
 

 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

FACULDADE DE FILOSOFIA, LETRAS E CIÊNCIAS HUMANAS 

DEPARTAMENTO DE LETRAS CLÁSSICAS E VERNÁCULAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM LITERATURA PORTUGUESA 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARA UMA ÉPISTÉMÈ SARAMAGUIANA 

(VERSÃO CORRIGIDA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

São Paulo 

2019 



 

 

NEFATALIN GONÇALVES NETO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARA UMA ÉPISTÉMÈ SARAMAGUIANA 

(VERSÃO CORRIGIDA) 

 

 

 

 

 

 

 

Tese de Doutorado apresentada ao 

Programa de Pós-Graduação em Literatura 

Portuguesa, do Departamento de Letras 

Clássicas e Vernáculas da Faculdade de 

Filosofia, Letras e Ciências Humanas da 

Universidade de São Paulo como exigência 

parcial para a obtenção do título de Doutor 

em Letras, sob a orientação da Prof. Dra. 

Marlise Vaz Bridi. 

 

Orientadora: Profª. Dra. Marlise Vaz Bridi 

 

 

 

São Paulo 

2019 



Autorizo a reprodução e divulgação total ou parcial deste trabalho, por qualquer meio
convencional ou eletrônico, para fins de estudo e pesquisa, desde que citada a fonte.

Catalogação na Publicação
Serviço de Biblioteca e Documentação

Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo

G635p
Gonçalves Neto, Nefatalin
   PARA UMA ÉPISTÉMÈ SARAMAGUIANA / Nefatalin Gonçalves
Neto ; orientadora Marlise Bridi. - São Paulo, 2019.
   475 f.

   Tese (Doutorado)- Faculdade de Filosofia, Letras
e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo.
Departamento de Letras Clássicas e Vernáculas. Área
de concentração: Literatura Portuguesa. 

   1. LITERATURA. 2. LITERATURAS INDO-EUROPEIAS
OCIDENTAIS. 3. LITERATURA PORTUGUESA. I. Bridi,
Marlise, orient. II. Título.



                                   UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO                           
FACULDADE DE F    FACULDADE DE FILOSOFIA, LETRAS E CIÊNCIAS HUMANAS 
 

 

 

ENTREGA DO EXEMPLAR CORRIGIDO DA DISSERTAÇÃO/TESE 

Termo de Ciência e Concordância do (a) orientador (a) 

 

 

Nome do (a) aluno (a): _Nefatalin Gonçalves Neto__________________ 

Data da defesa: _____/__04__/_2019_ 

Nome do Prof. (a) orientador (a): _Marlise Vaz Bridi_______________________ 

 

 

Nos termos da legislação vigente, declaro ESTAR CIENTE do conteúdo deste EXEMPLAR 

CORRIGIDO elaborado em atenção às sugestões dos membros da comissão Julgadora na 

sessão de defesa do trabalho, manifestando-me plenamente favorável ao seu 

encaminhamento e publicação no Portal Digital de Teses da USP.  

 

São Paulo, __28__/__06__/__2018___ 

 

 

___________________________________________________ 
 

                                        (Assinatura do (a) orientador (a) 



 

 

NEFATALIN GONÇALVES NETO 

 

PARA UMA ÉPISTÉMÈ SARAMAGUIANA 

Tese apresentada à banca da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da 

Universidade de São Paulo como exigência parcial para a obtenção do título de Doutor em 

Letras pelo Programa de Pós-Graduação em Literatura Portuguesa, vinculado ao 

Departamento de Letras Clássicas e Vernáculas (DLCV), sob a orientação da professora 

Doutora Marlise Vaz Bridi. 

 

Orientadora:  

 

_________________________________________  

Profa. Dra. Marlise Vaz Bridi  

 

Examinadores:  

 

____________________________________________  

Prof. Dr. José Horácio de Almeida Nascimento Costa – USP 

(Examinador interno) 

 

____________________________________________  

Profa. Dra. Lilian Jacoto – USP 

(Examinador interno) 

 

____________________________________________  

Profa. Dra. Aurora Gedra Ruiz Alvarez – UPM  

(Examinador externo) 

 

____________________________________________  

Profa. Dra. Marcia Valéria Zamboni Gobbi – UNESP/Araraquara  

(Examinador externo) 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICO IMENSAMENTE A 

 

Meu pai, Carlos Gonçalves, meu Sete-sóis; 

 

Minha mãe, Maria Auxiliadora, Sebastiana de 

minh’alma; 

 

Meu irmão, Enio Gonçalves, episteme do 

trabalho, no entre(e no)tanto do texto e da vida. 

 

A Deus, por ser (em mim), pelo todo e o tudo. 

 



 

 

AGRADECIMENTOS 

 

Todo texto exige de seu autor, por um lado, o esforço terrível de torná-lo 

compreensível ao leitor e, por outro, é continente de um aglomerado de ideias e 

concepções daquilo que borbulha dentro do escritor. Essa via de mão dupla nem sempre 

alcança seus objetivos, mas, com certeza, fica infinitamente melhor com a colaboração das 

muitas pessoas que se empenham em transformar o dia-a-dia dessa tarefa em uma epifania. 

Pelas atitudes, ações e favores ao texto que ora se apresenta, gostaria de agradecer a todos 

aqueles que, direta ou indiretamente, não mediram esforços para colaborar em sua 

realização. De modo especial gostaria de agradecer: 

– Aos meus pais, Carlos Gonçalves e Maria Auxiliadora Alves Gonçalves, e ao 

meu irmão Enio Gonçalves, por me apoiarem, especialmente nos momentos de dificuldade 

e inquietação. Pela preocupação constante desde o dia em que saí de casa. Nas faltas 

deixadas à mesa ou nos momentos em que deveria apoiar os três. Conseguimos (porque os 

louros da vitória são nossos)! Em especial ao meu pai que mesmo não sendo entre nós 

compreensivelmente é eterno em mim. Como reza o poema de José Luis Peixoto (adaptado 

à nossa realidade), 

na hora de pôr a mesa, seremos sempre quatro. 

enquanto um de nós estiver vivo, seremos 

sempre quatro. 

– À professora Marlise Vaz Bridi, exemplo pleno de tudo; aceitou prontamente me 

orientar sem mesmo saber dos meus propósitos e se tornou, além de orientadora, amiga. 

Pela leitura sempre atenta e crítica, o apoio no convergente, o respeito ao divergente, a 

dedicação, a orientação carinhosa, os livros e diálogos enriquecedores, o exemplo de 

intimidade, cumpricidade, inteligência, acessibilidade, honestidade e simplicidade. 

Agradeço imensamente! Espero que nossa parceria permaneça e seja constante. 

Deixo meus votos de agradecimento e reconhecimento às professoras Marlise Bridi, 

Ana Cecilia Olmos, Roxana Patiño, Paola Poma, Viviana Bosi, Rosa Maria Martelo, Sônia 

Branco, Elena Vasina e Teresa Bermudez pelos conhecimentos partilhados nas disciplinas. 

O brilhantismo de cada uma se mostrou pleno até nos momentos de questionamentos mais 

simples e infantis que fiz durante as aulas, agigantando o conteúdo e transformando o 

cotidiano em algo fenomenal. 



 

 

Minha dívida para com os diversos professores que me ajudaram na elaboração do 

texto e participaram ativamente, no só na consecução do meu doutoramento, mas na 

formação tanto acadêmica quanto humana da minha pessoa. Desculpem-me por faltar 

palavras, mas espero que meu obrigado seja imenso e possa, pelo menos, abraçar a cada 

um de vocês: Aurora Gedra Ruiz Alvarez (UPM), Marcia Valéria Zamboni Gobbi 

(UNESP), Raquel de Souza Ribeiro (USP), Francisca Zuleide Duarte (UEPB), Ana Maria 

Domingues (UNESP), Lilian Jacoto (USP), Jorge Fernandes da Silveira (UFRJ), Lilian 

Lopondo (USP), Jean Paul d’Antony Costa Silva (UFRPE), Francisc Victor Macedo 

Pereira (UNILAB), Odil José de Oliveira Filho (UNESP) e Fábio Marques de Souza 

(UEPB). Um apreço à parte ao professor Rogério Miguel Puga (UNL) que gentilmente me 

recebeu em Lisboa para a realização do meu estágio de pesquisa, aproximando qualidade 

de ensino, densidade de pesquisa, rigor metodológico e simpatia plena. Mesmo fora da 

realidade acadêmica dessa tese, não poderia deixar de agradecer aos meus professores de 

formação inical e complementar – Ensino Fundamental e Médio – pelos exemplos de como 

ser professor e agir no dia-a-dia. Em especial deixo citadas as professoras Maria da Graça 

Palma Picolin e Rosa Garruti pelo tudo que foram nesta conquista. 

Aos amigos que, fora da academia (mesmo trabalhando, muitas vezes, nela), 

transformaram meu dia-a-dia em um momento menos sofrido pois, sem eles, a vida seria 

menos bela. Ao Fábio, Ângela, Natália e Lilian pelos momentos em Monteiro e por me 

ajudarem a saber como sair de casa e mantê-la dentro de mim; Jean, Ísis, Nícolas e 

Morgana pelo familiar que fizeram vir à tona em Serra Talhada; João Alex e Marcos 

Vinícius (Marquito) pelo acolhimento e por muito que me ajudaram em são Paulo com 

questões de hospedagem; somado aos dois, os amigos Francisco Dênis, Thomas e 

Anderson por me ajudarem da melhor forma possível, na tese, no CRUSP, na vida; Natália 

Bortolacci pelos auxílios sempre precisos, à Luana por ajudar na melhora de minha 

felicidade, à Joseana pelo carinho e afeto incondicionais, Raquel Marino e Juliana Basso 

por serem simples, o que as torna muito especiais; à Sandra Regina Marcelino que apoiou 

da melhor forma possível o estranho que conheceu do nada. D. Maria Carli (in memorian) 

e Sueli Carli, Carlos e Dora, Fernando Mauro e amigos feitos na vida e cuja ajuda foi 

essencial para que essa tese fosse escrita. Por fim, à professora Dra. Maria José de Sena, 

reitora da UFRPE, por ser tão acolhedora na minha necessidade. 



 

 

Ao Éder e à Michele Datore pelas gentilezas das correções e por fazerem meu 

abstract, résumen e résumé e riassunto. Ao Éder devo, ainda, a ajuda na compreensão da 

épistémè foucauldiana e nas conversas que, sempre, foram aulas para mim. 

De modo muito especial deixo um cumprimento aos membros que compuseram a 

comissão examinadora por aceitarem dialogar comigo sobre o trabalho e abrilhantarem o 

processo dele com suas opiniões: José Horácio de Almeida Costa, Lilian Jacoto, Márcia 

Valéria Zamboni Gobbi e Aurora Gedra Ruiz Alvarez. Aos professores Horácio Costa e 

Aurora Gedra Ruiz Alvarez agradeço, ainda, os diálogos iniciais, no Exame de 

Qualificação e uma menção especial à professora Lilian Lopondo (in memorian) que não 

pode estar presente em todo o percurso, mas foi grande incentivadora e acolhedora do 

projeto tornado Tese. 

Ao Departamento de Letras Clássicas e Vernáculas da FFLCH, particularmente aos 

secretários Julio, Vera e Roseli, pelo envolvimento, apoio e incentivo em todos os 

momentos a que precisei recorrer a seus auxílios. Aos funcionários da biblioteca Florestan 

Fernandes (FFLCH/USP) pela atenção, auxílio e disponibilidade em sempre ajudar nos 

momentos mais apurados da pesquisa. E a Iolanda Barbosa Santos, por tornar meus 

almoços e jantas um momento de felicidade em São Paulo. 

À Lilian pela presença constante e amorosa, nascedouro da felicidade, correção 

percuciente e o tudo a mais. 

Uma nota de agradecimento especial cabe a José Saramago e sua obra, que 

continuam a transformar a (minha) vida a cada nova leitura; ele que não transformou o 

mundo, mas através da Literatura apontou que era possível e preciso fazê-lo. Obrigado por 

transformar o meu mundo. Estendo o agradecimento aos escritores de Língua Portuguesa 

(não restritos a Portugal), por continuarem a fazer da caminhada na terra uma possibilidade 

melhor com seus textos. 

Deixo, finalmente, uma nota aos nomes não constantes dessa lista que, de alguma 

forma, participaram na composição desta tese; pessoas de perto e de longe (algumas as 

quais fisicamente eu ainda não tive a oportunidade conhecer, cujo esforço por auxílio com 

textos, dúvidas e até mesmo uma palavra de ajuda foram essenciais para a produção deste 

trabalho) o meu muito obrigado. Muitas foram as mãos, mas a memória não permite 

lembrar de todos. A esses fico dividendo do empenho e, desde já, peço desculpas por não 

constarem nominalmente aqui. 



 

 

Explicito que, não obstante o suporte e contribuição dos citados e, consciente de 

que a forma do trabalho está muito aquém da ajuda recebida, expresso que quaisquer erros 

e equívocos remanescentes no trabalho são de minha total responsabilidade, mas o texto, 

sem a colaboração de todos, teria muito poucas possibilidades. 

Espero que a leitura seja, além de um estudo, a viagem inaugural para novas 

possibilidades aos principais alvos e motivos das linhas aqui tecidas: os alunos e 

pesquisadores. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Declaramo-nos filósofos ou escritores, devemos 

nos confessar impostores. Não existe pensar 

verdadeiro que o sentido de sua indignidade não 

escolte. A única maneira de sair desse atoleiro, 

pelo menos em parte, é exibir o inelutável. (...) 

De modo que o que ameaça o trabalho de pensar 

(ou de escrever) não é ele permanecer 

episódico, é ele fingir-se completo (Jean-

François Lyotard) 



 

 

GONÇALVES NETO, Nefatalin. Para uma Épistémè saramaguiana. Tese (Doutorado em 
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RESUMO 

 

Extremamente conhecida, a obra de José Saramago é comumente lida por certos vieses: às 

vezes em seu caráter social (quando não sociológico) que aproxima seus textos de uma 

perspectiva marxista, utópica ou empenhada, relegando suas qualidades literárias em 

segundo plano; outras em seu caráter imanentista, que avalia os processos de composição 

interna e/ou artifícios de que se vale o escritor, quando não seu caráter intertextual, 

intratextual ou em comparação a outros textos e escritores; por fim, há a tentativa de pensar 

sua obra como um conjunto gradual em construção, um sistema processual que apresenta a 

cada novo texto um elemento em crescimento, como se sua escrita fosse evolutiva. Filiados 

a uma corrente teórica literária que busca pensar a produção escrita, nosso intuito é a de 

pensar a obra de Saramago dando valor a seus elementos intrínsecos, sem nos esquecermos 

de suas relações sociais, engajadas e (inter)textuais. A partir dessa problematização inicial, 

nos propomos a apresentar uma ideia do que seja literário em seu imbricamento social, 

mimético e ficcional para, a partir desse viés, avaliar a ligação da obra em análise com o 

social através do conceito de épistémè. A isso acresceremos uma leitura de como esses dois 

elementos se juntam ao mito para formar um todo coeso e significativo. A fim de delimitar 

o objeto da pesquisa, a parte central de nossas análises se divide em três seções: a primeira 

analisa Levantado do chão, em cujas linhas temos a mescla de uma configuração mítico-

literária ao engajamento social marxista, a segunda aprecia O evangelho segundo Jesus 

Cristo, que pensa a releitura mítica da figura de Cristo em forma trágica e, por fim, a 

terceira seção analisa Caim, romance de linhas abertas a tal ponto que possibilita uma 

flutuação de leituras. Por meio das reflexões alcançadas, intentamos fornecer um solo 

concreto para a exploração de uma hipótese: que a literatura saramaguiana privilegia a 

produção de uma épistémè ficcional, elemento básico para compreensão de seu projeto 

enquanto fenômeno literário, social e, ainda, (inter)textual. 

 

Palavras-chave: Caim, Épistémè, Levantado do chão, Mito, O evangelho segundo Jesus 

Cristo. 
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Portuguese Literature). Faculty of Philosophy, Letters and Human Sciences. São Paulo: 

University of São Paulo, 2018. 

 

ABSTRACT 

 

Extremely well-known, José Saramago's work is still read only by certain slants: 

sometimes in its social (if not sociological) character that approaches its texts from a 

Marxist, utopian or committed perspective, relegating its literary qualities to the 

background; others in its immanentist character, that assesses the processes of internal 

composition and/or artifices of which the writer is worth, if not its intertextual, intratextual 

character or in comparison to other texts and writers; Finally, there is the attempt to think 

his work as a gradual set in construction, a processual system that presents in each new text 

a growing element, as if its writing were evolutionary. Affiliated to a literary theoretical 

chain that seeks to think about written production, our intention is to think of Saramago's 

work giving value to its intrinsic elements, without forgetting its social relations, engaged 

and (inter) textual. From this initial discuss, we propose to present an idea of what is 

literary in its social, mimetic and fictional imbrication to, from this bias, to evaluate the 

connection of the work in analysis with the social through the concept of épistémè. It is 

added on this, a reading that seeks how these two elements join the myth to form a 

cohesive and meaningful whole. In order to delimit the object of the research, the central 

part of our analysis is divided into three sections: the first analyzes "Raised from the 

ground", in whose lines we have the merge of a mythical-literary configuration to Marxist 

social engagement, the second refer to "The gospel according to Jesus Christ", that carries 

througth a mythical re-reading of  the Christ´s figure in a tragic way, and finally the third 

section analyzes “Cain”, a novel with open lines to such an extent that it allows a 

fluctuation of readings. Through the reflections achieved, we try to provide a concrete 

ground for the exploration of a hypothesis: that the Saramaguian literature favors the 

production of a fictional epistemic, a basic element for understanding its project as a 

literary, social, and (inter)textual phenomenon. 

 

Keywords: Cain, Épistémè, Raised from the ground, Mito, The gospel according to Jesus 

Christ. 
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Literatura Portuguesa). Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias Humanas. San Pablo: 

Universidad de San Pablo, 2018. 

 

RESUMEN 

 

A pesar de muy conocida, la obra de José Saramago aún es leída sólo por ciertos sesgos: a 

veces en su carácter social (cuando no sociológico) que aproxima sus textos desde una 

perspectiva marxista, utópica o empeñada, relegando sus cualidades literarias a un segundo 

plan; otras en su carácter inmanentista, que evalúa los procesos de composición interna y/o 

artificios de que se vale el escritor, cuando no su carácter intertextual, intratextual o en 

comparación a otros textos y escritores; por fin, hay el intento de pensar su obra como un 

conjunto gradual en construcción, un sistema procesal que presenta a cada nuevo texto un 

elemento en crecimiento, como si su escritura fuera evolutiva. Filiados a una corriente 

teórico-literária que busca pensar la producción escrita, nuestra propuesta es analizar la 

obra de Saramago dando valor a sus elementos intrínsecos, sin olvidarnos de sus relaciones 

sociales, comprometidas e (inter)textuales. A partir de esta problematización inicial, 

proponemos presentar una idea de lo que es literario en su solapamiento social, mimético y 

ficcional para, a partir de ese sesgo, evaluar la conexión de la obra en análisis con lo social 

a través del concepto de épistémè. A esto añadiremos una lectura de cómo estos dos 

elementos se unen al mito para formar un todo cohesivo y significativo. A fin de delimitar 

el objeto de la investigación, la parte central de nuestros análisis se divide en tres 

secciones: la primera analiza Levantado del suelo, en cuyas líneas tenemos la mezcla de 

una configuración mítico-literaria al compromiso social marxista, la segunda considera El 

evangelio según Jesucristo, que piensa la relectura mítica de la figura de Cristo en forma 

trágica y, por último, la tercera sección analiza Caín, novela de líneas abiertas a tal punto 

que posibilita una fluctuación de lecturas. Por medio de las reflexiones alcanzadas, 

intentamos proporcionar un suelo concreto para la exploración de una hipótesis: que la 

literatura saramaguiana privilegia la producción de una épistémè ficcional, elemento básico 

para la comprensión de su proyecto como fenómeno literario, social y, aún, (inter)textual. 

 

Palabras-llave: Cain, Épistémè, Levantado del suelo, Mito, El Evangelio según Jesucristo. 
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littérature portugaise). Faculté de Philosophie, Lettres et des Sciences Humaines. São 

Paulo: Université de São Paulo, 2018. 

 

RESUMÉ 

 

Très connue, l’œuvre de José Saramago n’est lue que à travers certains préjugés: parfois 

dans son caractère social (sinon sociologique) qui aborde ses textes dans une perspective 

marxiste, utopique ou engagée, en relevant au second plan ses qualités littéraires; d'autres 

dans son caractère imanentista, qui évalue les processus de composition interne et/ou les 

artifices que mérite l'auteur, sinon son caractère intertextuel, intratextuel ou en 

comparaison avec d'autres textes et écrivains; Enfin, il y a la tentative de penser son travail 

comme un ensemble progressif de construction, un système processuel qui présente à 

chaque nouveau texte un élément croissant, comme si son écriture était évolutive. Affiliés 

à une chaîne théorique littéraire qui cherche à penser à la production écrite, notre intention 

est de penser que le travail de Saramago valorise ses éléments intrinsèques, sans oublier 

ses relations sociales, engagé et (inter) textuel. À partir de cette problématisation initiale, 

nous proposons de présenter une idée de ce qui est littéraire dans son imbrication sociale, 

mimétique et fictive afin, à partir de ce biais, d’évaluer le lien du travail en analyse avec le 

social à travers le concept d'épistémè. Nous ajouterons à cela une lecture de la manière 

dont ces deux éléments rejoignent le mythe pour former un tout cohérent et significatif. 

Afin de délimiter l’objet de la recherche, la partie centrale de notre analyse est divisée en 

trois parties: la première analyse Relevé de terre, dans laquelle nous avons le mélange 

d’une configuration mythico-littéraire et d’un engagement social marxiste, la seconde 

pensée L’Évangile selon Jésus-Christ, qui pense de manière tragique à la relecture 

mythique de la figure du Christ, et enfin à la troisième partie, Caïn, un roman aux lignes 

ouvertes au point qu'il permet une fluctuation des lectures. À travers les réflexions 

réalisées, nous essayons de fournir un fondement concret à l’exploration d’une hypothèse 

selon laquelle la littérature sarnaguayenne préconise la production d’une épistémie fictive, 

élément de base pour comprendre son projet en tant que phénomène littéraire, social et 

(inter)textuel. 

 

Palavras-chave: Caïn, Épistémè, Relevé de terre, Mito, L’Évangile selon Jésus-Christ.



 

 

GONÇALVES NETO, Nefatalin. Per un’Épistémè saramaghiana. Tesi (Dottorato in 

Letteratura Portoghese). Facoltà di Filosofia, Lettere e Scienze Umane. San Paolo: 

Università di San Paolo, 2018. 

 

RIASSUNTO 

 

Estremamente ben nota, l'opera di José Saramago è ancora letta solo da alcune tendenze: a 

volte nel loro carattere sociale (quando non sociologico) avvicina i suoi testi da un punto di 

vista marxista, utopico o impegnato, lasciando le sue qualità letterarie nello sfondo; altre 

nel loro carattere immanente, che valuta i processi di composizione interna e/o dispositivi 

in cui afferrano lo scrittore, non quando il suo carattere intertestuale, intratestuale o rispetto 

al paragone tra altri testi e scrittori; insomma, c’è il tentativo di pensare la sua opera come 

una serie graduale in costruzione, un sistema processuale che caratterizza ad ogni nuovo 

testo un elemento di crescita, come se la sua scrittura fossi evolutiva. Affiliato a una 

corrente teorica letteraria che cerca di pensare la produzione scritta, la nostra intenzione è 

di pensare la opera di Saramago valorizzando i propri elementi intrinseci, senza 

dimenticare le loro relazioni sociali, impegnate e (inter)testuali? Da questa prima 

problematizazzione, ci proponiamo di introdurre un’idea di ciò che sia letterario nel loro 

radicamento sociale, mimetico ed immaginario per, a partire di questo punto di vista, 

valutare il legame dell’opera in analisi con il contesto sociale attraverso il concetto di 

épistémè. A questo si aggiunge una lettura di come questi due elementi si uniscono al mito 

in modo di formare un insieme coerente e significativo. Con lo scopo di definire l'oggetto 

della ricerca, la parte centrale delle nostre analisi è divisa in tre sezioni: la prima analizza 

Una terra chiamata Alentejo nella quale le linee versano su un ambiente mitico-letterario 

legato al impegno sociale marxista, la seconda apprezza Il vangelo secondo Gesù Cristo, 

che fa la rilettura mitica della figura di Cristo in maniera drammatica e, infine, la terza 

sezione analizza Caino, fatto da linee aperte a tal punto che consente una fluttuazione di 

letture. Attraverso le riflessioni raggiunte, proviamo di offrire un terreno concreto per il 

funzionamento di un’ipotesi: che la letteratura Saramaghiana favorisce la produzione di un 

immaginario épistémè, elemento base per la comprensione del suo progetto come un 

fenomeno letterario, sociale e (inter)testuali, anche. 

 

Parole-chiave: Caino, Épistémè, Una terra chiamata Alentejo, Mito, Il vangelo secondo 

Gesù Cristo. 
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INTRODUÇÃO 

 

O regime estético das artes é aquele que 

propriamente identifica a arte no singular e 

desobriga essa arte de toda e qualquer regra 

específica, de toda hierarquia de temas, gêneros 

e artes. Mas, ao fazê-lo, ele implode a barreira 

mimética que distinguia as maneiras de fazer 

arte das outras maneiras de fazer e separava 

suas regras da ordem das ocupações sociais. Ela 

afirma a absoluta singularidade da arte e destrói 

ao mesmo tempo todo critério pragmático dessa 

singularidade. Funda, a uma só vez, a 

autonomia da arte e a identidade de suas formas 

com as formas pelas quais a vida se forma a si 

mesma. (...) O estado estético é pura suspensão, 

momento em que a forma é experimentada por 

si mesma. O momento de formação de uma 

humanidade específica (Jacques Rancière). 

 

O tempo em que vivemos, comumente chamado de contemporâneo, com suas 

certezas já abaladas e projetos incompletos apresenta uma sistematização organizacional 

extremamente fluida, inconstante ou, para usar a famosa metáfora de Bauman (2005), 

liquefeita. Segundo o próprio sociólogo, em dois momentos ímpares de sua reflexão: 

O que foi separado não pode ser colado novamente. Abandonai toda a esperança 

de totalidade, tanto futura quanto passada, vós que entrais no mundo da 

modernidade fluida. Chegou o tempo de anunciar, como o fez recentemente 

Alain Touraine, o “fim da definição do ser humano como um ser social, definido 

por seu lugar na sociedade, que determina seu comportamento e ações”. 

(BAUMAN, 2005, p. 29). 

 

Para a grande maioria dos habitantes do líquido mundo moderno, atitudes como 

cuidar da coesão, apegar-se às regras, agir de acordo com os precedentes e 

manter-se fiel à lógica da continuidade, em vez de flutuar na onda das 

oportunidades mutáveis e de curta duração, não constituem opções promissoras 

(BAUMAN, 2005, p. 60). 

 

Esse sistema é tão mutável a ponto de termos a famosa assertiva de Marx – “tudo 

que é sólido desmancha no ar” – como realidade vivaz e perfeita para dirimir o estado 

social vivido atualmente. Esta falta de dureza e solidez iniciada no século XX e adentrada 

no século XXI remodeliza o pensamento e, inclusive, abre portas para a incerteza – 

enquanto método e modus operandi de pesquisa – em relação às formas de organização e 

sistematização do conhecimento. Não a toa, parece-nos que a citação de Jacques Rancière 

agencia, junto com essa fluidez social, um mote perfeito para pensar a literatura 

contemporânea e sua inconstante trama ficcional. Ora, se a sociedade contemporânea e 
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suas bases são liquefeitas, com a Literatura o processo não poderia ser diferente. A atual 

instituição literária – surgida a partir do século XVIII – apresenta certos nuances que se 

misturam com propostas e influências de outros projetos literários e/ou outros períodos, 

cujas bases de sustentabilidade são diferentes. Tais questões resvalam, segundo nosso 

ponto de vista, sob a criação artística de José Saramago, um escritor que, apesar da 

popularidade, não foi lido e nem vinculado a um projeto contemplativo e concomitante dos 

aspectos literário e social, bem como do pensamento epistêmico; não possuímos, ainda, 

leituras verificadoras desse empenhamento literário dentro de uma ideia de transformação 

da épistémè posta. 

À distância, acenando via processo autônomo, a ficção produzida por Saramago 

exige de volta um balançar de mãos daqueles que a leem. Munida da certeza engajada de 

desmontar as armadilhas e centralidades do clássico desejo impositivo e disseminar vias 

diferenciais de acesso por meio do reflexivo, a qualidade artística do escritor português 

promove reflexões de ordens diversas sob o cunho do literário. Por tal, é possível 

afirmarmos que seus textos possuem uma proposta de transformação epistêmica – tendo 

por entendimento de épistémè, qual Foucault (19992), como a definição do campo de 

análise da arqueologia. Como ratifica Machado, “(...) uma análise histórico-filosófica do 

nascimento das ciências do homem, cujo interesse consistiria em dar conta dos saberes 

científicos criados na modernidade” (2000, p. 10). Assim, a descrição arqueológica está 

centrada exclusivamente na épistémè. Esta é, conceitualmente, a descrição intermediária 

dos códigos fundamentais de uma cultura, que regem sua linguagem, seus esquemas 

perceptivos, seus intercâmbios, suas técnicas, seus valores, a hierarquia de suas práticas, e 

as teorias – científicas e filosóficas – explicativas de todas essas formas da ordem. 

De posse deste conceito nuclear foucauldiano, acreditamos que Saramago, sem 

esquecer de um trabalho de alto teor literário, acaba por construir um projeto epistêmico 

por meio do ficcional – uma visão do mundo, uma fração de história comum a todos os 

conhecimentos. Para além, o escritor busca reler as estruturas sociais, éticas, religiosas e 

artísticas de uma época para duvidar de seus pontos problemáticos e imposições, bem 

como concordar com seu solidarismo e perspectivar os ideais políticos; um constante 

trabalho de revisitação, negação e/ou confirmação de hipóteses para comprovar suas 

formulações. Em suma, acreditamos que exista, em toda a obra saramaguiana uma espécie 

de elemento conjunto cujas marcas permite-nos encontrar uma Identificação padrão no 

qual o processo, menos homogeneizador, apresenta possíveis semelhanças de estilo e 
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temática. Como já sugestionado por Martins, temos que: 

O arco temático e motivacional que liga Claraboia a Caim indica que o eu 

autobiográfico saramaguiano – ou o seu «estado de identidade», segundo uma 

outra categoria de A. Damásio – se estabeleceu pelas propriedades de sucessivas 

interações (...). De Claraboia até Caim há um mesmo tipo de ocorrências (...) 

que permitem encontrar um padrão subjacente à produção literária saramaguiana 

(MARTINS, 2014, p. 35). 

 

Ora, é esse projeto, somdo à maneira particular da escritura de Saramago, dada via 

leitura/engajamento de sua arte, que nos propomos a investigar. 

A partir da ideia de épistémè foucauldiana, nossa proposta de trabalho pretende 

mergulhar em três romances do citado escritor português para constatar qual a sua proposta 

literário-epistêmica, confrontando essa postura com o que a crítica instaurou como lugar 

comum ao se debruçar sobre o escritor e seus textos. Partiremos, dessa forma, da leitura de 

Levantado do chão (livro insistentemente categorizado como inaugurador da fase 

“qualitativa” do escritor), desembarcando possibilidades interpretativas em Evangelho 

segundo Jesus Cristo (que se debruça sobre a figura da humanidade enquanto salvadora de 

si) e terminando em Caim (no qual a motivação literária se sobrepõe a qualquer outro 

aspecto), para possibilitar uma interpretação mais pormenorizada de sua proposta tanto 

literária quanto social. 

Importa-nos esclarecer que a escolha dos romances em análise frente à obra 

completa, como já indiciamos, se deu por questões de tempo e volume. Seria impossível – 

quando não, até mesmo, inviável – trabalhar de forma detalhada todos os livros de 

Saramago. Por outro lado, a quantidade de páginas de escrita e sua proliferação serviriam 

apenas de discurso empolado, já que um recorte permite a ampliação de uma côdea a toda 

obra. Em resumo, não procuramos propor uma nova teoria; buscamos apresentar algumas 

reflexões que acreditamos desvendar certa natureza e alcance do texto saramaguiano, 

sempre através de aprofundamento de dados e por meio de alguns princípios teóricos, 

disponíveis em nossa herança leitora e analítica e ainda não usados para pensar a obra de 

Saramago. 

Por construir um projeto interpretativo da ciência e classificador do conhecimento 

sob a égide de uma moral radical, o texto saramaguiano – que, a primeiro momento, causa 

certa confusão ao pensar o escritor como um positivista ligado ao período moderno da 

História Ocidental, fator que o deslocaria de sua época – também caminha junto às ideias 

de uma contemporaneidade auspiciosa. Seus textos tendem, também, para processos de 

escrita atualíssimas – uma faceta de aparente desvio da realidade –, condicionante que 
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conflui sua obra para um momento ímpar, cambiante até, cuja ação de avaliar o passado 

por meio de seu resgate procede a um avanço daquela proposta enfrentando, sem medo, 

formas e forças da escrita contemporânea. Ao se valer da alegoria, da reescrita paródica, do 

irônico, do fantástico e até mesmo do realismo mágico, o projeto literário de Saramago 

coloca a humanidade e seu complexo caminhar como foco de reflexão, pois o sujeito 

precisa, acima de tudo para o escritor, ponderar sobre seus atos para não perder-se dentro 

de si mesmo. 

Somado à questão da épistémè, acreditamos que escritor também apresenta certo 

pendor para releituras míticas e, acima de tudo, esse processo se dá não apenas como um 

deflagrar literário, mas enquanto retomada de certas perspectivas greco-latinas postas em 

evidência por serem necessárias (quando não urgentes) em favor de uma melhor condição 

da factualidade contemporânea. Assim, a retomada do Judeu errante e de Prometeu em 

Levantado do chão, do conceito aristotélico de herói trágico em Evangelho segundo Jesus 

Cristo e de demandas cristãs, a releitura homérica e suas possibilidades em Caim 

constatam que o mítico e suas potencialidades não são desprezados em Saramago – como 

muitas vezes aponta certa crítica empenhada, atenta à figura social de Saramago e seu 

“ateísmo hormonal”. Não buscamos, com tal afirmação, definir significados ou modos de 

leitura da obra saramaguiana. Sabemos que, ao nos referirmos à questão do texto literário, 

jamais afirmaremos existirem significados plenamente determinados; a estabilidade plena é 

uma ilusão. Contudo, ao lermos o escritor português a partir de seu regime estético e 

adereçado com um instrumental específico, ela nos aponta uma via possível. 

Em suma, procuramos, em nosso percurso, encontrar a um dos caminhos singulares 

da arte e ao mesmo tempo destruir, concomitantemente, todo critério pragmático que 

viermos a estabelecer em função de não impostarmos uma verdade única. Acreditamos que 

um construto temporal (seja ele social, histórico, psicológico ou literário) se erige em 

virtude de sua (re)escrita/(re)leitura/(re)interpretação. Dessa forma, o leitor adquire a 

responsabilidade conjunta de produção do significado. Destarte, o significado não é mais 

próprio do texto (como se imaginou por tempos), mas do processo interativo entre autor, 

texto (sucessão de palavras e frases, conjuntos de elementos significativos), contextos e a 

resposta em construção do leitor. Ou seja, o significado do texto depende, igualmente, das 

intenções e projeções do autor, da sequência textual, do movimento histórico social e suas 

projeções e, ainda, da resposta que todos esses elementos suscitam no leitor/intérprete 

(elemento constituinte do significado final do texto). Fora de regras específicas e/ou 
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hierarquias, como indicia a epígrafe de Rancière, nos valeremos de uma perspectiva que 

guiará nosso percurso por esse caminho autônomo. Ligados a uma ideologia e afetividade 

específicas de nossa comunidade interpretante – ou seja, uma determinada maneira de ver 

o mundo e, portanto, de construir significação –, planeamos probabilidades, não regras; 

tentativa de quebrar o rigor da contundência e permitir o jogo textual em sua constante 

renovação (por possuir, sempre, novos e promissores leitores). 

Ora, nesse jogo instaurado entre autor/texto/contexto/leitor cremos vislumbrar 

como Saramago delineia os rostos da sociedade e suas possibilidades de transformação e 

continuidade. Uma arte identitária capaz de apresentar suas formas singulares. Como 

explicita Rancière, “O estado estético é pura suspensão, momento em que a forma é 

experimentada por si mesma. O momento de formação de uma humanidade específica” 

(2005, p. 35). Essa suspensão se explicita de diversos modos no texto saramaguiano. No 

nível de narração, o que mais chama a atenção do leitor é perceber a luta contra o vazio 

cerzida pelo criador, pelo artista, pelo escritor, pelo romancista, encarado o tempo presente 

e os homens presentes, para expressá-los. Esse vínculo formal com a atualidade não 

significa que o romance estudado não mantenha um empenho de transformação social por 

meio de um diálogo específico com a tradição mítica. Seus romances são escritos 

insistentes na melhoria da humanidade ou, nas palavras do escritor, “uma equação 

algébrica com rostos de pessoas no lugar onde deveriam estar as letras” (SARAMAGO, 

2002, p. 29). Cinzelando a dura e ao mesmo tempo fluída pedra da realidade, o romance, 

nas mãos de Saramago, adquire a sua pertinência formal e readquire a sua perenidade. 

Dessa forma, a fim de evitar sermos vítimas de um discurso que empodera uma 

verdade, plasmaremos vias prováveis. Por conta da perspectiva que nos embasa, não 

inventamos conceitos, operamos através de um movimento descritivo de algo em dada 

situação e sob um específico olhar; ciência aporética, entendedora de sua opacidade 

enquanto desveladora do discurso. Texto em linguagem trágica por saber-se impotente em 

captar a transparência de uma significação, por agir na opacidade de um discurso sem 

verdade e compreensão plena e/ou final. Enfim, um discurso que sabe-se impossível de 

formular uma verdade essencial, apenas experimentação, desassossego. 

Não é por haver signos primeiros e enigmáticos que nos lançaremos à tarefa de 

interpretá-los. Senão porque sempre houve interpretação e, por isso, imposição de sentidos, 

criação e violência de palavras. Ora, apesar de parecer, com nossa afirmação, estarmos nos 

debruçando sobre uma obra sem poder dela extrair seu discurso, nossa ação pretende 
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extrair efeitos de sentido, protocolos possíveis de leitura em momento específico. Sem 

delimitação de uma essência, mas compreensão de uma possibilidade. Não há verdade, 

mas exposição do porquê não compreendemos o conjunto escritural saramaguiano em 

definitivo. Texto enquanto metatexto; revelador mais de si que da obra, espaço do ser em 

construção, ser da procura, que a todo tempo busca evitar o totalizante e o totalitário. Ou, 

nas palavras de Derrida, 

Nenhuma leitura (e, analisando-se da perspectiva da obra, a escrita já é também 

uma leitura que contra-assina) seria – como poderia dizê-lo? – “nova”, 

“inaugural”, “performativa”, sem essa multiplicidade ou essa multiplicação de 

contra-assinaturas. Todas essas palavras, que geralmente tendem a apagar os 

axiomas que estou lembrando aqui, necessitam de aspas (uma contra-assinatura 

não pode ser, de modo simples e absoluto, “nova”, “inaugurar” ou 

“performativa”, já que inclui um elemento de repetição “improdutiva” e de pré-

convenção, mesmo se for somente a possibilidade da linguagem e da língua) 

(DERRIDA, 2014, p. 108-109). 

 

Balizados por Foucault, lemos sob uma particular perspectiva como, dentro de um 

projeto epistêmico de modernidade, a literatura de Saramago se apresenta. Uma produção 

que, apesar de parecer antimoderna, possui um teor altamente marcado por seu momento: 

fluida e “desmanchante”. Por isso, nos dispusemos a trabalhar com a obra do escritor 

português dentro de uma perspectiva que chamaremos, provisoriamente, epistêmica 

(quando não rizomática). 

Dessa forma, começamos com uma abertura-citação. Mais que propor, queremos 

deixar, desde já, explícito que nada mais faremos aqui. Citar no sentido de aceitar o dito e 

o pronto para, a partir daí, deflagrar um pensamento capaz de ecoar possibilidades. Assim, 

na escrita desse ensaio pretendemos encontrarmo-nos. Um movimento que aponta o outro 

em nós mesmos; um plurimovimento sem qualquer originalidade, mas com um olhar novo 

para sentidos velhos e falas já antigas. Em outras palavras, retiramos o texto de sua terra, 

seu contexto e usamo-lo para ilustrar alguns traços fundamentais da nossa opinião, fala 

completamente outra, diferença na igualdade do texto. 

Se, como acreditamos, a literatura saramaguiana cria uma épistémè própria – 

rizomática –, ela não possui qualquer pretensão de mudar o mundo factual (até porque seu 

mundo é literário, ficcional), mas se constrói, minorizadamente, enquanto 

performatividade. Ademais, 

Saramago tem consciência de que, por princípio e condição, a literatura é 

refratária ao proselitismo partidário. Mas a sua ligação à literatura não se faz por 

um qualquer tipo de desconversão política. Antes pelo contrário. Saramago 

oferece-nos sempre uma moral política associada a um entendimento da 

literatura como arte da escrita e, por isso, da linguagem. É esta a sua marca de 

escritor e de sujeito histórico (MARTINS, 2014, p. 185-86). 
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A instituição literária contemporânea, da qual o romance saramaguiano é exemplar, 

perde seu cunho de verdade ou representação de uma realidade; isso porque, segundo 

Derrida: 

(...) não pode haver natureza nem função da literatura em si, justamente porque 

esta não tem nenhuma essência e nenhum sentido previamente estabelecidos. O 

que se reconhece como literatura deriva de convenções e intenções mais ou 

menos conscientes que se estabelecem do lado de quem escreve e são 

reconhecidas como tais do lado de quem lê. Mas essa legitimação do literário em 

momento algum se faz de forma homogênea nem tem duração permanente no 

tempo ou espaço (DERRIDA, 2014, p. 14). 

 

Deixemos claro, de vez, que não perscrutamos uma função e nem um motivo 

primaz para o texto de Saramago. Não aspiramos à fixidez, senão à probabilidade. Não 

continuamos a produção artística do escritor e nem a negamos, lemos com ele, em suas 

possibilidades, pois, segundo Haddock-Lobo, “ao tentar se decifrar um texto, não se pode, 

também, deixar-se guiar por uma tentativa de resposta do tipo ‘sim’ ou ‘não’ – mantém-se 

sempre às margens, no limite, nas bordas” (2008, p. 46). Uma leitura de bordas, a 

abordagem parcial que intenta uma totalidade inexistente, uma redução do sentido, que 

expressa a necessidade de se atentar tanto ao sistema como à estrutura do pensamento de 

escrita de Saramago: 

Deve-se assim pensar a possibilidade do sentido de modo que esta “redução” de 

inspiração assumidamente husserliana se dê através de uma forma de “ruptura” 

com a ontologia, tendo alguns aspectos, certamente, de uma Aufhebung do 

humanismo (HADDOCK-LOBO, 2008, p. 208). 

 

Nunca será possível atribuir uma classificação/interpretação imutável e definitiva; 

algo que seja independente da sua utilização ou não-utilização em situações concretas 

(porque é somente em tais situações que esses enunciados serão ou não utilizados), pois 

“(...) o discurso é histórico, e o sentido historicamente determinado (...)” (CULLER, 1997, 

p. 149). Dito de forma clara e específica, 

(...) o significado é limitado pelo contexto – uma função de relações internas ou 

entre textos – mas que o contexto em si é ilimitado: sempre existirão novas 

possibilidades contextuais a serem apresentadas, de modo que a única coisa que 

não podemos fazer é estabelecer limites (CULLER, 1993, p. 143). 

 

Nesse processo compreensivo, o contexto deixa de ser intacto e historicamente 

exato, antes um lugar e tempo fiéis dentro da possibilidade, mas processado no relato e 

aberto a novas inserções e transformações por sua marca de incompletude; isto é, ela se 

irrealiza no relato a que se funde mas mantém, nessa irrealidade, a efetividade cronotópica 

motivadora. Ora, tal condição apenas confirma que um sistema estético-filosófico precisa, 
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fundamentalmente, considerar a experiência sociocultural do leitor para se processar. Ao 

completar-se via efeito que provoca no receptor, a obra de arte ficcional apresenta uma 

estrutura com vazios, que necessitam ser suplementados pela recepção atenta, minuciosa e 

crítica. Por fim, sabemos que tal papel – fundamental para a existência do literário – se 

cumpre dentro de condições espaço-temporais diferenciadas; por isso a análise muda, se 

atualiza através de interpretações diversificadas, capaz de assegurar a infinidade textual. 

Mas, importa reafirmarmos, isso não implica toda e qualquer interpretação. O texto “(...) 

arma uma significação que, só sendo alcançada pela suplementação do receptor, não se 

confunde com a interpretação correta” (COSTA LIMA, apud BASTOS, 2010, p. 300). 

Como elucida Costa Lima: 

A intervenção do leitor não se limita a explicitar o que o texto já traria de forma 

implícita, pois quem assim afirme postula a existência, pelo menos ideal, de uma 

única interpretação correta. Esta intervenção é, ao contrário, pluralizadora, pois 

que dependente da atividade do imaginário do receptor. A mimesis é assim um 

processo que se concretiza na forma da ficção. (...) É só na experiência literária 

que ela encontra o desideratum necessário do processo da mimesis. Processo que 

então não se confunde com o da expressão do eu, mas, ao contrário, a vivência 

de seu desdobramento (COSTA LIMA, 1989, p. 69). 

 

Por fim, o texto ficcional permite, via vazios, interpretações várias, não tendo 

jamais uma derradeira ou única, porém não aceita interpretações absurdas, fantasistas ou 

extremamente forçadas. Por configuração natural, os afetos humanos mudam com o passar 

do tempo; isso implica que para um texto ficcional sobreviver é preciso que seus vazios 

sejam, também, capazes de provocar suplementações diferenciadas, mas não tudo o que 

possa ser imaginado sem focalização ou relação com o texto. Dito de forma mais 

simplória, o discurso não pode deixar de ser acerca de alguma coisa; não há textos 

absolutos1. Novamente nas palavras de Costa Lima: 

(...) o não teleológico da mímesis implica que, mantendo-se nela o caráter de 

correspondência a algo diverso do que ela mesma produz, esse algo já não se dá 

por força a physis, e, em consequência, a própria correspondência tem sua 

natureza afetada, pois ela não se cumpre com um semelhante dado de antemão 

senão que é ela própria, correspondência, que cria a semelhança. Permanecendo 

como um dos vetores constitutivos da mímesis a semelhança perde a relevância 

que tinha no contexto antigo. (...) Em troca, afastada a montagem teleológica, a 

semelhança permanece na mímesis por seu caráter de correspondência, mas essa 

se torna contingente, não prevista mas proposta pelo código sociocultural em que 

foi concebida (2012, p. 114). 

 

Ora, por essa via, deixamos de lado a tradicional dependência da literatura à 

realidade. Em termos diferenciais a língua, enquanto estrutura, é um conjunto lexical e, 

                                                 
1 Em verdade poderíamos pensar em muito poucos textos que, demasiadamente sofisticados, possuem o ideal 

de serem sem referência – na linha da poesia de Mallarmé –, mas são de uma exceção raríssima. 
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nesse sentido, não existe referência externa já que os signos se referem a outros signos no 

sistema. Com a frase e, também, o texto, 

(...) a linguagem dirige-se para além dela. Enquanto o sentido é imanente ao 

discurso, e objecto no sentido de ideal, a referência exprime o movimento em 

que a linguagem se transcende a si mesma. Por outras palavras, o sentido 

correlaciona a função de identificação e a função predicativa no interior da frase, 

e a referência relaciona a linguagem ao mundo. É um outro nome para a 

pretensão do discurso a ser verdadeiro (RICOEUR, 1976, p. 31). 

 

Arquitetônica reinventiva, cuja ação diz o mesmo e antigo de modo novo, no 

intervalo desvelador de um contexto púbere, permissivo de novas interpretações. Nesse 

aspecto, o fim visado é apresentar como acreditamos delinear-se a literatura nas mãos do 

escritor português, além de constatar suas possibilidades de assimilar formas, conteúdos, 

posições e proposições políticas, sem deixar de lado seu intrínseco componente ficcional 

embasador de cada linha. Para este desenvolvimento, acabamos por dividir nosso texto em 

cinco partes, cantos de sereia que, ambiguamente, servem para revelar e ao mesmo tempo 

enganar. Qual espelho narcísico cuja ação apresenta o belo passado para condenar o 

intransigente presente, os capítulos apresentam uma forma de construção elicoidal sem 

sequência fixa, extrapolação de leituras do texto saramaguiano. 

Destarte, nosso trabalho se apresenta em partes que facilitam seu entendimento 

seguindo a organização apresentada. A parte o primeiro e o último capítulos temos, nos 

capítulos II, III e IV, ações fundamentais por analisarem três romances saramaguiano. 

Embora possam ser tomados como ensaios relativamente autônomos, articulam-se em 

torno da noção e ideia de movimento epistêmico. Nesse sentido, cada uma dessas partes 

mantém-se, direta ou transversalmente, sob a inspiração, direção e aplicabilidade dos 

processos teóricos delineados no capítulo I e completados no capítulo V. Por fim, 

particiona-se da seguinte maneira a nossa tese-ensaio. 

O primeiro capítulo, denominado “Levantando escritas, promovendo rizomas: o 

devir literatura epistêmica (em Saramago)”, dividido em quatro partes específicas, terá 

por função explicitar os conceitos e processos teóricos de que nos valeremos para 

compreender o romance saramaguiano. Dentro dessa proposta de apresentar os dados 

teóricos, a cada passo dado teremos ao lado o literário para com ele dialogar (menos para 

comprovar que a literatura reflete a teoria e muito mais para possibilitarmos um diálogo no 

qual será perceptível que o literário propõe caminhos e nuances cujos passos negam e 

transformam o científico e sua lógica hedionda). Passaremos, dessa forma, pelo conceito 

de mimesis na primeira parte, épistémè na segunda, épistémè ficcional na terceira e 
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literatura rizomática, imaginário e ficcionalidade na quarta. Cada uma delas é um 

compositivo do quadro teórico direcionador de nossas reflexões. É por meio de tais 

conceitos que conseguimos formular a ideia de uma literatura epistêmica em Saramago. 

Já o segundo capítulo, intitulado “épistémès rizomáticas: Levantado do chão”, 

dividido em três partes, iniciamos nosso processo analítico interpretativo por meio da 

leitura de Levantado do chão. Nela, propomos a aproximação do romance saramaguiano 

com as ideias de Judeu Errante, sua proximidade e distância do Neorrealismo, a questão do 

engajamento e da escrita diferencial e, ainda, sua ligação com os mitos de Sísifo e 

Prometeu. A abordagem sucinta dos dados acerca desses temas servirá para demonstrar 

quais as ligações mais reais entre linguagem escrita e construção epistêmico-literária. 

O terceiro capítulo, “Um evangelho epistêmico: do protótipo à possibilidade (ou 

por uma nova rel(ig)ação)”, divide nossa análise em duas partes e trata da questão do 

herói mítico e sua releitura/transformação na figura de Jesus Cristo. Para o tratamento do 

tema, nos valemos da perspectiva aristotélica dissertada em sua Poética, além de 

constatarmos como funciona sua releitura ficcional que evita a discussão do religioso e 

expõe o literário em cada vírgula sua. 

O quarto capítulo está dividido em quatro partes e empreende três análises 

interpretativas do romance Caim, por isso foi intitulado “Balbucios analíticos: Caim em 

possibilidades rizomáticas”. Nele, apontamos suscitar uma multiplicidade de leituras de 

um mesmo texto a partir da mudança de teorias ou contextos. Ainda questionamos a 

validade de cada interpretação para, por fim, realizamos uma leitura intertextual entre o 

romance e a Odisseia, constatando porque essa reescrita parece se fazer necessária na 

contemporaneidade. 

O quinto capítulo, denominado “Proposições: formas da épistémè greco-romana 

saramaguiana (ou, por uma literatura rizomática em Saramago)”, se divide em seis 

partes nas quais tentamos destacar os elementos básicos de sua poética. Assim, por meio da 

questão epistêmica apresentamos uma análise dos diversos elementos narrativos e de 

cunho social da obra saramaguiana. Nela, também elencamos a problemática mítica 

presente nos textos e procedemos ao levantamento dos elementos mais comuns de 

transformação que o rizoma-literatura de Saramago alcança. 

Finalmente, apresentamos nas Considerações Finais, denominado “Ao modo de 

conclusão (ritornelo expectante)”. Neste momento tentamos reunir todos os fios urdidos 

durante nosso tese-ensaio. Ao invés de apresentarmos dados conclusivos, apontamos as 
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questões que não nos cabe trabalhar, bem como os caminhos deixados de lado por conta de 

nossa perspectiva. Procuramos elucidar que não reduzimos a obra de Saramago a escolas, 

estilos ou propostas fixas, mas buscamos captá-la como um ato de escrita diferenciado, um 

conjunto de certas propriedades de leitura em extensão. Estritamente, mas sem sermos 

estruturalistas, queremos encontrar efeitos de linguagem na obra de Saramago e, além 

disso, qual sua organização coerente e “menor” na produção do escritor em relação a seus 

contemporâneos. Por isso entendemos que um trabalho como este não tem e nunca terá a 

possibilidade de esgotar as diversas e possíveis aberturas, assim o epílogo é aberto. Desse 

modo, deixamos buracos e espaços, de maneira a possibilitar novas investidas àqueles que 

ensejam mergulhar nas transgressões literárias saramaguianas. 

Por fim, deixemos claro que, apesar de a voz autoral deste trabalho (um quase 

narrador, um autor implícito em busca de se firmar como sujeito, mas nada além de papel, 

fabrico forjado na lapidação do fogo linguístico) ser descuidada e, por diversas vezes, 

assumir sua proposta como verdadeira, taxativa, correta, ela apenas disfarça sua prima vox, 

qual seja, a de um processo de desconstrução enviesado; uma experiência de quase 

différance: leitura em movimento, ato contínuo em cadeia de apreensão de possíveis 

significados, pontos de passagem. Não há negações ou contradições, senão espólios 

bibliográficos em constante apresentação para uma momentânea possibilidade, oscilação 

que não nega a bibliografia e nem a aceita pacificamente. Efeito de sentido que não deseja 

ser, em momento algum, prisão taxonômica. Longe do discurso classificatório queremos, 

em espírito desconstrutivo, assumir uma posição frente ao texto saramaguiano, e não uma 

tomada de partido. Não há pró ou contra, aceitação ou confrontação; temos heranças, 

variações sobre um mesmo tema, rastros. 

Não queremos, com isso, negar o título que nomeia este ensaio em forma de tese e 

afirmarmo-nos desconstrucionistas. Muito pelo contrário. Apontamos que nosso espírito, 

por ora, está movido por essa visão desconstrucionista, pois, “a desconstrução tem a ver, 

portanto, com um processo de descentramento, e segundo Derrida passa por diversas 

questões de tradução cultural, de um contexto a outro” (NASCIMENTO, 2004, p. 40). 

Com efeito, buscamos produzir um texto que se inscreva em ato mais complexo, de longa 

data, movimento que propõe condições inteligíveis para um debate sobre a obra apreciada. 

Herança inegavelmente nietzschiana, nossa posição é a de transvaloração de valores. Ou 

seja: 

Não há dúvida de que a transvaloração significa uma desvalorização dos valores 

dominantes da filosofia e uma valorização dos valores subordinados. Mas ela é 
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muito mais do que isso, ou melhor, isso é apenas um de seus aspectos. (...) Tirar 

os valores morais do lugar de valores supremos, que dominam e dão sentido a 

todos os valores, só será possível destruindo este lugar que foi instituído pela 

própria moral. O que implica necessariamente mudar o elemento de onde se 

originam os valores, o princípio de avaliação, a própria maneira de ser de quem 

avalia (MACHADO, 1999, p. 88). 

 

A igualmente importante contribuição de Foucault pode ser, em flash, resumida por 

sua tendência radical de, em seus trabalhos, romper com modelos de hierarquia. Por 

Foucault e seu conceito de “práticas discursivas” fomos capazes de eliminar o famoso 

“respaldo científico” e seus critérios de verdade, ambição de neutralidade e legitimação 

dos discursos emitidos. Negamos que o pertencimento a um conjunto sistemático 

reconhecido como discurso científico garanta confiabilidade plena, total e final, qual as 

afirmações autoritárias de que Saramago é um bom escritor por ter ganhado o Nobel, ter 

uma vasta obra ou existirem diversos trabalhos acadêmicos produzidos a partir de seus 

texts. Nossa desconfiança implantada, também, por Foucault nos obriga a pensar e 

posicionar textos, perscrutar técnicas e objetos de experimentação, independente de uma 

qualidade declarada. Como nos orienta Wilde,  

A obra de arte deve dominar o espectador, e não o espectador dominar a obra de 

arte. O espectador deve ser receptivo. Deve ser o violino em que o virtuose irá 

tocar. [...] Ele não é o juiz da obra de arte. É aquele a quem se permite 

contemplar a obra de arte e, se a obra for boa, esquecer, na contemplação, toda a 

vaidade que o prejudica a vaidade de sua ignorância ou a de seu conhecimento 

(WILDE, 2003, p. 44-45). 

 

Nossa leitura não intenta demonstrar a coerência ou as incoerências de Saramago, 

muito menos avaliar seu sistema de escrita enquanto discurso verdadeiro ou falso. Nossa 

atividade hermenêutica procura, antes, uma cena possível do discurso saramaguiano. 

Plagiando Eduardo Lourenço, a obra saramaguiana é um pasto preparado para uma 

ruminação da cultura; “é um desafio, é até um precipício para quem não tem asas para 

atravessar o natural abismo que ela representa (...). E em princípio ninguém as tem quando 

o génio aparece, salvo os que consentem em o atravessar servindo-se das asas dele” 

(LOURENÇO, 2000, p. 16). Ora, procuramos interpretar, mas não um sentido original 

oculto. Mas, na violência da escrita, uma direção, um jogo, sem submissão de regras ou 

direcionamentos. Por isso, não cremos em uma ciência da literatura, mas apenas uma, de 

cada vez, crítica. Existente dentro do instante do juízo e fora dele já não é. Nesse sentido 

não podemos atribuir categoricamente qualidade ao objeto de arte, senão à sua leitura e 

apreensão no ato de leitura. Por fim, queremos, especulativamente, abrir espelhos dentro de 
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espelhos: refletir pontos de vista diversos por meio de conceitos vários. Dessa forma 

seguimos o conselho de Guattari quando diz: 

Assim como um artista toma de seus predecessores e de seus contemporâneos os 

traços que lhe convêm, convido meus leitores a pegar e a rejeitar livremente 

meus conceitos. O importante nesse caso não é o resultado final mas o fato de o 

método cartográfico multicomponencial coexistir com o processo de 

subjetivação e de ser assim tornada possível uma reapropriação, uma autopoiese, 

dos meios de produção da subjetividade (1992, p. 23). 

 

Nossa tese surge, então, da não aceitação de uma visão dogmática sobre o discurso 

ficcional saramaguiano. Acreditamos que esse discurso é sempre Dr. Jekill e Mr. Hyde. 

Para isso não pretendemos negar o outro, todavia apontarmos outras possibilidades que, 

muitas vezes a revelia dos loci de leituras amplamente aceitos da obra de Saramago, não as 

desdiz, mas contrapõem-nas. Nossa insistência pelo diferente revela um gosto especial pela 

complexidade – seja da teoria, seja do objeto foco de nossa interpretação. 

Equidistantemente da dialética, do paradoxo e do diferente, a complexidade procura o 

avesso escondido, o espaço sombrio que espera seu momento de vir à luz. Ação 

transformadora da crítica em quase criação, não abstrata, senão poético/literária. 

Ao por em xeque não apenas maneira de ser de quem avalia mas, também, nossa 

maneira de avaliar, acreditamos que o presente estudo possa ser interpretado como uma 

espécie de prólogo a um livro nunca escrito, mas que se re-inscreve a cada nova leitura 

feita; um pequeno prefácio de aparente formatação de dados objetivos e inocente 

valorização de propostas interpretativas. Sua escrita muitas vezes rouba a fala dos próprios 

textos, assimilando-os como margens teóricas e vislumbres (auto)interpretativos. Assim, 

sem pretensões ou autoafirmações de cunho sobrevalorizante, nos parece que o texto 

continua a ficção (e vice-versa) – ou seja, falando da obra e, aparentemente, através e por 

meio dela, falamos, outrossim, de nós próprios, mas em continuação à obra mesma. É por 

meio dessa língua, na borda de uma leitura margeante do fulcro total, o intentar de nosso 

diálogo-originalidade. 

Habitamos poeticamente a linguagem saramaguiana bordeando-a, tensionando-a em 

suas margens; pertencemos ao texto sem mesmo pertencermos a ele: estranho e coincidente 

ao mesmo tempo, hunheimlich2. Somos apropriados e desapropriados dessa linguagem em 

forma de ficção nas páginas de Saramago. E, neste estranho movimento crítico, nossa 

relação com a linguagem (sujeito X língua) se situa como nosso lugar enunciativo 

                                                 
2 Palavra alemã cuja tradução mais popular é a de “estranho familiar”, analisada por Freud em um artigo de 

1919. Para mais informações vide as referências. 
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específico. Ou seja, é nesse limite/tensão de uma língua literária que nos inscrevemos (e 

escrevemos), “(...) nesta tensão entre o ‘dentro’ e o ‘fora’, nem dentro nem fora da língua, 

dela amante e ressentido, invejoso e apaixonado, querendo dela se apropriar para apropriar-

se de si” (HADDOCK-LOBO, 2011, p. 179). 

Acrescentemos a tais proposições a nossa falta de pretensão em sermos sequenciais, 

organizados cronologicamente ou ordenados por fatos seriados. Se crermos que a proposta 

saramaguiana é, desde sempre, epistêmica, não existe um ponto de entrada ou de saída para 

essa criação, e sim um movimento elicoidal sem centro. Por tal, não havendo “(...) ponto 

de partida determinado, correto, verdadeiro, pode-se começar de onde se quiser. O que, de 

modo algum, é um relativismo, mas sim uma questão de convocação” (HADDOCK-

LOBO, 2011, p. 28). Ora, como nos aduz Derrida: 

Dizer que não se está nunca certo de um ponto de partida não é dizer que se 

começa não importa onde. Começamos sempre de algum lugar, mas este algum 

lugar não está nunca não importa onde. A acusação ou mesmo a reivindicação 

do não importa onde já é ordenada pela exigência filosófica: não se pode 

identificar o não importa onde (e, portanto o não importa o quê), senão a partir 

da garantia pelo menos prometida de um verdadeiro fundamento, que só ele pode 

fazer crer na liberdade ou na irresponsabilidade de um não importa onde. (...) O 

ponto de partida é, num sentido, radicalmente contingente, e que ele o seja é uma 

necessidade (BENNINGTON; DERRIDA, 1996, p. 23-24, grifos dos autores). 

 

Contudo, mesmo tal ideação apresenta alguns problemas. Como todo prólogo 

(apesar de este não apresentar uma aparência formal), nosso trabalho revela a impostura 

mascarada por trás da falsa promoção científica de que aplicaremos critérios de exclusão e 

de inclusão, de verdades (aparentemente) formuladas e (matizadamente) apresentadas que, 

se por um lado são signos da deficiência informativa do ser que escreve (uma espécie de 

“prefaciador”), por outro são, também, estratégias retóricas para fazer passar os critérios de 

análise e de interpretação deste “autor às avessas”, impostado como possível enquanto 

durar a leitura do texto em questão. 

Todo prólogo ou prefácio, mesmo dissimulado sob uma pretensa e asséptica 

modéstia de se querer apresentação, não deixa falar os textos (a obra) – os únicos 

possuidores do direito à palavra. Mas, também, não deixa falar muitos outros leitores com 

os quais o autor dialoga, inclusive seus leitores (passe a soberba imodesta de acharmos que 

iremos conquistar infinitos alocutários) o prólogo em busca de novas formas de dialogar 

com a obra literária. Sendo mais um leitor – entre os infinitos leitores potenciais –, o autor 

do prólogo converte o seu discurso em excludente e, portanto, totalitário: é a sua fala que 

escuta e a única que deixa ouvir. Como explicita Rancière, “(...) a singularidade de um 
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regime particular das artes, isto é, um tipo específico de ligação entre modos de produção 

das obras ou das práticas, formas de visibilidade dessas práticas e modos de conceituação 

destas ou daquelas” (2005, p. 27-28). Nossa leitura particular acaba por, sem querer, 

sufocar a leitura alheia, num exercício, ao invés de ser polifônico (como aspira), 

monológico por falta de possibilidade (d)e abertura. Ainda assim, nossa procura se aloca 

na pretensão de uma possibilidade de vozes, na não imposição de uma verdade. Com isso, 

apesar de parecermos ser relativistas, acreditamos, como Fish, que 

 (...) enquanto o relativismo é uma posição que pode ser mantida por algumas 

pessoas, não é uma posição que pode ser ocupada por ninguém. Ninguém pode 

ser relativista, porque ninguém pode obter um tal distanciamento das suas 

próprias crenças e pressuposições até o ponto de conseguir que estas não tenham 

mais autoridades para ele do que as crenças e pressuposições que ele mesmo já 

manteve. O temor de que, num mundo de normas e valores indiferentemente 

autorizados, o indivíduo careça de base para a ação, não tem fundamento porque 

ninguém é indiferente às normas e valores que possibilitam a sua consciência 

(1992, p. 204). 

 

A relatividade da escrita, apesar de aspirada, muitas vezes não aparece em nosso 

texto por diversas causas: falta de possibilidade, ausência de motivos, inexistência de 

distanciamento ou empenhamento crítico desnecessário. Todos processos que desvirtuam 

nossos procedimentos de composição reflexiva. Mais ainda, fixando a estratégia de leitura 

da(s) literatura(s) e funcionando, portanto, enquanto discurso crítico, corremos o risco de 

uma utilização perversa deste instrumento de organização e de controle da leitura: o da 

ocultação da linguagem literária. Talvez nossas palavras possam ser interpretadas como 

uma tentativa de justificação de não se sabe que obscuros complexos de deficiência escrita 

ou falta de confiança teórica, quase uma má consciência “ceifando em seara alheia”. 

Como justificativa, a única saída que encontramos para aspirar a um (não) texto 

relativista foi em Foucault: 

O corpo é o ponto zero do mundo, lá onde os caminhos e os espaços se cruzam, o 

corpo está em parte alguma: ele está no coração do mundo, este pequeno fulcro 

utópico, a partir do qual eu sonho, falo, avanço, imagino, percebo as coisas em 

seu lugar e também as nego pelo poder indefinido das utopias que imagino 

(2013, p. 14). 

 

Tomamos a obra saramaguiana como corpo que se desloca no centro de nossa 

reflexão e nos permite pensar seus passos – não todos, somente os vislumbrados, qual 

Moisés extasiado frente à sarça ardente. Contudo, se no Gênesis o profeta respeitosamente 

tirava a sandália dos pés, aqui procuramos devassar aquilo que conseguirmos, ainda em 

atitude respeitosa, mas sempre em posição de perquiridor jamais satisfeito. Destarte, 

pareamo-nos derridianamente a Haddock-Lobo pois não vamos tomar uma decisão 
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(respeitosa ou devastante) em detrimento de outra, mas antes “(...) apostar em uma nova 

escrita que teça e entrelace os dois motivos: ou seja, que inverta e desloque, que aja 

duplamente” (2008, p. 37, grifos do autor), respeitando o texto nos momentos em que deva 

ser respeitado e infringindo a ele nossa leitura com Saramago nos momentos em que pedir, 

permitir ou exigir nossa parcela de atuação e complemento. 

Amiúde, avisamos de antemão o leitor: as preocupações apresentadas nesta tese-

ensaio são as nossas e não, necessariamente, as da maioria dos leitores ou do escritor; os 

critérios que se explicitam ou se inferem têm nos servido para (re)estabelecer a ordem no 

caos (o caos, entenda-se, é sempre deste enunciador/leitor/crítico e não dos textos); 

finalmente, as inclusões e as exclusões de obras e/ou fatos impostos aos eventuais leitores 

se fazem por força de caberem ou não nos limites deste trabalho. Ao fim da leitura das 

páginas seguintes, o leitor deverá (no bom espírito nietzschiano de transvaloração de 

valores) fechá-las, esquecer o que leu e interrogar a obra saramaguiana – objeto principal 

desta reflexão. Há de perguntar-se – entre outras coisas – o porquê e o como dessa 

literatura. Deve pensar que, na escrita do outro, está a construção de nossa própria 

produção: falas mil, caleidoscópio exigente de confrontação a cada momento. Em outras 

palavras, necessita esse leitor de por em práticas de escrita as reflexões suscitadas, pois 

toda leitura exige, em seu anseio, essa nova leitura. 

Necessitamos, ainda, deixar claro que, em nosso percurso, realizamos um 

“protocolo de leitura” evitando a afirmação contundente, mas que encontra na especulação 

as possibilidades da leitura com. Assim, nos propomos, como Derrida, a ler de forma 

menos normativa e mais positiva: 

Bem, pode-se ver que isto implica um protocolo impossível para a leitura e 

especialmente para o ensino, bem como quão ridícula ingenuidade e quão 

pérfido, obscuro e sombrio negócio encontram-se por detrás de declarações do 

tipo: (...) disse isto ou aquilo, ele pensou isto ou aquilo sobre este ou aquele 

assunto (Apud HADDOCK-LOBO, 2011, p. 201). 

 

Dessa forma, respeitamos o texto e suas minudências, bem como encontrar – nesse 

processo – nosso lugar, o espaço que temos no corpo literário enquanto leitores. Assim, 

avançamos de forma a captar o movimento do corpo em nosso momento de experienciá-lo: 

sonhamos, falamos, imaginamos e percebemos conforme isso nos foi possível. Em outras 

palavras, transvaloramos valores. 

Nesse alongamento, cremos já termos dito quase tudo o que temos. Nos limites 

desse tecido crítico, ansiamos, enfim, que nosso texto atinja seu intuito e não nossa 

pretensão pois, como já nos ensinava o mestre Guimarães Rosa, 
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Ah, tem uma repetição, que sempre outras vezes em minha vida acontece. Eu 

atravesso as coisas – e no meio da travessia não vejo! – só estava era entretido na 

ideia dos lugares de saída e de chegada. Assaz o senhor sabe: a gente quer passar 

um rio a nado, e passa; mas vai dar na outra banda é num ponto muito mais 

embaixo, bem diverso do em que primeiro se pensou (1994, p. 43). 

 

Apesar de imposições de posturas, leituras e apropriações, nada há de mais claro 

que os próprios textos saramaguianos. Entre partida e chegada, estrada e ponto final 

existem mais coisas na literatura que pode supor nossa vã intenção. Destarte, em veredas, 

acreditamos (e convidamos o alocutário a confirmar nossa afirmação) ser no percurso onde 

encontramos a grande meta, a aventura interpretativa maior, o grande fulcro literário, pois 

“(...) o real não está na saída nem na chegada: ele se dispõe para a agente é no meio da 

travessia” (ROSA, 1994, p. 86). 
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CAPÍTULO I 

LEVANTANDO ESCRITAS, PROMOVENDO RIZOMAS: O DEVIR 

LITERATURA EPISTÊMICA (EM SARAMAGO) 

 

E que talvez não saibamos quem somos e tudo 

que dizemos não passe de miragem, e a prova 

disso é que não somos os mesmos em todos os 

momentos da nossa vida. Do ponto de vista 

biológico, sou o mesmo que era quando tinha 

cinco, seis, sete ou trinta anos, mas não sou a 

mesma pessoa. O que muda? E como se 

fôssemos dois: um que muda e o outro que 

assiste à mudança. Não é que o que muda não 

saiba por que muda, o que ele não sabe é por 

que caminhos se dá a mudança. E aquele que 

assiste a ela tampouco o sabe, porque a vê de 

fora. Não sei. Veja, pode acontecer também que 

eu saiba que há uma porta em mim que, se eu a 

abrir, mostrará que sou uma pessoa má, e por 

isso resisto a abri-la (José Saramago). 

 

1.1 O escritor e sua obra 

Era uma vez. Essa talvez seja a oração mais simples e, ao mesmo tempo, sintética 

que suirva para contemplar e resumir a figura do escritor português José Saramago, bem 

como sua proficuidade narrativa. Assim, parafraseando Gabriela Canavilhas (e, também, 

Ana Paula Arnaut)3, poderíamos fazer ecoar lírica em ficcionalmente, as possibilidades: 

era uma vez um rapaz que nasceu em 16 de novembro de 1922 (Azinhaga, Golegã) com o 

nome de José de Sousa, mas por descompostura do oficial do registo civil, adquiriu/ganhou 

por sobrenome a alcunha de família. Era uma vez um bebê nascido em 16 com registro em 

18 para demarcar sua ficcionalidade vivencial. Era uma vez um neto que sonhou em ser 

grande e um avô que amava as árvores e aconchegava seus bacuris na cama quando estava 

muito frio. Era uma vez um rapaz que sonhou ser escritor. Era uma vez um escritor 

desempregado que acreditou que poderia sobreviver de sua escrita. Era uma vez um rei real 

que se tornou ficcional, um soldado maneta, uma mulher que tinha poderes, e um padre 

que sonhava voar; um ser ficcional que adquiriu vida e passeou por meses em Lisboa; uma 

península que se desprende da terra e segue seu próprio rumo pelo mar e um revisor que 

                                                 
3 Referimo-nos ao Discurso da ministra da Cultura, Gabriela Canavilhas em cerimônia de homenagem a José 

Saramago por conta de sua morte, no ano de 2010 e ao prefácio do livro Saramago, escrito pela pesquisadora 

portuguesa Ana Paula Arnaut. 
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teve a coragem de por um sonoro Não no meio do livro que estava corrigindo; um Jesus 

que, escolhido por Deus, preferiu apre(e)nder o corpo de Maria de Magdala. Era uma vez 

uma mulher que enxergava enquanto todos perdiam a visão; um sr. José que colecionava 

dados da vida alheia; uma família que encontrou os vestígios dos habitantes da caverna 

platônica; um homem que possuía um duplo seu; uma cidade que resolveu votar em 

branco; uma morte que resolveu – ela que nunca dormia – adormecer nos braços de um 

violoncelista para o mundo despertar com a noticia “no dia seguinte ninguém morreu”. Era 

uma vez um elefante que percorreu parte da Europa para servir de presente e um homem 

que teve a testa marcada por Deus ao matar seu irmão. Era uma vez um comunista 

hormonal que amava a vida e acreditava na humanidade; um sujeito empenhado que 

ganhou um Prêmio Nobel em 8 de Outubro de 1998. Era uma vez um homem-escritor 

chamado José Saramago, um menino, que se tornou homem, pai, escritor, laureado, 

contribuinte na implantação, instauração e consolidação de novos rumos na literatura 

portuguesa e, ao morrer, partiu de mão dada com a criança que sempre foi. Falecido em 

2010, permanece vivo nas páginas de seus livros e textos, lidos em quase todos os idiomas 

do planeta. Um humanista que também pode ser chamado de escritor. Um ateu religioso de 

voz lúcida. Inconformado com a desigualdade e, ao mesmo tempo, ameno para com os que 

necessitavam, um esperançoso de que a imaginação poderia dignificar a humanidade; 

criador de uma obra poliédrica na qual lutava contra as iniquidades, defendia os direitos 

humanos, criava mundos para denunciar mazelas, condenava as injustiças e batalhava pela 

preservação do ambiente. 

Ficção e realidade se misturam na biografia do escritor – chamado por Harold 

Bloom, em seu Genius: a mosaic of one hundred exemplary creative minds, de “the most 

gifted novelist alive in the world today”4 (2002b, p. 516). Assim vinculado à história 

literária de seu país, Saramago inicia sua produção em 1947 com a publicação de Terra do 

Pecado, seguido de Claraboia, escrito em 1953, mas que viria a ser publicado apenas em 

2011. Sua produção poética se dá quase 20 anos depois do primeiro romance (1966), com 

o lançamento de Os poemas possíveis, livro que remonta a textos escritos em 1961, após a 

leitura de Filho do homem, de José Régio e de uma intensa experiência sentimental 

ocorrida em 1962-63. Mas sua “maturidade expressiva” decorre, no entender de Martinho 

(1999, p. 22), com o lançamento de Provavelmente alegria, fruto do labor de um sujeito 

                                                 
4 “o mais talentoso romancista vivo dos dias de hoje”. Tradução sob nossa responsabilidade. 
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experienciado em atividades de tradutor e editor – trabalhos que lhe teriam rendido o 

domínio da escrita. 

Herdeiro ambíguo da tradição clássica (Terra do pecado ou os livros de poesia Os 

poemas possíveis e Provavelmente alegria) e, ao mesmo tempo, da marca literária de 

ruptura do modernismo Saramago apresenta uma obra inovadora, que reordena o caos 

intencionalmente provocado pelos procedimentos modernistas através de uma aproximação 

às formas advindas da tradição popular. Trajado pelos mais poderosos adjetivos, tanto 

positivos (quando são de seus ávidos leitores, na maioria críticos literários) quanto 

negativos (se partirem de seus opositores políticos ou dos grupos religiosos que se sentiram 

ofendidos com seus ataques constantes à religião e à figura de Deus e da igreja), o legado 

de Saramago marca nossa contemporaneidade. 

Ora, na busca de compreender melhor o que chamaremos, metaforicamente, de 

contaminação – elemento de atração e conquista – procuramos pensar a escrita 

saramaguiana dentro de uma possibilidade que a englobe conjuntivamente, e, ao mesmo 

tempo, permita uma análise de aspectos presentes em cada livro particular. Assim, nossa 

busca segue o espectro/rastro dessa escrita – e muitas vezes sem saber para onde, 

procurando delinear as pegadas de um caminho possível capaz de ser, oximoronicamente 

(perdoe-nos o neologismo), particular e universal. Nessa travessia obliqua intentamos 

pensar a o texto saramaguiano como projeto epistêmico, uma leitura entendedora desse 

corpo escrito enquanto todo estruturado, organizado em uma forma geral de pensamento. 

Isso porque, qual Deleuze e Guattari, acreditamos que 

Não há diferença entre aquilo de que um livro fala e a maneira como é feito (...) 

não se buscará nada compreender num livro, perguntar-se-á com o que ele 

funciona, em conexão com o que ele faz ou não passar intensidades, (...). Um 

livro existe apenas pelo fora e no fora. Assim, sendo o próprio livro uma 

pequena máquina, que relação, por sua vez mensurável, esta máquina literária 

entretém com uma máquina de guerra, uma máquina de amor, uma máquina 

revolucionária etc. – e com uma máquina abstrata que as arrasta (DELEUZE, 

GUATTARI, 1995a, p. 12). 

 

Na busca de pensar um modo possível de funcionamento da escrita saramaguiana, 

intentamos construir um mapa: leitura plausível, mensurar possibilidades; seguindo o 

conselho da dupla de filósofos, “escrever nada tem a ver com significar, mas com 

agrimensar, cartografar, mesmo que sejam regiões ainda por vir” (DELEUZE, 

GUATTARI, 1995a, p. 13). A galáxia-Saramago não é habitável, antes espaço de trânsito a 

sujeitos em procura de desassossegos. Frente à obra esfinge, não existe compreensão, 

promana observâncias. Não há, nesse intuito, a tentação da pergunta, mas a procura de 
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formas destacadas por densidades e silêncios – cena fugidia, rastro analisável no curto 

espaço de um instante. Recorremos a esse tipo de meta-discurso, pois ele é um fenômeno 

capaz, cremos, de reconhecer tanto as possíveis leituras literárias de Saramago quanto a 

questões éticas e sociais, encetadas sem cair em um sociologismo simplório ou uma leitura 

sócio-historico-estrutural que não sabe devolver à literatura sua importância primária, antes 

uma leitura cujo panorama é de longa duração e, ao mesmo tempo, em permanente tensão 

com a capacidade de invenção e inovação textuais saramaguianas, pois, “como não há 

definições ontológicas nem do fictício nem do imaginário, só podemos apreendê-los 

mediante uma descrição operacional das suas manifestações” (ISER, 1999, p. 66). 

Queremos, com tal postura, afirmar que aproveitamos a ideia nuclear de imaginário 

sartreano de modo a suspender o real, mas preservando o vínculo arte e mundo. Destarte, 

inormammos que Lúkacs, Cândido, Bakhtin, Adorno ou Benjamin participam de nossas 

reflexões sem os liames asfixantes do nexo determinista realidade-criação. 

Tomamos tal posição por dois motivos: primeiro porque não é possível qualquer 

tipo de análise sem tomada de posição, sem interesse; a segunda consiste em saber que, 

apesar de termos uma perspectiva, essa é intermitente, fracionária; ou seja, não cremos 

nesse percurso como pleno, mas interessado. O saber possível de ser apresentado não se 

encerra em um uma exegese cega e totalizante; não há um ficar de fora (autismo) ou no 

muro (voyeurismo). Há um projeto lógico (a obra), no qual “adentramos” – a procura do 

solo que usaremos como base de plantação – para, de seu interior e sem abandoná-lo, 

produzir abalos até seu arrombamento em uma linearidade de leitura. Ora, nesse embate 

constatamos o elemento clássico sempre presente. Tomados por essa luz, procuramos 

explicitar uma leitura da obra saramaguiana enquanto conjunto harmonioso não sequencial 

que projeta uma épistémè ficcional. Esse caminho, propõe a leitura da multiplicidade por 

meio de um elemento coordenativo, coeso e coerente capaz de nos direcionar. 

Compreender um pensador não é chegar a coincidir com o seu centro, achar sua 

verdade. Ao contrário, é conduzi-lo por uma trajetória possível na qual as articulações se 

afrouxam, o jogo se manifesta. Nesse processo há uma trans-formação na qual uma 

máscara sobrepõe-se a outra para (re)figurar, de certo modo, aquilo que até então era 

restrito a uma face apenas. Como bem disse Santos, 

De fato, estamos diante de um daqueles casos em que a presença do autor reitera 

constantemente o rol de temas e caracteres humanos que, transfigurados em arte, 

o leitor reconhece facilmente da leitura das obras. 
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O constante ativismo manifestou-o em diversa ocasiões e sublinhou igualmente 

na ficção onde encontramos o permanente compromisso com o outro (...) (2015, 

p. 269). 

 

Fortalecidos pela reflexão de Santos, nossa tese pretende enunciar o texto 

saramaguiano em um território estrangeiro, mutilá-lo para melhor ver suas 

agramaticalidades e gagueiras e, então, propor uma leitura viável. 

Isso posto, gostaríamos de, como Foucault, declarar que nossa “(...) escrita consiste 

essencialmente em empreender uma tarefa graças à qual e ao final da qual poderei, para 

mim mesmo, encontrar alguma coisa que não tinha visto inicialmente” (FOUCAULT, 

2016a, p. 49). Ou seja, nosso estudo pretende ser um ponto de vista, um membro simples 

de um corpo maior cujo funcionamento em específico muitas vezes destoa da diversidade 

do todo. Assim, nosso projeto erige-se sob duas medidas limiares: rejeição ao 

essencialismo e negação de generalizações que funcionem como regras gerais ou 

argumentos estéticos aplicáveis a escritos diversos. Em outros termos, apesar de uma base 

docente, nossa reflexão busca propiciar ao leitor uma ocasião o debate intelectual e o rigor 

na produção da análise crítica – o tecido conceitual feito sob medida para a leitura 

específica de um autor e de sua obra, restrita à unidade do todo saramaguiano. Dessa feita, 

teremos cuidado para sermos restritivos pois reconhecemos que não há lei estrutural que 

seja partilhada por toda a ficção. Como bem nos orienta Clive Bell, “(...) qualquer sistema 

de estética que pretenda assentar numa verdade objectiva é tão manifestamente ridículo, 

que não merece ser discutido” (BELL, 2007, p. 30). Isso porque “aprende-se com a 

experiência passada, a própria e a alheia, mas, quando tentamos converter experiências, 

mesmo que exitosas, em método, perdemos e estragamos a singularidade do objeto que nos 

move” (COSTA LIMA, 2002, p. 17). 

Buscamos, ainda, evitar qualquer pecado por excesso ao apresentar afirmativas 

demasiado amplas pois, como esclarece Weitz, a arte (e, poderíamos acrescentar, a 

literatura) “(...) não tem um conjunto de propriedades necessárias e suficientes; é por isso 

que uma teoria da arte é logicamente impossível, e não apenas factualmente difícil de 

constituir” (WEITZ, 2007, p. 63). Na impossibilidade de encontrar uma propriedade 

analítica comum a toda literatura, evitamos construir definições para promover a 

argumentação crítico-rizomática que intenta caracterizar a literatura saramaguiana. 

Entrementes, ao nos filiarmos a essa perspectiva, não a adotamos como partido, 

antes tomamos uma posição a ser perscrutada. Não hastearemos a bandeira da verdade, 

mas procuramos a assunção de uma possível leitura. Assim, se no percurso argumentativo 
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exposto a frase soar afirmativa, severa, contundente e assertiva, ela apenas o é para aquele 

momento de defesa, não querendo ser plena ou totalizadora, antes defensora de uma 

possibilidade que, inclusive, sabe existir seu contraste e reconhece nele outras iluminações 

possíveis – quando não, viáveis. Feita a recusa de qualquer pretensão de verdade plena e 

absoluta (inclusive pela postura teórica que nos valemos), maximizando nossa abordagem 

enquanto método de leitura possível, convém explicitarmos – como forma de legitimação – 

o conceito de épistémè antes de seguirmos nosso processo discursivo-interpretativo da obra 

saramaguiana. 

 

1.2 Da épistémè 

A literatura pode viver até de uma forma 

conflituosa com a ideologia. O que não pode é 

viver fora da ideologia (José Saramago). 

 

A busca em dicionários que definam o conceito de épistémè – essa disposição 

horizontal que rege os discursos de cada época – é, apesar de clara e explicativa, um tanto 

quanto vaga por seu caráter de economia e necessidade de concisão. Talvez a informação 

mais básica seja que seu correlato latino, Scientia, origina o termo Ciência em português. 

O dicionário Houaiss aponta-o como substantivo feminino e designa seu conceito, para o 

pensamento foucauldiano, como 

(...) o paradigma geral segundo o qual se estruturam, em uma determinada época, 

os múltiplos saberes científicos, que por esta razão compartilham, a despeito de 

suas especificidades e diferentes objetos, determinadas formas ou características 

gerais (HOUAISS, 2001). 

 

Entretanto, mesmo antes de Foucault, o vocábulo épistémè era usado para designar 

um sentido próximo do adotado pelo filósofo francês – haja vista a origem vocabular do 

termo. Desde a filosofia grega seu conceito era amplo e se referia ao estudo da diversidade 

de conhecimentos, tais como as Artes, a Matemática, a Física ou a Filosofia. Em especial 

no platonismo o conceito caminha por diversos rumos. Inicialmente era uma techné – 

habilidade de fazer algo com suporte no conhecimento especializado e preciso da coisa –, 

outras vezes sinônimo de conhecimento verdadeiro ou de natureza científica em oposição à 

opinião infundada e/ou irrefletida. Posteriormente à escrita da República, adquire o 

conceito de saber pleno de certeza, um conhecimento evidente e ligado diretamente a 

realidade da Ideia, oposta à doxa. Poderíamos resumir a perspectiva platônica explicitando 

que, para ela, a épistémè é um tipo de conhecimento universal e necessário, uma forma de 
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saber cuja validade não varia com mudanças espaço-temporais, ou mesmo com variações 

sofridas pelo mundo social, cultural, psicológico. 

Já Aristóteles, ao pensar a épistémè, cria um instrumental lógico-linguístico 

colocado a serviço da demonstração da verdade. Para ele a linguagem oferece aos que 

jogam com as paixões de um auditório a possibilidade de apresentar a verdade 

demonstrada através de enunciados portadores de um forte apelo psicológico. O filósofo 

aceita o saber opinativo como legítimo em relação aos objetos; destarte, não admite como 

aceitáveis enunciados que contradigam princípios e/ou verdades demonstradas. O 

Estagirita não despreza o rigor racional de Platão, mas amplia o conceito, defendendo uma 

verdadeira ciência de entes físicos e materiais e não apenas dos imateriais (vide 

Metafísica). Já na Idade Média, a épistémè permanece como conceito que estabelece uma 

classificação das ciências – muito próxima da aristotélica. A mudança advirá com Galileu 

ao redefinir claramente a ciência na sua autonomia em relação à filosofia e dar novo 

sentido ao vocábulo. 

Todavia, é em Michel Foucault que encontramos o conceito de épistémè mais 

próximo ao dicionarizado e de modelagem assumida neste trabalho. Para o filósofo 

francês, épistémè diz respeito às formas que nos permitem o acesso ao conhecimento em 

um dado momento histórico; ou seja, ela cria as condições discursivas constitutivas de uma 

epistemologia, um conjunto de saberes que definem o conhecimento e as formas de 

verdade de uma época. 

A escolha pelo conceito foucauldiano constitui uma superfície de inscrição. Ora, 

como bem aduz Deleuze, 

Se você não constituir uma superfície de inscrição, o não-oculto permanecerá 

não-visível. A superfície não se opõe à profundidade (voltamos à superfície), 

mas à interpretação. O método de Foucault sempre se contrapôs aos métodos de 

interpretação. Jamais interprete, experimente... O tema tão importante em 

Foucault das dobras e redobras remete à pele (DELEUZE, 1992, p. 113-114). 

 

Nessa procura pela épistémè, encontramos imagens que nos relançam ao problema. 

A superfície se torna inscrição na qual podemos filosofar sobre a escrita saramaguiana. 

Feita a justificativa, voltemos ao processo descritivo do elemento teórico do qual partimos 

para realizar nossa leitura, iniciada em As palavras e as coisas (Les mots et les choses, 

publicada originalmente em 1966)5. A intenção geral do livro de Foucault não se resume a 

                                                 
5 Ao nos referirmos a As palavras e as coisas, indicaremos, tanto quanto possível, duas datas: a primeira 

(1966), mais antiga, corresponderá à data original de publicação do texto, e a segunda (1981), correspondente 

à edição consultada em português. Em relação às páginas, usaremos sempre a paginação correspondente à 
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construir uma História do desenvolvimento das ciências ou uma História do movimento 

das ideias, mas descreve a configuração e transformações das diferentes épistémès, ou seja, 

os distintos modos de pensamento/conhecimento já existentes na sociedade: 

os códigos fundamentais de uma cultura – aqueles que regem sua linguagem, 

seus esquemas perceptivos, suas trocas, suas técnicas, seus valores, a hierarquia 

de suas práticas – fixam, logo de entrada, para cada homem, as ordens empíricas 

com as quais terá de lidar e nas quais se há de encontrar (FOUCAULT, 

1966/1981, p. XVI). 

 

Ora, tal proposta implicou, a Foucault, uma concepção fragmentária e não 

evolucionista da história. Assim, não há um esfacelamento de conjuntos de pensamentos 

antigos – a sustentação de determinado sistema – em favor do surgimento de uma nova 

configuração epistêmica, mas uma mudança brusca, dada por meio de um corte. Por isso 

sua perspectiva abole o lastro de linearidade progressiva. 

Há que notarmos, ainda, um dado interessante no excerto citado. Ele elucida que a 

base da filosofia de Foucault é a genealogia6 nietzschiana, o primeiro passo para a 

constituição da noção de Arqueologia7. Para Foucault a épistémè é um conceito 

fundamental pois é o objeto de análise da arqueologia, ou seja, “trata-se, com efeito, de 

investigar o solo originário a partir do qual certo campo do saber se fez possível, o a priori 

histórico que, com efeito, permite ou interdita certas formas do pensável e do enunciável 

para uma época” (YASBEK, 2012, p. 69). Em outros termos, Foucault diz não querer fazer 

nem epistemologia e nem história da ciência, mas arqueologia. Para tanto ele não se 

                                                                                                                                                    
tradução brasileira. Na indicação bibliográfica, apresentaremos a data do volume consultado em português e, 

entre parênteses, a data original de publicação. 

6 Nietzsche utiliza a expressão genealogia para referir-se à sua forma de estudo: analisar a evolução dos 

conceitos morais, assim como as suas origens e suas motivações ocultas. Aliás, como elucida-nos Merquior, 

“Foucault declarou que a arqueologia devia mais à genealogia nietzschiana que ao estruturalismo” (1985, p. 

117). 

7 Termo utilizado por Foucault para referir-se ao seu próprio sistema de estudo, diz respeito à análise 

exaustiva dos documentos de época que buscam as regras de pensamento e as suas limitações. Em outros 

termos, poderíamos sintetizar seu pensamento explicitando que, para Foucault o saber é epistêmico (“ciência 

do homem”) e sua reflexão é a arqueologia (“uma análise histórico-filosófica do nascimento das ciências do 

homem”, cujo interesse consistiria em dar conta dos saberes científicos criados na modernidade). Como 

explicita Merquior: “Foucault empregou o rótulo ‘arqueologia’ para denotar ‘a história daquilo que torna 

necessária uma certa forma de pensamento’. A ‘arqueologia’ lida com formas de pensamento necessárias, 

inconscientes e anônimas, a que Foucault chama ‘epistemes’. Uma ‘episteme’ é o ‘a priori histórico’ que, 

‘num dado período, delimita na totalidade da experiência um campo de saber, define o modo de ser dos 

objetos que aparecem naquele campo, apresenta modelos teóricos à percepção cotidiana do homem e define 

as condições em que ele pode sustentar um discurso sobre coisas que são reconhecidas como verdadeiras’. 

Como as epistemes são camadas conceituais que sustentam vários campos de saber e que correspondem a 

diferentes épocas no pensamento ocidental, a análise histórica deve ‘desenterrá-las’ – e daí o modelo 

arqueológico” (1985, p. 50-51, grifos do autor). Para mais detalhes e uma reflexão completa sobre o termos e 

suas questões subjacentes, cf. MACHADO, 2000, p. 10. 
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preocupa com a ciência propriamente dita, mas com a ação por meio da qual a ciência se 

produz como discurso possível. Ou seja, o objetivo de Foucault é apreender o lugar onde se 

cruzam uma série de estruturas capazes de sustentar uma leitura do real. Assim, essa 

concepção de história caracterizada pelo rompimento de um sistema de pensamento em 

favor de outro – em descontinuidade – recebe influxo do conceito de ruptura 

epistemológica (Gaston Bachelard), revolução científica e quebra de paradigma de 

Thomas Kuhn – que Foucault assume ter lido e se baseado. 

Para Kuhn e seu conceito de paradigma, temos sempre uma exposição não-linear da 

história intelectual; paralelamente, na arqueologia foucauldiana, as mudanças de 

conhecimento se dão de forma cesural (Revolução Epistêmica). Resumidamente: 

Uma épistémè, por conseguinte, pode ser chamada de paradigma, desde que não 

seja concebida como um padrão, um modelo de trabalho cognitivo. Trata-se de 

um porão (sous-sol) do pensamento, uma infra-estrutura mental subjacente a 

todas as vertentes do saber (sobre o homem) numa certa época, uma “rede” 

(grille, na terminologia lévi-straussiana de Foucault) que corresponde a um “a 

priori histórico” – quase uma forma historicizada das categorias de Kant 

(MERQUIOR, 1985, p. 54). 

 

No prefácio de As palavras e as coisas Foucault explicita que a busca da épistémè 

de uma época é a procura por uma lógica intrínseca da configuração social; é ela, ainda, 

que possibilita o conhecimento, construindo uma base sólida e coerente sobre a qual se se 

constrói o arcabouço sapiencial de uma época determinada. Como bem explicita Machado: 

Epistémè não é sinônimo de saber; significa a existência necessária de uma 

ordem, de um princípio de ordenação histórica dos saberes anterior à ordenação 

do discurso estabelecida pelos critérios de cientificidade e dela independente. A 

epistéme é a ordem específica do saber; é a configuração, a disposição que o 

saber assume em determinada época e que lhe confere uma positividade 

enquanto saber (1982, p. 148-149). 

 

Fica-nos claro, pelas palavras de Machado, não haver por parte de Foucault o 

interesse em investigar a história do desenvolvimento das ciências ou do conhecimento. 

Seu objeto é o subsolo do saber, o lugar a partir do qual se formam os diferentes saberes 

constituintes das diferentes positividades. Foucault se preocupa com a ordem interna que 

organiza o saber. Contudo, se a épistémè é algo implementado e descontínuo, como ela se 

origina? 

O filósofo explicará que o conjunto de saberes manifestado nos diversos discursos 

se materializa de acordo com a relação social estabelecida. Ou seja, quem fala também 

determina8. Dessa forma, o conjunto de pressupostos definidores de cada período histórico 

                                                 
8 É preciso entender esse quem não como uma pessoa, mas como um conceito amplo e geral que abrange um 

conjunto de sujeitos normatizadores e “detentores” do poder. 
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entende, legisla e constrói o conhecimento. Por isso, todo discurso, ao pretender se 

consolidar, possui uma série implícita de procedimentos, práticas analíticas, formas de 

argumentação e pressupostos aceitáveis antecessores de qualquer tentativa de 

interpretação. Ao entendermos a épistémè como este fundo configurador de saberes, 

veremos que os próprios critérios a partir dos quais a questão da verdade é colocada numa 

determinada época só é possível a partir desse subsolo de onde se pode pensar um 

pensamento. 

Dito de outra maneira, cada épistémè produz sua forma específica de saber e de 

verdade (vontade de saber e vontade de verdade). Uma determinada épistémè tende a 

originar uma determinada forma de conhecimento. Foucault chamou-a discurso, isto é, a 

acumulação de conceitos, práticas, declarações e crenças, produzidos por uma épistémè 

específica. Tais conceitos, oriundos também da tradição nietzschiana, explicitam que a 

coerção ao verdadeiro da época é o principal mecanismo de poder. Somado ao processo 

coercitivo, o controle sobre a verdade possui, ainda, a limitação do poder estabelecida por 

aquele que fala e a dominação da sua aparição por meio da seleção de sujeitos aptos a se 

expressarem sobre essa verdade. Dessa forma, para Foucault a sociedade é discursiva, ou 

seja, sua forma de organização se dá por meio de um processo de imposição de um 

discurso implantado como legítimo. Essa legitimação é gradual e fortemente estabelecida 

por doutrinas; assim, quanto mais se propala um discurso e maior for seu uso por uma 

comunidade – tal como os discursos religiosos ou a liberdade de manifestação discursiva 

das seitas religiosas – mais legítimo ele se torna. Há que notarmos, ainda, as características 

da épistémè. Segundo Castro, são elas: 

1) é um campo inesgotável e que nunca se pode dar por fechado; não tem por 

finalidade reconstruir o sistema de postulados ao que obedecem todos os 

conhecimentos de uma época, mas recorrer um campo indefinido de relações. 2) 

Não é uma figura imóvel que aparece um dia e depois desaparece bruscamente, é 

um conjunto indefinidamente móvel de escansões, de defasagens, de 

coincidências que se estabelecem e se desfazem. 3) Permite captar o jogo de 

coerções e limitações que, em um momento dado, se impõem aos discurso. 4) 

não é uma maneira de recolocar a questão crítica, isto é: dada uma determinada 

ciência, quais são suas condições de legitimidade? (2004, p. 140). 

 

Aventadas suas possibilidades, podemos entender que o conceito de épistémè se 

reveste de uma ideia simples, coesa, na qual a ordem ou princípio de ordenação dos 

saberes se equacionam por meio de uma especificidade geral. Se retomarmos o próprio 

Foucault, ele facilmente explicitará que épistémè é 

(...) como o dispositivo estratégico que permite escolher, entre todos os 

enunciados possíveis, aqueles que poderão ser aceitáveis no interior, não digo de 
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uma teoria científica, mas de um campo de cientificidade, e a respeito de que se 

poderá dizer: é falso, é verdadeiro. É o dispositivo que permite separar não o 

verdadeiro do falso, mas o inqualificável cientificamente do qualificável 

(FOUCAULT, 2007, p. 247). 

 

Teríamos, por certo, diversas questões e algumas críticas a levantar a essa 

concepção, das quais poderíamos nos ater a uma mais necessária: como se dão essas 

quebras? Por quê? 

Para Merquior: 

Em Foucault, porém, as mutações epistêmicas são fundamentalmente arbitrárias. 

As épistémès sucedem umas às outras sem qualquer lógica interior. Além disso, 

tendem a constituir blocos de saber radicalmente heterogêneos: a 

descontinuidade absoluta é a suprema lei interepistêmica (1985, p. 60). 

 

Segundo o próprio Foucault, o fato de que em cada época e cultura exista apenas 

uma épistémè não significa que ela seja a única possível. Há a suplantação de uma 

épistémè por outra e, mais ainda, não existe um abismo intransponível, mas uma quebra, 

uma diferenciação lógica irreconciliável. Ainda poderíamos argumentar, qual Machado, 

que 

Foucault foi um filósofo livre. Minha leitura de seus escritos de épocas diferentes 

– esclarecida, em grande parte, por meus contatos com ele – mostra a 

necessidade de não absolutizar seu pensamento. Primeiro, compreendendo que se 

trata do pensamento de Foucault, e não da resolução de uma questão, seja ela 

qual for. Segundo, compreendendo que aquele é seu pensamento em 

determinado momento de suas pesquisas. E isso obriga quem quiser pensar os 

mesmos temas não certamente a tentar esquecê-lo, mas a tomar distância e ousar 

expor suas próprias reflexões (2017, p. 52). 
 

O jovem Foucault, empolgado em suas formulações, é um sujeito passível de erros, 

fator que nos leva a ignorar o restante da obra e abraçar apenas o substancial existente, 

segundo nosso ponto de vista, em As palavras e as coisas. Para além de tal, teríamos ainda 

diversas justificativas a dar sobre a escolha do referencial foucauldiano sobre a épistémè. 

Contudo, a falta de tempo e dado os limites deste trabalho, não nos cabe esse tipo de 

formulação. Deixamos, porém, uma ressalva: não é perfeitamente bem delineada ou 

explicitada como acontece a mudança de épistémè, o que não é fator preponderante para 

evitar sua função enquanto objeto teórico. Este, apesar desta lacuna, ainda muito nos presta 

como promotora para pensar a obra saramaguiana. Elemento de percepção capaz de 

constatar que, por debaixo dos “discursos verdadeiros”, há uma infinidade de outras formas 

discursivas reprimidas cuja palavra deve ser restituída, ainda ou mesmo que 

ficcionalmente. 
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Voltando ao raciocínio foucauldiano, a toda cultura e, portanto, a toda forma de 

conhecimento, subjaz a existência de uma ordem, de um espaço de Identificação na qual 

são distribuídos objetos de conhecimento. Polêmico por sua ousadia, hermetismo, 

complexidade e contraintuição, muitas vezes As palavras e as coisas parece hipostasiar a 

História por meio de uma ação silenciosa de estruturas anônimas e de um relato cesural. 

Sob o véu de Nietzsche – a já citada transvaloração dos valores vigentes –, Foucault 

formula uma abordagem teórica que nega a máxima marxista de a História ser o palco de 

formas pelo qual desfilam os mesmos problemas sempre. Ora esse espaço de promoção de 

um conhecimento muda com o transcorrer do tempo, quando do surgimento de uma nova 

épistémè. Essa mudança causa uma drástica ruptura que revoga a totalidade dos métodos e 

pressupostos cognitivos anteriores, instaurando novos saberes e proposições, concordes 

com suas atuais características – ideias tornadas verdades por meio de uma sustentação 

discursiva. Vale ressaltar que, para Foucault, as palavras constituem formas. O saber é, 

pois, um plano formal. Assim, cada regime de época é definido como uma épistémè. Como 

elucida Ceia, 

Foucault propõe-se fazer uma história ou arqueologia das ciências humanas sem 

atender ao método tradicional de organização do saber em correspondência aos 

factos ocorridos num dado período, por dado sujeito e num dado espírito de 

época. A história do saber que nos propõe é, então, uma história dinâmica, 

descentralizada e não unitária. Estas características da arqueologia do saber são 

discerníveis através da análise do discurso (2017). 

 

Tal conceituação expõe que essa ordem/princípio é anterior a qualquer enunciado 

que vise o conhecimento, de modo que a épistémè seja uma instância capaz de tornar um 

enunciado possível. Reverberando em eclipse podemos pensar o conceito de épistémè qual 

Nietzsche quando afirma: 

O que então é a verdade? Uma multiplicidade incessante de metáforas, de 

metonímias, de antropomorfismo, em síntese, uma soma de relações humanas 

que foram poética e retoricamente elevadas, transpostas, ornamentadas, e que, 

após um longo uso, parecem a um povo firmes, regulares, e constrangedoras: as 

verdades são ilusões cuja origem está esquecida (NIETZSCHE, 2002, p. 69). 

 

Não é nosso objetivo fazer uma exposição das teses de Foucault em As palavras e 

as coisas. Tratamos de destacar a noção de épistémè para verificar a sua fertilidade teórica 

em nosso trabalho, apenas aproveitamos sua instância de conferir legitimidade ao saber de 

cada época para comprovar que o pensar é “(...) constituído por sistemas anônimos, 

estruturas formais, isto é, não primordialmente por um conjunto de atos referentes a este ou 

àquele sujeito – ou mesmo ao sujeito racional em sua generalidade –, mas sim pelos 

espaços nos quais nos movemos (...)” (YASBEK, 2012, p. 11). 
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Por consequência, após caracterizar o conceito de épistémè, Foucault ressaltará três 

períodos epistêmicos da história ocidental; épistémès que, vistas em conjunto, possibilitam 

a constatação das rupturas entre os períodos teorizados pelo filósofo. Os três momentos são 

denominados, no livro, de “Épistémè Renascentista” (do século XV ao XVI)9, “Épistémè 

Clássica” (do século XVII ao XVIII) e “Épistémè Moderna” (do século XIX ao XX). A 

resenha dos três períodos se nos torna importante para entendermos sua reflexão e, para 

além, compreender como tais conceitos nos ajudam na leitura dos romances de José 

Saramago. Importa-nos pensar, ainda, que é na passagem da segunda para a terceira 

épistémè que Foucault identifica o surgimento da Literatura. Essa Literatura carrega certas 

características epistêmicas de seu tempo, fator precípuo de nossa reflexão para podermos 

estabelecer critérios, situar a obra saramaguiana e ver se esta coaduna com aquela. 

Como primeiro passo, vejamos como se conceitua os códigos fundamentais de cada 

cultura analisada pelo escritor de As palavras e as coisas. 

O primeiro solo de conhecimento a ser analisado é a épistémè Renascentista, que 

emerge no século XV e se sustenta até os fins do século XVI. Para Foucault (1966/1981), 

nessa épistémè o conhecimento era baseado nas similitudes, espécie de retratos mentais 

fundamentais. Para o conhecimento da época, as coisas invisíveis são conhecidas pelas 

visíveis, ou seja, na vigência de tal épistémè acredita-se, por exemplo, que Deus (invisível) 

é manifesto nas coisas por meio de sinais; “(...) palavras e coisas possuem uma mesma 

natureza e comunicam através dela” (CASTRO, 2004, p. 145). O nexo entre os dois 

elementos nem pode ser colocado já que o signo não é significador, antes uma figura de 

semelhança a um conteúdo/mundo. Assim, Hermenêutica e Semiologia se tornam os 

elementos precípuos do Renascimento e se superpõem. Isso porque o conhecimento 

humano desse período ocorre na localização dos sinais determinados pela Divindade 

(esfera da semiologia) e, junto a isso, a procura das similitudes invisíveis presentes na 

humanidade (esfera da hermenêutica), pois as coisas se refletem, no mundo, de forma 

especular. Dito de outra forma há um amalgamento entre herança cultural e erudição (de 

caráter concomitantemente racional e divino) somado ao mágico; “(...) a semelhança define 

tanto a forma quanto o conteúdo dos signos” (CASTRO, 2004, p. 145). Como bem 

constata Merquior: 

                                                 
9 Importa-nos deixar explicitado que, apesar de usarmos a expressão Épistémè Renascentista, tal qual faz 

Castro (2004, p. 145), para didatizar nossa reflexão, ele não é usado em momento algum por Foucault. 
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A épistémè da semelhança ou correspondência tinha também um tipo especial de 

linguagem cognitiva: a assinalação, o sinal de todas as similitudes. Segundo o 

saber renascentista, Deus havia aposto uma marca ou "assinatura" nas coisas (em 

tudo), a fim de destacar suas semelhanças mútuas. No entanto, como as 

assinalações de Deus eram, no mais das vezes, ocultas, o saber estava fadado a 

ser uma exegese do misterioso. Nessas circunstâncias, a eruditio muitas vezes 

raiava a divinatio: saber era adivinhar. De qualquer forma, saber não era nem 

observar, nem demonstrar, mas interpretar. As assinalações, por sua vez, 

colocavam os próprios sinais sob o princípio da correspondência universal. A 

semiótica renascentista obedecia ao regime ternário do sinal, proposto 

originariamente pelos estóicos: compreendia um significante e um significado, 

ligados por uma “conjuntura”, isto é, por alguma espécie de semelhança. Em 

consequência, os signos não eram considerados arbitrários: tampouco era a 

linguagem, na "prosa do mundo", uma denotação transparente. Não admira que 

ela exigisse intermináveis interpretações – a procura das significações primevas, 

as assinalações das palavras antes de Babel... (1985, p. 66, grifos do autor). 

 

Orientada pelas consequências dessa organização/formatação do conhecimento, a 

concepção de verdade, na épistémè Renascentista, se relaciona com a interpretação. Nela, 

interpretar é conhecer (ação que passa pelo processo de observar, imaginar, induzir e 

adivinhar), e conhecer é saber10. Tais inovações nos importam, principalmente, para 

constatar que, nessa épistémè, “(...) o problema do ‘nexo’ entre as palavras e as coisas nem 

se coloca nem pode ser colocado” (CASTRO, 2004, p. 145). A construção sígnica será 

dada pelo sujeito (e apenas por ele), tanto convencional (como as palavras ou símbolos) 

quanto naturalmente (como o reflexo na água); isso implica dizer que toda a realidade será 

uma construção bem articulada do sujeito e, ao mesmo tempo, possível de ser questionável 

em seu funcionamento. À épistémè Renascentista, o signo está contido na subjetividade 

intelectiva, no pensamento. 

A épistémè Clássica, erigida após a Renascentista, se diferencia desta por se 

contrapor, em sua constituição, à hermenêutica. Há, na épistémè Clássica, a necessidade de 

uma Analítica. Nela, a relação entre palavras e coisas se quebram, pois, segundo Foucault, 

“(...) a partir do século XVII, perguntar-se-á como um signo pode estar ligado àquilo que 

ele significa. Questão a qual a idade clássica responderá pela análise da representação(...)” 

(1966/1981, p. 59). Marcada intelectualmente por começar com Descartes e acabar com 

Kant (imperialismo da razão)11, o que importará, a partir de então, não é mais o parecer, 

mas a representação, fator que distanciará as palavras das coisas (daí a alta ironia do 

filósofo ao nomear, justamente, seu livro de As palavras e as coisas, cuja compreensão 

                                                 
10 Conforme Foucault (1966/1981), o saber é uma manifestação humana que se relaciona ao senso comum e 

seria representado pela ciência, filosofia, arte, literatura, dentre outros ramos, fator que possibilita designar o 

possuidor de poder. 

11 Tanto Descartes quanto Kant acreditam na capacidade de poderem ordenar o mundo e resolverem todas as 

dúvidas e problemáticas da História e da Filosofia por meio da razão. 
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deve se dar negativamente, pois não há irredutibilidade entre os dois)12. Assim, as coisas 

não guardam mais nenhuma verdade; deixam de ser um objeto a ser interpretado por 

guardar qualquer tipo de conhecimento; há uma similitude entre palavra e coisa. Dito de 

outro modo, Deus não imprime mais nas coisas os sinais e marcas necessários para a 

humanidade apreender o invisível pelo visível. Na relação entre palavras e coisas 

deveríamos estabelecer uma semelhança, igualando os dois por sua similitude. Destarte, o 

dizer e o nomear assumem uma força esotérica, pois verbo e matéria se unem. 

Resumidamente: 

Para Foucault, o deslocamento da semelhança e a instauração da ordem foram 

possíveis porque a linguagem mudou de estatuto. (...) Na Idade Clássica, em 

contrapartida, os signos já não são as marcas das coisas, mas as representações 

do pensamento. Nesse contexto, Foucault fala de discurso, em relação à Idade 

Clássica, para referir-se a essa possibilidade que tem a linguagem de representar 

articuladamente, em sua sucessão, a simultaneidade do pensamento. Toda a 

tarefa da Idade Clássica se resume, finalmente, no ideal de construir, mediante o 

discurso, o quadro ordenado das representações (CASTRO, 2015, p. 59). 

 

Entrementes, não existia, ainda, a possibilidade de autotematização do humano ou a 

preocupação com a relação do sentido com a verdade; para a épistémè Clássica a 

constituição taxinômica de um signo era, já, a própria verdade. Fica claro, então, que na 

épistémè Clássica o enunciado se caracteriza por uma materialidade simbólica passível de 

ser analisada e/ou interpretada, ampliando a significação do vocábulo enunciado da 

abrangência textual para um campo polimorfo e semiótico. 

Assim, os cientistas se tornam, no período, aqueles que produzem o saber que 

nomeará funções e definirá normas e significações. Como elucida Castro, na épistémè 

Clássica temos o “(...) lugar de encontro do ser e a representação” (2004, p. 211). Por fim, 

algumas diferenças se tornam eminentes: temos a análise das palavras a partir de sua 

construção gramatical (sintaxe); à história caberá o estudo dos seres vivos (dentre eles o ser 

humano); por fim, teremos a análise das riquezas, cujo objetivo é o estudo das 

necessidades e dos desejos. Ora, a partir dessas três distinções temos a formação, 

específica e, correspondentemente, da História natural, da Análise das riquezas e da 

Construção gramatical. 

Por fim, o século XIX observou uma nova mudança epistêmica, período em que a 

continuidade do tempo tem papel fundamental e a humanidade se torna objeto de estudo. A 

                                                 
12 Segundo Deleuze e Guattari: “Em suma, não se deve jamais confrontar palavras e coisas supostamente 

correspondentes, nem significantes e significados supostamente conformes, mas sim formalizações distintas 

em estado de equilíbrio instável ou pressuposição recíproca. ‘Não adianta dizer o que se vê; o que se vê não 

habita jamais o que se diz’” (1995a, p. 84, grifos do autor). 
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este período Foucault chama de épistémè Moderna. As diferenças apresentadas por esse 

período são expressivas. Temos a criação das ciências empíricas – Biologia, Economia e 

Filologia – bem como o surgimento das filosofias pós-kantianas da vida, do trabalho e da 

linguagem. Como assinala o filósofo francês é nesse período que “(...) a história natural se 

torna biologia, quando a análise das riquezas se torna economia, quando sobretudo a 

reflexão sobre a linguagem se faz filologia” (FOUCAULT, 1966/1981, p. 430). 

Para além das três ciências, há ainda uma outra caracterização, a exterioridade da 

escrita: “(...) a consciência confere um conteúdo aos signos” (CASTRO, 2004, p. 144). Nas 

palavras de Foucault, “na escrita, não se trata da manifestação ou da exaltação do gesto de 

escrever; não se trata da amarração de um sujeito em uma linguagem; trata-se da abertura 

de um espaço onde o sujeito que escreve não para de desaparecer” (2009, p. 268). Com o 

distanciando cada vez maior de si mesma, a linguagem, que era determinada em sua 

origem a ser mito ou retórica, agora passa a uma exterioridade extrema. E isso se dá, em 

especial, via literatura. Não a toa Foucault diz ser o Quijote “a primeira das obras 

modernas” (FOUCAULT, 1966/1981, p. 67). Isso porque ela assinala o momento em que a 

cultura do Renascimento chega a seu limite. O romance nascente apresenta a cultura 

Renascentista em negativo. Se antes a verdade era encontrada via linguagem, na épistémè 

Moderna ela se tornará ficção. Por isso, para Foucault, pensar a ficção é pensar os 

caminhos que a Literatura Moderna tomou. A partir da concepção de tudo ser 

representação e linguagem, a imaginação pode possibilitar a criação de um real não factual 

e a feitura de outro universo, não o nosso. Com a literatura, Foucault constata um 

fenômeno muito interessante: a linguagem é forçada a sair para fora de si. Primeiro, no 

Quijote, “(...) parecem novas relações entre a semelhança e os signos” (CASTRO, 2004, p. 

128). Posteriormente, ela já não representará o mundo, mas a si mesma. As palavras de 

Castro elucidam perfeitamente essa cosmovisão: 

Para Foucault, podemos falar de literatura no sentido moderno do termo quando 

essa linguagem, em que semiologia e exegese se superpõem, deixa de estar 

subordinada tanto aos objetos corno ao sujeito; quando sua função já não 

consiste em nomear as coisas do mundo exterior ou em expressar as ideias ou os 

sentimentos do mundo interior, mas em falar de si mesmo, em remeter a si 

mesmo. A literatura moderna existe só na rede dos livros já escritos 

(FOUCAULT, 1994, t. I, p. 279, p. 298; t. III, p. 67- 68, p. 80), é “o lugar em 

que os livros são retornados e consumidos” (FOUCAULT, 1994, t. I, p. 261; t. 

IH, p. 59). Nas obras de Mallarmé, Michel Leiris, Maurice Blanchot, Antonin 

Artaud, Raymond Roussel ou Jorge Luis Borges, entre outros, a linguagem 

funciona precisamente desse modo. Um exemplo paradigmático é “A Biblioteca 

de Babel” de Borges (FOUCAULT, 1994, t, I, p. 260; t. IH, p. 58). Essa 

biblioteca contém tudo o que pode ser dito, com sentido e sem ele, com 

coerência e sem ela, inclusive em linguagens desconhecidas ou inexistentes; 



49 

 

porém tudo isso existe unicamente na linguagem, que de algum modo está acima 

não só de tudo O que foi dito, mas também do que pode ser dito, e os inclui a 

ambos de maneira soberana na palavra do último bibliotecário ante o abismo da 

morte. (CASTRO, 2015, p. 46). 

 

Junto a esse fenômeno específico de nascimento da literatura, temos a 

autotematização do humano. Enquanto sujeito por excelência, a humanidade faz-se objeto 

de conhecimento. Por isso essa autotematização é um produto da épistémè Moderna13. 

Como bem expressa Foucault: “(...) a modernidade começa quando o ser humano começa a 

existir no interior de seu organismo, na concha de sua cabeça, na armadura de seus 

membros e em meio a toda a nervura de sua fisiologia” (1966/1981, p. 438). A premissa 

dessa concepção está na afirmação de que, até o século XIX, o sujeito não existia como 

pensado, mas somente como pensante. Ora, com o surgimento da épistémè Moderna esse 

ser humano aparece com sua posição ambígua de objeto para um saber e, ao mesmo tempo, 

de sujeito que conhece; um deslocamento da consciência representativa para uma 

consciência interrogante de si mesma enquanto espaço de representação. Há uma 

positividade do saber; não há mais resposta nas representações, mas na própria 

humanidade. Ao pensar o que pensa, o sujeito estabelece uma exterioridade ao próprio 

pensamento. Destarte, o objeto já não é mais a similitude da realidade, mas o pensamento 

pensando o que pensa (o objeto). O sujeito não representa as coisas: ele as enquadra no 

espaço e no tempo; assim, ele faz ciência com o submetido ao pensar, isto é, o objeto. 

Justamente nesse ponto temos criado o objeto-sujeito. Só a partir dessa abertura o sujeito 

pode criar uma ciência capaz de estudar ele, pois somente nesse processo se estabelece 

uma relação de exterioridade ao ato de objetivação (tornar objetivo), o que, por sua vez, 

permite ao pesquisador tomar como objeto de estudo o próprio ato de pensar e a 

possibilidade da própria representação. Em outros termos, para compreender o humano a 

partir da épistémè Moderna é preciso tomar a própria cena da criação como objeto de 

estudo e não mais como representação similar. 

Por conseguinte, o sujeito como objeto é uma invenção do pensamento moderno. 

Esse fato angaria que esse sujeito é uma produção discursiva em torno de uma 

categorização de objeto, desfazendo-se no próprio discurso que o produz. Ele entende-se 

construção crítico-discursiva e poético-científica. Contudo, esse sujeito tem uma história 

recente e tão precária que seu fim pode estar próximo. Como bem esclarece o filósofo: 

                                                 
13 É preciso deixar claro que a palavra sujeito não é usada como sinônimo de pessoa ou identidade. 

Outrossim, porque não há um sujeito prévio, a subjetividade deve ser produzida. 
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O homem não é o mais velho problema nem o mais constante que se tem posto 

ao saber humano. Escolhendo uma cronologia relativamente curta e um espaço 

geográfico restrito — a cultura europeia desde o século XVI —, pode-se estar 

certo de que o homem é uma inovação recente. Não foi em torno dele e dos seus 

segredos que, por longo tempo, obscuramente, o saber rondou. De facto, entre 

todas as mutações que afectaram o saber das coisas e da sua ordem, o saber das 

identidades, das diferenças, dos caracteres, das equivalências, das palavras — em 

suma, no meio de todos os episódios desta profunda história do Mesmo –, um 

único, aquele que começou há um século e meio e que talvez esteja em vias de se 

encerrar, deixou aparecer a figura do homem. (...)  O homem é uma invenção, e 

uma invenção recente, tal como a arqueologia do nosso pensamento o mostra 

facilmente. E talvez ela nos indique também o seu próximo fim (As Palavras e as 

Coisas, Edições 70, Lisboa, 1991, p.421). 

 

Recapitulando sinteticamente, até os fins da épistémè Renascentista, as palavras e 

as coisas correspondiam-se nos quadros de racionalidade da época por uma lógica de 

similitude; as teorias eram o decalque do que se via e havia uma relação direta entre 

palavra e coisa nomeada. Como advento da épistémè Clássica, há uma primeira revolução 

para a constituição das ciências do humano, quando entre palavra e coisa surge a 

representação, a imagem mental feita da realidade, fase do nascimento das grandes teorias 

do universo, com Newton, Copérnico, Galileu. Há um distanciamento entre palavra e 

coisa, provocado pelo significado produzido. A palavra não “diz” a coisa em si, não há 

correspondência exata, mas representação, criação de uma imagem. Essas representações 

se organizam através das relações estabelecidas entre as coisas a partir daquilo que é visto 

– exemplo é a polêmica clássica entre racionalismo (Descartes) e empirismo (David 

Hume); sua origem se dá pela busca em desvelar a lógica dos objetos e do próprio objeto-

mundo, na intenção de saber se o enquadramento da realidade acontece a partir de um 

modelo teórico indutivo ou dedutivo. Já no século XVIII, por influência de Kant em 

especial, há uma segunda revolução entre palavras e coisas. Em lugar de espelhar a 

realidade – de estabelecer representações do real ou das coisas – passamos a questionar 

como o pensamento pensa. Quer dizer, o “como Eu penso?” estabelece um Eu, e esse 

sujeito pensa os objetos do mundo. As coisas já não estão mais no mundo, estão porque o 

Eu-sujeito as pensa como objeto. Ou seja, estamos colocando em questão a condição de 

compreender como pensamos o que pensamos. 

Por fim, podemos encerrar este primeiro momento reflexivo pondo as claras que a 

constituição epistêmica das épocas Renascentista (século XVI), Clássica (século XVII e 

XVIII) e Moderna (século XIX e XX) desvendam que a produção dos saberes, nessas 

diferentes épocas, não são lineares, antes uma descontinuidade e uma ruptura, um corte 

epistemológico. Tais cortes expressam “uma mutação da Ordem em História” 
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(MERQUIOR, 1985, p. 73). Mais que isso, acaba por colocar o conhecimento e os saberes 

produzidos por esse conhecimento em questionamento. Em outros termos, a verdade passa 

a ser um dispositivo, uma construção epistêmica. 

Em As palavras e as coisas, Foucault afirma: 

Por mais que se diga o que se vê, o que se vê não se aloja jamais no que se diz, e 

por mais que se faça ver o que se está dizendo por imagens, metáforas, 

comparações, o lugar onde estas resplandecem não é aquele que os olhos 

descortinam, mas aqueles que as sucessões da sintaxe definem (1966/1981, p. 

25). 

  

A assertiva nos leva a constatar que a verdade é algo produzido na relação 

interpretativa/reflexiva. Em outras palavras, Foucault realiza “(...) uma perturbadora 

sugestão de que o próprio saber talvez não seja mais que nossa persistente auto-ilusão” 

(MERQUIOR, 1985, p. 82). Ele nos leva, por meio de suas reflexões, a entender como 

tomamos algo como verdade e como essa verdade produz os modos de ser sujeito. É o 

próprio filósofo quem diz: “creio demasiado na verdade como para não supor que há 

diferentes verdades e diferentes maneiras, de dizê-la” (Apud CASTRO 2015, p. 121). 

Destarte, a verdade não deixa de existir, mas não será sempre a mesma; antes, torna-se um 

evento multifacetado, produzidos historicamente e de formas variadas; um fator da 

civilização e não natural. Em nova chave, se todo modo de pensar é sempre determinado 

por uma épistémè – e todas elas são contingentes –, não podemos provar que um modo seja 

melhor. Logo, todas as verdades são relativas. Ora, se perseguirmos tal delineamento 

reflexivo, chegaremos à conclusão de que as alteridades da manifestação epistêmica (o 

mito, a poesia) não são nem mentiras e nem melhorias de uma verdade ou realidade, antes 

outras formas de construção desse conhecimento, possuindo uma relação dialética com o 

saber posto. 

Sem adentrar as problemáticas advindas do pensamento foucauldiano – e sabemos 

que ele não é de todo aceitável, mas antes demonstra diversas falhas, como acreditar existir 

um poder onipresente ou uma História sem sujeitos –, seu pensamento nos esclarece que o 

sujeito se revela nas condições históricas, sendo o poder uma condição relacionada com a 

política e a subjetividade manifestada em cada momento epistêmico. Ora, se o saber é 

histórico e sua montagem enquanto discurso se dá por meio de estratégias metodológicas – 

e essas estabelecem verdades para um determinado contexto –, ao produzir um texto 

literário o escritor concebe um saber – concorde ou não com a épistémè posta. Esse tecido, 

no qual se entrelaçam conceitos, encorpa a montagem e espessura do texto e são camadas 

que precisam, também, ser analisadas. 
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Saramago, em específico, entende 

(...) o tempo como uma grande tela, uma tela imensa, onde os acontecimentos se 

projectam todos, desde os primeiros até aos de agora mesmo. Nessa tela, tudo 

está ao lado de tudo, numa espécie de caos, como se o tempo fosse comprimido e 

além de comprimido espalmado, sobre essa superfície; e como se os 

acontecimentos, os factos, as pessoas, tudo isso aparecesse ali não 

diacronicamente arrumado, mas numa outra “arrumação caótica”, na qual depois 

seria preciso encontrar um sentido (Apud REIS, 1998, p. 80). 

 

Essa postura nos leva a aproximar o conceito de épistémè foucauldiano da 

construção da obra saramaguiana e nos indica um caminho a ser seguido: ler a obra do 

literato enquanto uma “arrumação caótica” da épistémè atual. Em outras palavras, há o 

sugestionamento, por parte da obra saramaguiana, de outra épistémè possível, o que 

chamaremos, oportunamente, de épistémè ficcional. Como bem nos direciona o filósofo 

francês: 

Se se quiser empreender uma análise arqueológica do próprio saber, então não 

são esses debates célebres que devem servir de fio condutor e articular o 

propósito. É preciso reconstituir o sistema geral de pensamento, cuja rede, em 

sua positividade, torna possível um jogo de opiniões simultâneas e 

aparentemente contraditórias (FOUCAULT, 1966/1981, p. 103). 

 

O pensamento foucauldiano propõe um caminho muito próximo daquele que 

seguiremos ao procurarmos reconstituir um sistema geral de funcionamento e significação 

da obra saramaguiana. Ora, no jogo entre teoria, análise e processo de construção de 

significação, emaranhamos diversas opiniões aparentemente contraditórias para 

promoverem uma possibilidade interpretativa possível, haja vista que 

(...) a produção do discurso é ao mesmo tempo controlada, selecionada, 

organizada e redistribuída por certo número de procedimentos que têm por 

função conjurar seus poderes e perigos, dominar seu acontecimento aleatório, 

esquivar sua pesada e temível materialidade (FOUCAULT, 2012, p. 9). 

 

Vejamos, então, qual conceito de literatura nos embasa para, posteriormente, pensar 

como uma literatura específica (obra saramaguiana) pode se relacionar com a épistémè de 

tal modo a pensar sua transformação/mudança. 

 

1.3 Mimese, imaginário e ficcionalidade  

A fundação da crítica na filosofia e não na 

linguística é constitutiva de sua essência. Com 

efeito, somente o crítico de formação filosófica 

pode movimentar-se livremente em meio aos 

problemas suscitados pelas conexões da obra de 

arte com a totalidade da vida e da sociedade, 

sem cair, por um lado, no formalismo, e, por 

outro, na separação positivista entre os 
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elementos conteudísticos e sua funcionalidade 

estética (Cesare Cases). 

 

A explicitação do que seja literatura e, por consequência, mímesis pode parecer, a 

primeira vista, apenas mais um processo de enrolação ou de captação de páginas para a 

completude de um trabalho monográfico que se deseja grandioso. Ledo engano. Se não 

pretendemos fazer mais uma tese sobre Saramago, mas, em específico, algo sobre 

Saramago em leitura teórico-crítica particular não poderíamos deixar de explicitar quais 

sejam os conceitos que embasam nosso caminho de leitura. 

Como já vimos deixando rastreado, não acreditamos em um conceito de literatura 

que seja pleno, fixo e imutável. Destarte, não nos pretendemos niilistas ao ponto de 

valermo-nos de uma estratégia desqualificadora da visão tradicional para posteriormente 

sopesar uma nova negativa em caminhos que não fundam qualquer norte, muito menos se 

trata de um modus de procurarmos, a qualquer motivo, pretexto para produzirmos 

textualmente. Assim, a centralidade da literatura em nosso trabalho precisa de sua 

justificativa. Ora, se tal é nosso intuito, os pontos expostos em nossa arguição são aqueles 

clarificadores do entendimento sobre o que seja o ficcional em sua forma de produto 

escrito e consumido. Em outras palavras, tentamos uma explicitação do conceito literatura 

sem procurar sua substância. 

Como já deixamos antever, a Literatura enquanto tal não cabe em um conceito. Mais que 

isso, ela não possui um valor intrínseco, sem a necessidade de justificar sua utilidade 

prática. Assim, sem querer instrumentalizá-la, não há como negar que existam efeitos 

perlocutivos não gerais, mas comuns (mimética, risível e catártica – purga as paixões –, 

reveladora do interior humano, evasiva pois permite a fuga da realidade, engajada, 

matizadora e/ou elucidativa do conhecimento). O território do ficcional é amplo, sem 

fronteiras bem definidas e engloba diversos gêneros. Sua linguagem é espessa, irredutível a 

conceitos ou operadores, mas com a qualificação de ser produzida via linguagem escrita. 

Desta feita, cremos apresentar um conceito em que não haja valoração estética, mas teoria 

problematizadora. 

Iniciemos por tentar elucubrar dois problemas tradicionais: como interpretar objetos 

literários e, somado a isso, como justificar os nossos juízos de valor. 

A apresentação de tais questões apresenta um primeiro ponto ncessario de se 

pensar. Vimos dizendo, até agora, que Foucault seria um interlocutor fortemente presente, 

suas ideias nos acompanhariam e, ademais, que o leríamos de forma crítica. Destarte, 
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concernentes com essa criticidade nos afastaremos por ora da concepção foucauldiana de 

literatura por não acreditarmos nelas como viáveis. Isso porque para Foucault 

De facto, o acontecimento que fez nascer aquilo que em sentido estrito se 

entende por “literatura” só é da ordem da interiorização para um olhar de 

superfície; trata-se muito mais de uma passagem para o “exterior”: a linguagem 

escapa ao modo de ser do discurso – quer dizer à dinastia da representação, e a 

fala literária desenvolve-se a partir de si própria, formando uma rede em que 

cada ponto, distinto dos outros, a distância até dos mais vizinhos, é situado por 

referência a todos num espaço que ao mesmo tempo os aloja e os separa. A 

literatura não é linguagem aproximando-se de si própria até ao ponto da 

manifestação ardente, é a linguagem pondo-se maximamente longe de si própria; 

e se, nesta posição “fora de si”, desvela o seu ser próprio, essa súbita claridade 

revela mais um afastamento que um retraimento, mais uma dispersão que um 

retorno dos signos sobre si próprios. O “sujeito” da literatura (o que fala nela e 

aquilo de que ela fala) não seria tanto a linguagem na sua positividade como o 

vazio onde ela encontra o seu espaço quando se enuncia na nudez do “eu falo” 

(FOUCAULT, 2002, p. 11-12). 

 

Apesar de justificados os motivos do filósofo – a tentativa de emancipar a literatura 

de uma expressão subjetivante do eu em um contexto específico de obra literária, um fora: 

vazio da linguagem em expressão –, o caminho crítico que percorremos não possibilita 

acreditarmos que a literatura seja apenas linguagem – como esclareceremos posteriormente 

–, senão cairíamos no reduto simplista do Formalismo, do Estruturalismo ou do New 

Criticism, que viam na obra literária 

(...) todos os seus elementos distribuídos harmonicamente formando parte 

integral de um único conjunto, devemos convir que essa estrutura é uma 

realidade-síntese que transforma os elementos que a compõem e, portanto, 

diferente da simples soma de partes que, adicionadas, ainda permaneceriam 

estanques. A obra assume o aspecto de um complexo de partes equilibradas 

nenhuma das quais é mais importante do que as restantes. É diante desse 

complexo que se situa o leitor quando entra em contato com a narrativa (...) 

(FERRARA, 1978, p. 24). 

 

Para além de um conglomerado de elementos distribuídos conjuntamente formando 

um todo bem montado, existe qualquer coisa mais, espaço de um ato que aciona algo de 

diferente na linguagem e alcança efeitos mensuráveis dentro de certos contextos e pelas 

mãos de diferentes leitores. Exposta nossa perspectiva, cremos ter a necessidade de 

explicitar quais valores (est)éticos tomamos como referência para nosso trabalho. 

Como dissemos, não acreditamos que a literatura seja uma organização específica 

da linguagem. Isso porque a ideia de função poética – organização de uma linguagem 

voltada para si, como queria Jacobson, uma forma sui generis de comunicação – é fato já 

provado como inoperante, pois essa centralidade pode acontecer em outros textos, e não 

apenas nos poético-literários. Assim, não está na disposição sígnica a resolução do 

desenlace problemático do conceito de literatura, muito menos em uma posição 
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imanentista. Destarte, para pensar teoricamente o que seja literatura partimos do conceito 

de mímesis e das reflexões suscitadas pelo termo sobrevém, em especial àquelas mais 

próximas à Platão e Aristóteles. 

Para os filósofos gregos citados, a arte está imantada de uma relação com o real, ou, 

como é mais comum de se dizer, ela é cópia da realidade. Entendida a mímesis, de forma 

corriqueira, como imitação da realidade, a arte mimética – e por consequência, a literatura 

– promove efeitos de sentido no enunciatário e tais sentidos produzem diferentes 

perspectivas teóricas a cada um dos dois pensadores. 

Para Platão o mundo se dividia em dois – visível e invisível –, sendo o segundo 

hierarquicamente superior. Por tal, as artes imitativas não eram apreciadas por ele, pois o 

processo mimético era apenas uma cópia infiel do arquétipo divino14 – em outras palavras, 

ela promovia/permitia a falibilidade, conduzindo-nos a todo tipo de ilusão. Como elucida 

Costa Lima: 

Os produtos da mímesis, os mimemata, ao contrário, se punham abaixo das 

coisas do mundo, às quais "imitavam': sendo por isso indignos de atenção. Em 

consequência da inferioridade atribuída à ação da mímesis, seus objetos não 

tinham direito de entrada na república ideal platônica, salvo como uma espécie 

de reforço verbal ou pictórico do poder de seus governantes e/ou como 

entretenimento para o povo (COSTA LIMA, 2013, p. 104). 

 

Para além desse reforço verbal, pictórico e ato enganador a mímesis possuía ainda, 

para Platão, um outro quesito: 

Examinando as passagens 394 e, 395 a e 395 b do livro III da República, Koller 

nota que miméisthai, mímesis e seus derivados tomam-se de repente avaliados 

segundo um prisma ético: “A natureza do homem é dividade em partes ainda 

menores, de modo que é impossível bem imitar várias coisas ou de fazer as 

próprias coisas de que os mimémata são as cópias” (Rep. III, 395 b). Pela 

primeira vez, a mímesis é confrontada com o representado e, em vez de julgada 

por seu valor de expressão do anímico, é questionada por seu grau de verdade 

(COSTA LIMA, 2003, p. 52) 15. 

 

Ora, essa ética da diminuição se contrapõe, em efetivo, ao pensamento de 

Aristóteles. Para o filósofo estagirita o termo mímesis adquire significado totalmente 

contrário: ela é uma faculdade natural, inerente à natureza humana; envolve uma relação 

direta com o objeto imitado, explicando-o e completando-o por suas características 

verossímeis, de caráter mais geral. Por sua qualidade fulcral de apresentar o que poderia 

ter sido, podemos afirmar que a mímesis de qualidade poética é autônoma, diferente e 

                                                 
14 “Por conseguinte, a arte de imitar está bem longe da verdade” (PLATÃO, 1966, p. 451). 

15 “Em suma, Platão preocupa-se com a mímesis não porque pretenda uma teoria geral da arte, mas porque 

busca conduzi-la a uma pedagogia baseada na razão e não nos afetos” (COSTA LIMA, 2003, p. 53). 
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independente da realidade que imita, pois “(...) a obra requer verossimilhança (eikos) mas 

subordinada à necessidade internamente engendrada (ananké)” (COSTA LIMA, 2017, p. 

49). 

Essa marca de autonomia do texto literário aponta, explicitamente, a indispensável 

necessidade da ficcionalidade. Essa é um complexo em cujo centro a mímesis poética se 

manifesta de forma mais corriqueira. Nas alavras de Iser, 

Como traspasse de fronteiras, a ficcionalidade é um ato puramente consciente 

cuja intencionalidade é pontuada por indeterminações. A ficcionalidade sequer 

controla aquilo que tem em mira, podendo apenas manter um certo 

direcionamento neste sentido. Assim, o ato de fingir fornece uma moldura para o 

que deve ser capturado, mas a intenção do ato não fornece uma imagem concreta 

para preencher essa moldura (ISER, 1999, p. 75). 

 

Em outros termos, mímesis não é sinônimo de “imitação”, mas um complexo 

possível de se extrair intuições mais rentáveis do que de costume. Já a ficcionalidade, e seu 

resultado artístico, bem como político, suspende a verdade institucionalizada em favor de 

outras possibilidades. 

Poderíamos simplesmente tomar tais proposições como finais e levar o conceito de 

“representação aristotélica” como nossa base teórica se isso não expressasse ceeta 

debilidade que necessitamos de combater. 

Por mais sedutora que seja essa posição de enxergar a mímesis enquanto autônoma, 

sua conceituação ainda parece vinculá-la uma realidade exterior que a ampara. Tal amparo, 

por um lado faz com que a mímesis necessite, explicitamente, de um objeto para imitar, 

mesmo sendo de forma autônoma. Esse investimento estilístico implica ser a verdade 

literária – mimética – um fingimento, mentira, cópia baseada em algo existente. Por outro, 

a ideia de cosmo grega é fechada, organizada, sem a abertura da possibilidade criadora 

presente no literário. A essa questão, Iser já havia dito que para alé, de falsidade e mentira,  

O termo “ficção”, contudo, designa também o ramo da literatura no qual se 

contam histórias (the story-telling branch of literature). Tal equivocidade do 

termo é iluminadora, um sentido esclarecendo o outro, e vice-versa. Ambos os 

significados implicam processos similares, que poderíamos denominar 

“ultrapassagem” do que é: a mentira excede, ultrapassa a verdade, e a obra 

literária ultrapassa o mundo real que incorpora. Não deveria surpreender que as 

ficções literárias tenham sido tantas vezes estigmatizadas como mentiras, já que 

falam do que não existe como se existisse. (ISER, 1999, p. 68). 

 

Talvez seja aqui o momento em que o processo de ficcionalidade devesse ser 

melhor conceituado escudado como amparo para nossa reflexão, mas cremos ser melhor 

antes de mais nada refletir sobre uma questão mais profunda. Ora, a saída para as duas 

problemáticas, somadas à reflexão de Iser, a encontrou Costa Lima ao constatar que a 



57 

 

mímesis possui uma sistematicidade dinâmica que tensiona semelhança e diferença, 

lançando o sujeito para fora de si. Além disso, há uma abertura possível para que o novo e 

o diferente se instaure. Segundo o crítico: 

Da distinção entre os dois estados de natureza decorre que da natura naturans de 

uma espécie vegetal ou animal não possa surgir algo diverso. Assim como um 

tigre não poderá gerar um leão, da semente de um carvalho não surgirá um 

cipreste. Mas daí não deriva que todos os tigres ou todos os carvalhos sejam 

idênticos entre si. Já na geração das espécies a estabilidade absoluta admite 

variações. Não é o mesmo que sucede na passagem da Poética sobre as reações 

antagônicas ante una cena horripilante e a imagem prazenteira do que na anterior 

causava horror? Entre a imobilidade do Deus e a falta de lugar para o homem, há 

uma relativa dinâmica na geração propriamente dita e na diferença de cenários – 

o ver natural e o ver do mímema. Por conseguinte, na mímesis aristotélica 

domina o que mais adiante veremos Simmel caracterizar como a concepção 

clássica do homem: nela, “o parecido só é conhecido pelo igualmente 

semelhante”. Noutras palavras, por certo na mímesis aristotélica a semelhança 

tem a primazia, sem que seja o vetor único, pois, assim como se mostra na 

relação entre natura naturata e naturans, há lugar para a diferença (COSTA 

LIMA, 2017, p. 22, grifos do autor). 

 

Assim, poderíamos resumir que a mímesis é um processo alimentador de diferentes 

discursos e/ou práticas sociais, dentre eles, a literatura. Sua base é estabelecida pela tensão 

entre os polos da semelhança e da diferença em relação àquilo que, em cada época, é 

considerado a real; “ou seja, o decisivo na constituição da mimesis é a produção de uma 

encenação, que menos repete um modelo do que implica a organização de uma resposta 

ao mesmo, empreendida ao nível do sensível” (COSTA LIMA, 1989, p. 65). Esse processo 

confirma que o processo da mímesis garante à literatura uma realidade própria, autônoma, 

não mero espelho do Real. Tal processo reitera o quanto a literatura, embora não esteja 

disjunta do fator histórico ou das ideologias, possui uma complexa autonomia. Destarte: 

A representação torna-se então uma categoria dinâmica, tal como “o real” é ele 

próprio mais um terreno cambiante de diferença que um território estático 

claramente delineado. Em vez de imitar o real através de duplos ficcionais, a 

elaboração do real por meio da representação simbólica [entenda-se mímesis] 

produz alteridade e diferença. Um sujeito incapaz de elaborar a alteridade 

permanece psicoticamente desligado do mundo social; uma sociedade que 

impede a estabilização provisória de indivíduos e unidades flexíveis reduz suas 

modalidades de comunicação a “uma travessia entre sombras”. (...) Encarada 

dessa maneira, a literatura abre um espaço em que as imagens, os estados de 

espírito, as ilusões e incorporações criados no espaço interior solitário podem ser 

reincorporados a um intercâmbio ou comunicação com o mundo social 

(SCHWAB, 1999, p. 126). 

 

Em leitura contrária a que expomos, desde o período clássico, Horácio lê a mímesis 

enquanto imitatio quando 

(...) declara que Ficta voluptatis causa sint proxima ueris (as coisas inventadas 

[ou fabulosas] estão mais próximas da verdade), transmuda a probabilidade da 

mímesis aristotélica em proxima ueris, facilitando os equívocos que desde então 

a acompanharão, pois, ao fazê-lo, introduz "uma noção que (...) não tem uma 
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relação essencial com a estrutura artística como tal" (Halliwell, S., 1986: 298) 

(COSTA LIMA, 2013, p. 105). 

 

A colocação do escritor latino supõe a imitatio sempre a correspondência por 

subordinação da mímesis a uma cena da realidade. Ora, essa concepção perdurou durante 

todo o medievo e vigorou até o Romantismo, período que deflagrou a literatura como 

ilustração e exposição da anatomia social – atitude similar às correntes materialistas e 

idealistas que, em suas análises, desmontam a própria noção de ficção em favor de suas 

funções e/ou funcionalidades. Assim, ao resgatarmos a mímesis de seu abandono latente, 

bem como de diferenciar sua ação da imitatio passamos a entender a mímesis como 

elemento básico da ficção, “(...) um fenômeno de produção e não especular, ativo, 

portanto, e não passivo (...)” (COSTA LIMA, 2012, p. 113). É como ficção que a literatura 

atualiza a realidade via linguagem. E nessa linguagem as contradições, o efetivamente 

praticado, os vazios do texto, a desorientação social são apresentadas de forma 

diferencial16. Esse é o caminho crítico pelo qual a literatura se imiscui sociologicamente, 

mas sem depender dessa inserção para existir. Assim, é inconteste que o resgate do 

conceito de mímesis seja necessário para entendermos como se dá o trânsito entre 

realidades factual e ficcional. Desta feita, fechamos nossa longa argumentação entendendo 

a ficção “(...) como mímesis já inserida em um aparato discursivo, (...) uma das formas da 

poiesis” (COSTA LIMA, 1997, p. 192). 

Entretanto, resta-nos ainda demanda: como funciona o mimético nesse processo? 

Ora, como bem explicitou Nunes em prefácio ao livro de Costa Lima Mímesis e 

modernidade: 

(...) a literatura é discurso de representação e a crítica literária uma prática de 

investigação teórica das formas concretas, particulares – das obras em que esse 

discurso se produz – e que tem por objetivo desentranhar de sua linguagem, 

descendo ao que elas enunciam, as estruturas que as tomam interpretáveis e as 

carregam de potencialidade estética. Sendo essas estruturas objeto de 

conhecimento, a prática da crítica é uma prática teórica (NUNES, 2003, p. 11). 

 

Bem exposta, a argumentação de Nunes explicita funcionalmente todo o conteúdo 

da reflexão de Costa Lima. Mas tomemos aos poucos tais enunciados para entender melhor 

nossa proposta e seus desdobramentos: o processo interpretativo e nossos juízos de valor. 

Em primeiro, como bem elucida Costa Lima, a mímesis não é algo definível 

atemporalmente, mas atuante em uma ação dialética com seu modelo. Desta feita, mesmo 

                                                 
16 Como elucida Schwab, “Se a mímesis recorre à semelhança para processar o real, é com o fim de preservar 

uma ressonância entre mundo exterior e mundo interior, e não para subsumir um como imitação do outro” 

(1999, p. 127). 
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quando a semelhança com o modelo seja visível não é a “(...) visibilidade em si que 

importa, i.e., não é seu caráter de cópia o traço substantivo, mas sim o processo de 

transformação que se opera” (COSTA LIMA, 1989, p. 64). 

Por fim, suas relações com as condições sociais também implicam certa postura e 

esclarecimento. Segundo o crítico: 

Cabe, ademais, esclarecer, que ao me perguntar sobre a centralidade da mímesis 

na caracterização do poético, não suponho que este constitua uma substância, 

algo atemporalmente definível. Atemporal seria o fenômeno de incidência da 

mímesis, mas, (...) é sempre histórico o seu reconhecimento. Será da articulação 

prática entre uma experiência meta-histórica – a mímesis – e as condições sociais 

que levam a afirmar ou a negar sua presença em certos produtos – então 

chamados poéticos – que dependerá a possível fecundidade de uma teoria como 

a aqui esboçada, teoria não estética, mas tampouco esquiva à questão do valor da 

obra (COSTA LIMA, 2003, p. 22). 

 

Assim, nascida em seio grego, a teorização da mímesis “(...) supõe a concepção 

prévia das relações entre linguagem e realidade (...)” (COSTA LIMA, 2003, p. 31). Essa 

relação promove, por meio de sua blocagem, um conhecimento social, contudo, sua 

qualificação foi apagada pelo movimento romântico. Ora, se a diminuição do conceito 

nasce no romantismo – que entendia a mímesis como algo negativo em valor de uma 

subjetividade subterrânea –, o Realismo – ao buscar a expressão do sujeito e do 

documental – minimiza a aversão e preconceito contra a mímesis, mas relega-a ao velho 

termo latino imitatio17, impregnado de conotações “fingidas” e sobrecarregado de 

prescrições normativas, para alcançar uma representação sisuda da realidade, espécie de 

reflexo18. Nada mais abjeto: 

(...) a mímesis se destaca do imitativo porque abstrai o meramente singular e 

alcança o artístico pela síntese que nos abre para o vivaz e concreto! (...) a 

princípio, a teoria da mímesis estava ligada à área da música e da dança, 

significando representação (Darstellung) e expressão (Ausdruck) e só 

minimamente se relacionava com a ideia de imitação: “‘Imitação’ ocupa apenas 

um pequeno segmento do campo significacional da mímesis (COSTA LIMA, 

2003, p. 51). 

 

Contudo, desde Aristóteles sabemos que “(...) a mímesis grega, supondo uma 

semelhança com o real considerado como possível, é um meio de reconhecimento da 

                                                 
17 A mímesis se torna imitatio quando o crítico, por força interpretativa, estabelece uma correspondência de 

forma imediata por exacerbar a relação entre a imagem poética e seus pressupostos. Aí temos o texto 

ilustrando sua norma. Entretanto, “(...) a mímesis transforma o real através de imagens e códigos simbólicos. 

A função central da mímesis na antropogênese é, portanto, não a imitação, e sim a mediação” (SCHWAB, 

1999, p. 118). 

18 Exemplo nodal, inclusive apontado por Costa Lima, é obra prima de Erich Auerbach, Mímesis: a 

representação da realidade na literatura ocidental, cujo prestígio que alcança auge mundial e reabilita de 

vez o conceito no âmbito acadêmico da crítica literária. 
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comunidade consigo mesma, ou seja, um instrumento de identidade social” (COSTA 

LIMA, 2003, p. 43, grifos do autor). Todavia, se por um lado existe uma realidade base no 

qual a ficção se ampara – tornando a mímesis instrumento social – existe, por outro, um 

trabalho de desconstrução desse processo de semelhança. Em outros termos, “(...) os 

vetores contraditórios – semelhança e diferença – impedem que o mimema se confunda 

com a representação (COSTA LIMA, 2013, p. 113). 

O primeiro ponto dessa dialética está em sua qualidade criacional: 

Vista em si mesma, a mímesis não tem um referente como guia, é ao contrário 

uma produção, análoga à da natureza (o limite aristotélico da metafóra orgânica). 

Não sendo o homólogo de algum referente, tanto ao ser criada, quanto ao ser 

recebida, ela o é em função de um estoque prévio de conhecimentos que 

orientam sua feitura e sua recepção. Limitando-nos ao segundo aspecto: é este 

estoque prévio que leva à aceitação ou recusa da obra, possibilitando ou não a 

liberação catártica. Como, ademais, este estoque prévio varia de acordo com a 

posição histórica do receptor - i.e., com a ideia de realidade trazida por sua 

cultura, com sua posição de classe, com seus interesses, etc. - o que o receptor 

põe na obra é, em princípio, historicamente variável e distinto do que aí punha o 

criador. Encarada do ponto de vista deste, a mímesis, dentro do quadro do 

pensamento clássico, é um análogo da criação orgânica (COSTA LIMA, 2003, p. 

70-71). 

 

Capaz de gerar, qual a natureza, a mímesis não é algo simples e dado, copiado, mas 

antes procedimento de criação. Essa criação implica a produção de elementos que não 

sejam exatamente iguais aos elementos do mundo empírico19. Se existe a possibilidade da 

criação, a diferença enquanto elemento criado no universo mimético é algo possível e, por 

que não, necessário de existir. 

(...) o discurso mimético é o discurso do significante à busca de um significado, 

que lhe é emprestado tanto pelo autor, quanto, e principalmente, pelo receptor. 

Em poucas palavras: na realidade efetiva do produto mimético, i.e., em sua 

circulação, realiza-se a combinação de uma semelhança, que funciona como o 

precipitador do significado que nele se aloca, e de uma diferença, o que não 

“cabe” naquele significado e, então, permite a variação interpretativa (COSTA 

LIMA, 2003, p. 71, grifos do autor). 

 

Assim, temos uma implicatura entre semelhança e dessemelhança: “(...) a ficção 

supõe a mímesis por dois aspectos: enquanto criação e enquanto semelhança com a 

situação ou objeto representado, sem, entretanto, tematizar a diferença que assim emprega” 

(COSTA LIMA, 2003, p. 243); embate de forças centrípetas e centrífugas que formam o 

universo ficcional. Portanto, fica-nos claro que os textos literários se valem dos mesmos 

                                                 
19 Para reforçar, repetimos Costa Lima ao afirmar: “Mas, primeira dúvida, como a imagem seria reconhecida 

pelo receptor senão por comparação? A comparação por ele efetuada não diz o que é a mímesis, mas o que 

nela encontra. Então o próprio da mímesis seria um processo de produção, análogo ao da physis, mas só 

reconhecível a partir de uma analogia de seu produto com uma visão internalizada da realidade?” (COSTA 

LIMA, 2003, p. 69). 
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mecanismos referenciais da linguagem não ficcional para referir-se a mundos possíveis. 

Isso porque não existe, por mais que insistam alguns, um real dado e pronto, fixo para ser 

representado passivamente, antes 

(...) não há um real previamente demarcado e anterior ao ato da representação. 

Entre este e aquele, erige-se uma rede de classificações que torna o real discreto 

e enunciáveis a partir do princípio hierárquico orientador da classificação. Não 

olhamos a realidade e a traduzimos numa forma classificatória. Ao contrário, é a 

forma classificatória que nos informa sobre a realidade, tornando certas parcelas 

suas significativas e outras sequer notadas (COSTA LIMA, 2014, p. 290). 

 

Ou seja, mesmo esse real que cremos ser possível representar semelhantemente é 

algo projetado. 

Contudo, é preciso esclarecer que Real não se confunde com a Realidade; “se esta, 

entendida como natureza, é prévia e independente do homem, sua conversão em real se faz 

através de um processo duplo, paralelo mas distinto: por sua nomeação (...) e pela 

formulação de molduras determinadoras da situação decodificante da palavra” (COSTA 

LIMA, 2014, p. 295). Em outros termos, a mímesis não é imitação no sentido estrito, cópia 

fotográfica. Se existe um processo de verossimilhança, há uma “(...) homogeneidade entre 

o representado (o referente) e o representante (o objeto da mímesis), cabendo ao artista 

corrigir, ajustar, modificar relativamente a fonte representada, sem, no entanto, mudá-la a 

tal ponto que se tornasse naturalisticamente irreconhecível” (COSTA LIMA, 2014, p. 299). 

Por tal, a mímesis “(...) se cumpre na concreção de um mimema” (COSTA LIMA, 2003, p. 

68), por isso não pode ser o seu pejorativo latino imitatio. 

Tal processo resolve, por fim, onde se localiza o literário do texto: 

Esta nos parece implicar a copresença de dois semas, i.e., de dois elementos 

mínimos de cuja junção resulta a significação: o sema da semelhança e o da 

diferença quanto ao “referente”, simultaneamente atualizados pelo agente 

realizador da mímesis. O êxito desta depende de a diferença permanecer oculta, 

insuspeitada, apenas aflorando o lado da semelhança. Existe assim uma astúcia 

da mímesis, conforme a feliz expressão de J. Guilherme Merquior (1971). 

Damos-lhe contudo outra interpretação. Tal astúcia consiste em subtrair do 

receptor parcela que, entretanto, compõe o fenômeno (COSTA LIMA, 2003, p. 

238). 

 

Ora, com o bem diz Nunes, o produto da mímesis não é a cópia ou seu 

desvirtuamento. Antes, 

(...) a mímesis, que se identifica pelo mimema, isto é, por uma obra, resulta 

idêntica à poiesis. Devido ao fato mesmo de construir o termo de um ato de 

produção, por certos meios e de maneira determinada, a obra mantém uma 

diferença em relação ao real, que capta por semelhança, sem reduplicá-lo, imitá-

lo ou naturalizá-lo (NUNES, 2003, p. 13-14). 
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Resumidamente, a mímesis implica, em nossa visão e contra a proposição realista, 

uma negação do imanentismo e do sociologismo simplista. Dotada de um poder 

multiplicante, ela é uma imitação/interpretação que não repete fielmente seu modelo. Não 

é imitação literal porque implica uma invenção, mas não é invenção total porque se angaria 

em um contexto que precisa se inserir e, mesmo construída signicamente, possui uma 

poiesis, posto que “(...) ao escrever um texto, o autor cria um mundo ficcional que não se 

encontrava acessível antes deste acto e que não é nem verdadeiro nem falso” (PUGA, 

2006, p. 14). Ou, nos termos de Costa Lima: 

(...) a mímesis supõe em ação o distanciamento pragmático de si e a identificação 

com a alteridade decorrente dessa distância. Identificação e distância, 

identificação a partir da própria distância, constituem pois os termos básicos e 

contraditórios do fenômeno da mímesis (COSTA LIMA, 2014, p. 306). 

 

O distanciamento enquanto possibilidade de questionamento adentra o leitor na 

obra o faz “descobrir” uma semelhança (com suas representações), que não pertence 

imanentemente à obra. Daí a necessidade dos vazios da obra (ISER, 1978) que 

discutiremos logo mais. Para não nos perdermos, sinteticamente, 

Temos pois constituídas as seguintes cadeias antagônicas: do princípio de 

identidade, a que se submetem as realia, resulta a possibilidade de 

correspondência entre o produto mimético, o mímema, e a sua “fonte”, sem que a 

diferença interposta entre os dois e internalizada pelo mímema impeça a 

identificação de um com o outro (COSTA LIMA, 2003, p. 247). 

 

A via que escolhemos, baseada nas refrexões de Costa Lima, se distingue das 

diversas perspectivas conhecidas sobre o tratamento da mímesis por não identificá-la nem a 

um neorrealismo (seja na linha de Lukács, seja na de Auerbach), nem a uma faculdade 

psicológica (Benjamin), nem a uma “semelhança consigo mesma” (Adorno), nem ao 

princípio de uma textualidade infinita (Derrida), nem a uma forma de poíesis (que por vias 

diversas aproxima a propostas de Ricoeur, Lacoue-Labarthe e Nancy), nem a um 

mecanismo regulador da violência contagiosa (Girard) sem, contudo, menosprezar o que 

tais teorias trazem de qualitativo para sua formulação. 

Ora, diversa tanto de sua formulação antiga quanto de seu entendimento entre os 

modernos, a mímesis é, ao mesmo tempo, dialética e dialógica. Dialética porque não 

afirma, de um lado, o modelo ou referente e, por outro, se define pela relação que 

estabelece com um modelo. Mas também dialógica porque essa relação se vale de uma 

semelhança com um padrão; um fenômeno de correspondência. 

O produto mimético é assim o “microcosmo interpretativo de uma situação 

humana”, e como tal, um meio, agenciado pelo imaginário, que as palavras 

dessacralizadas franqueiam em sua “dobra”, em sua “força de engano”, de 
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“reconhecimento dos pares sociais com a comunidade a que pertencem” 

(NUNES, 2003, p. 15). 

 

Há um progressivo afastar do pressuposto da semelhança – cuja marca maior é ter 

por centro o mundo exterior –, em que existe um arbítrio do Eu privilegiado (autor/leitor) 

para aproximarmo-nos de um vetor de valorização da diferença dentro da ideação de 

mímesis. Se não há arte sem referente tratamos, consoantes o direcionamento de Costa 

Lima, em pensar a mímesis como um fenômeno de produção de diferença e não como 

reprodutora de semelhanças; movida por um desejo de semelhança, há de se observar que 

entre essa situação inicial e o resultado final a distância é imensa; comporta vetores de 

semelhança e diferença em interação mútua. Essa combinação de semelhança e diferença 

assegura à ficção verbal relacionar-se com o mundo não porque o espelha, antes 

(...) por utilizar-se do mecanismo dos frames em que se encaixam segmentos do 

mundo, significativos para a sociedade em questão. Portanto o relacionamento da 

ficção com o mundo que a cerca se cumpre de maneira ternária, sendo os frames 

os mediadores entre os dois polos. (...) Essas permanecem socialmente 

motivadas, porém são menos explicadas pelo ingrediente social do que pela 

participação do agente da mímesis. Portanto, semelhança e diferença não são 

definidas materialmente senão pela intervenção de critério sociocultural que se 

projeta a partir da estratificação social (COSTA LIMA, 2012, p. 104). 

 

Cabe, por fim, um acréscimo: qualquer leitura determinista da literatura é incapaz 

de dar conta da “diferença” mimética do texto, pois, “(...) a priori há de partir que a obra 

estrutura o que já está contido na formação social a que corresponde. (...) significa que uma 

abordagem da literatura como ficção tenha de desconsiderar seu lastro histórico (...)” 

(COSTA LIMA, 2017, p. 27). Longe de ser fonte de estudo da sociologia (que opera com 

valores), a ficção despreza a especificidade; nela não há verdade ou mentira. Distante do 

espectro positivista, o problema repousa na “(...) relação biunívoca estabelecida entre 

realidade e composição textual”, ou seja, a verossimilhança, “(...) ao aproximar a cena de 

molduras (frames) reconhecidas pelo leitor, facilita a compreensão imediata do enredo, a 

diferença põe em questão o que, na vida ordinária, se toma como indiscutível (...)” 

(COSTA LIMA, 2017, p. 139). Em termos mais claros, 

É enquanto ficção e não peça didática que a literatura exerce um potencial 

crítico, sem entretanto se confundir com uma alternativa ao sistema social que 

critica. (...) seu êxito, ali onde ela seja capital, depende da vitória da diferença. 

Por isso ainda, embora a obra de arte tenha por referência certas relações sociais 

e mesmo que as enfoque criticamente, o texto não se encerra na crítica temática 

que contém e seria pobre se fosse lido como alternativa ao sistema (COSTA 

LIMA, 1997, p. 189). 

 

Feita tal descrição e vista a proximidade entre mímesis e poiesis, necessitamos 

esclarecer por que simplesmente não substituímos um termo pelo outro sinonimicamente. 
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 Mímesis e poiesis são termos que não admitem uma identificação totalitária. Desde 

os românticos (COSTA LIMA, 2003) a criação/poiesis foi tomada com um valor diferente 

daquele expresso, no sentido habitual, do de mímesis/imitação. Assim, termos como 

invenção, criação ou produção não seriam categorias e muito menos são capazes de 

expressar a especificidade do artístico, afinal, dizer que a arte é criação explicita o ponto 

nodal de diferença entre o objeto literário e os outros objetos. Por isso o termo poiesis não 

delimita o fazer literário, mas apenas o explicita. Ao revés, a mímesis também não se 

reserva enquanto categoria específica da arte. Como nos alerta Costa Lima,  

(...) a mímesis, como já afirmava a Poética aristotélica, não é uma exclusividade 

da atividade artística. Poderíamos, sim, dizê-la fenômeno de base de todo 

processo produtivo (poiético). (...) Como tal, a mímesis supõe que um sujeito se 

propõe – na maioria dos casos de forma não consciente – identificar-se com um 

padrão. Na realidade, seu projeto de identificação se traduz em um processo de 

semelhança, i.e., de um fazer-se semelhante ao padrão. Dependendo da 

produtividade psíquica do agente, essa semelhança buscada se atualizará numa 

forma de maior/menor diferença (Só nos casos patológicos a semelhança assume 

o rumo contrário e o agente se converte em cópia/duplo do padrão) (COSTA 

LIMA, 2007, p. 508). 

 

Clareados pela elucidação pedagógica de Costa Lima, podemos provisoriamente 

concluir ser a mímesis produtora de diferença no (sobre/em) horizonte de semelhança. 

Assim, quando estamos pensando no literário, apesar de atuar na produção da semelhança, 

a mímesis acentua sua ação no polo da produção de diferença, na procura de “experimentar 

como outro” concretizado no espaço ficcional. Não há como confundir há imitação 

artística e criação – identificação de mímesis e poiesis. Os termos se condensam na 

reviravolta teórico-crítica de leitura postulada mediados pelos “sistemas de representações 

sociais”20. Ou seja, é pela ação mimética no território do ficcional que alcançamos a 

eficácia do conceito enquanto meio de reflexão. Mas, ainda poderíamos avançar a questão 

e constatar existirem dois termos compositivos do mimético: o modelo operado pelo 

enunciatário, que se aproxima daquele apresentado na obra e o processo imitativo de 

ilustração de um saber. Mas um saber não pleno, que não “(...) manifestasse a ‘verdade’ ou 

a ‘essência’ da exterioridade eleita como núcleo do mundo” (COSTA LIMA, 2014, p. 

287). 

Isso indicia, ao fim, que a mímesis não representa a realidade (fingimento, 

aparência de verdade), mas é uma representação de representações; remissão ao modo de 

representação da realidade. Esse modo de representação implica, ainda, dizer que a 

                                                 
20 Para um melhor esclarecimento vide o artigo Mímesis e representação social de Luiz Costa Lima, cujos 

dados completos se encontram na referência bibliográfica. 
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mímesis pode ser pensada enquanto contexto simbólico21: mediação entre sociedade e suas 

possibilidades. Correspondência, portanto, com categorias históricas e sistemas simbólicos, 

com uma rede de classificações sociais; o produto mimético se regula pelo modo de 

representação do Eu, direcionados por categorias de seu contexto. Em chave sintetizante: a 

propriedade que a linguagem adquire ao entrar no quadro discursivo da ficção literária não 

só a distingue do funcionamento das outras modalidades de discurso, mas define a obra 

ficcional como um produto da mímesis. Assim, ela pode mudar conforme a transformação 

de seu horizonte variável: 

Não se defende uma referência fixa e “natural” (...) mas sim uma referência 

móvel, histórica e culturalmente cambiante. Essa é antes um impensado que uma 

regra ou uma materialidade privilegiada; impensado que comanda a apreciação 

da obra de arte (COSTA LIMA, 2000, p. 45).  

 

Noutras palavras, não é pela representação produzida pelo agente da mímesis 

(autor/leitor) que se regula a literariedade da linguagem; também não é por meio de uma 

representação poética, a-histórica necessária de ser apreendida pelo sujeito (infraestrutura 

social do “epifenômeno”), mas antes algo mais, o diferencial mimético. Ora, dada essa 

flexibilidade mimética e interpretativa, não poderíamos deixar de constatar que a mímesis 

não possui um modelo produtor fixo, antes carrega consigo a abertura para o outro, “(...) 

com que[m] dialoga, que aparece como o resto que se mantém sob o arabesco da diferença, 

que o motiva, se não o orienta” (COSTA LIMA,  2000, p. 47). Mais que isso, o histórico 

também influencia a questão: 

O tempo histórico reage sobre as obras, não apenas as envolve, e ou as faz perder 

seu interesse ou revela outra razão para elas. E como o analista não escapa deste 

mesmo lugar histórico, não poderá tampouco pretender que enuncie verdades. 

Mas a ausência de verdades a descobrir não se confunde com o relativismo do 

vale-tudo; com a aceitação de enunciados desde que persuasivos (COSTA 

LIMA, 1981, p. 206). 

 

Cada teoria, ao ressaltar elementos textuais particulares e, ao aproximá-los ou inseri-los em 

campos discursivos ou extratextuais diferentes, oferecer um entendimento próprio da 

circulação social da literatura – ou então ignorá-lo. Ora, é pelo processo dos vazios 

completados pelo leitor e por meio de um contexto altamente profícuo e mutante que a 

pluralidade mimética se ressalta, pois “também concordamos com a necessidade de ver-se 

a literatura como produção discursiva. Não cremos, porém, que sua produtividade seja 

                                                 
21 O simbólico é a “(...) condensação de uma atividade, a atividade da representação, sem a qual o indivíduo 

não se reconhece em comunidade alguma. O que vale dizer, temos de reaproximá-lo da sociedade que o 

motiva, não para vê-lo como seu reflexo – o que seria manter a ideia do simbólico como subproduto, luxuoso 

epifenômeno – mas como um dos núcleos necessários ao conhecimento de sua estrutura” (COSTA LIMA, 

2003, p. 89). 
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declarada através da observação básica do que ela dessemantiza” (COSTA LIMA, 2003, p. 

256). Portanto, o vazio textual da ficção completado pela perspectiva crítica ultrapassa 

fronteiras – em especial as disciplinares –, mas precisa de mediação “(...) não só 

julgamento, como ressalta sua etimologia, mas, no sentido que Kant empresta ao termo 

‘crítica’, indagação dos limites da razão” (COSTA LIMA, 2012, p. 65). Temos, então um 

movimento interpretativo que opera na intersecção entre o metafórico e o especulativo. 

Assim, as questões de análise do mimético exigem novas ponderações. Se o mundo 

representado mimeticamente é objetivo, seu espaço e seu tempo são subjetivos. Essa 

subjetividade permite à sua estrutura conter vazios que exigem que seu receptor seja mais 

do que alguém que os preenche ou um mero decodificador, mas exige-se dele que forneça 

um suplemento. A mímesis não é apenas representação de nossa sensibilidade, por isso não 

existe uma simples oposição entre ficção e realidade, mas acoplamento. 

A arte é, ainda, criadora. Ela desencadeia experiências, bem como alternativas e/ou 

formas. Não há reprodução e reflexão do real, mas também invenção. Há, dessa forma, 

a abertura para um outro universo, um mundo utópico, mítico ou simplesmente por 

vir. Ou seja, o possível pode sim transformar a realidade; não existe relação direta ou 

motivacional, mas substancial. Para Iser, a o “ato de fingir, no texto ficcional, manifesta-se 

como uma relação dialética entre o imaginário e o real” envolvendo um processo de 

transgressão ou excesso do “dado”; ou então a da “escala do ato de fingir” (Apud 

CAMPOS, 1992, p. 280). Meio, a ficção é interna (pressuposição recíproca entre 

significante e significado), mas também externa (mimetismo). O universo literário é 

diferente do universo exterior, real. Um conceito ingênuo obliteraria essa diferença, por 

isso o mimetismo serve não como semelhança, mas dessemelhança. Em outros termos, a 

semelhança é conseguida pela habilidade artística treinada, já a diferença pela capacidade 

poietica do escritor. A soma das duas instâncias eleva a criação estética a aferidora da 

realidade, mas com critérios diferentes do mundo empírico: 

O mundo representado no texto é, por seu lado, produto do fingir, resultante dos 

actos de selecção e combinação. Por conseguinte, este mundo do texto não teria 

nada de idêntico ao mundo dado, pois a intencionalidade e o relacionamento, que 

constituem a base de sua forma de organização, não são qualidades do mundo 

dado. O mundo do texto, como análogo do mundo assim constituído, permite 

portanto que por ele se vejam os dados do mundo empírico por uma óptica que 

não lhe pertence, razão porque constantemente ele pode ser visto de forma 

diversa do que é. Daí que a reacção desperta pelo como se do mundo do texto 

tanto pode se referir a este, quanto à realidade empírica que, pelo análogo 

textualmente estabelecido, é visada a partir de uma perspectiva que não se 

confunde com um certo modo de vida (ISER, 1983, p. 406). 
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Assim, o mundo exterior servirá como referência, não condutor. A linguagem é 

constituída para dizer dela e fora dela. Para nos valermos da reflexão de Aguiar e Silva 

(1976), a literatura é um policódigo na qual atuam, igualmente, diversos códigos: 

axiológico, estilísticos, retóricos, ideológicos, filosóficos, simbólicos, estéticos, 

linguísticos, históricos, sociais. Heterogênea por natureza. Mas todos eles saem de dentro 

da própria consistência da linguagem: 

(...) quando entre o que a obra diz e o modo pela qual se diz, o leitor sente o 

descompasso uma intenção não realizada, um discurso subjacente não integrado 

e que necessita de esclarecimentos adicionais para que possa ser absorvido por 

ela. (...) Na verdade, o que se chama de literatura é o trabalho com os 

significantes responsáveis pela criação daquela multiplicidade de significados 

que tecem a tensão que envolve e desafia o leitor. Por isso, aquilo que é mais do 

que literatura na leitura da obra literária está sempre referido a uma organização 

especifica de significantes, de tal maneira que os significados extraídos da leitura 

(psicológicos, históricos, sociais etc.) são definidos por aquela organização 

(BARBOSA, 1990, p. 15). 

 

A literatura se presta para o real ser (re)criado, revelado, entendido e interpretado. 

Assim, poderíamos resumir, de forma clara e certeira, que a literatura possui um caráter 

ficcional. Destarte, 

Emprego provisoriamente o termo “ficcional” como sinônimo de “poético”. Sua 

vantagem consiste em não se ligar automaticamente ao que se considera 

“literatura”. Ficcional é todo texto recebido em função estética, sem um 

compromisso direto com o real. Fora de seu contexto cultural próprio, por 

exemplo, os mitos deixam de ser tomados como discursos sérios e passam a ser 

vistos como ficcionais, embora não os chamemos de literários (COSTA LIMA, 

2003, p. 95). 

 

Avançando a questão, podemos dizer que existe um pressuposto extratextual, mas a 

literatura/ficção cria sua própria realidade, que não preciosa se identificar com o empírico 

em tudo – em outros termos, capta e refere o real criando modelos de mundo. Essa 

ficcionalidade criada pela linguagem se estabelece por meio de um referir-se ao real sem 

confundir-se com ele. Simbólica, a literatura por meio de um relacionar-se com o objeto 

em ausência; designa permanecendo outra substância. Tudo passa pela linguagem, mas 

nem tudo se reduz a ela. O mimético ultrapassa o estrutural e se projeta além-letra. Mas, 

além desse aglomerado sígnico, a linguagem existe simbolicamente. Ela é capaz de, ao 

mesmo tempo, referir-se ao real e ao (im)possível – o imaginário. Assim, a linguagem 

ficcionaliza. A literatura faz sua realidade imitando a factualidade. Contudo, ao imitá-la, 

reinventa essa realidade: de seu conforto e, no processo reprodutivo, se faz a partir de uma 

diferença primeira (Cf. DELEUZE, 1998; COSTA LIMA, 2003, 2010), um mimetismo 

criacionista. Todavia, esse processo de ficcionalização não significa uma mentira, antes 
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A concretização da ficcionalidade não implica nem autoriza uma atitude de 

verificação, no plano do real, dos eventos, figuras e conceitos presentes num 

uiniverso ficcional. Nesse sentido, a ficção não se confunde com a mentira ou 

com a mistificação com propósito doloso. (...) não está em causa, conforme ficou 

já sugerido, a ponderação da verdade ou da falsidade das entidades ficcionais; 

Gérard Genette descartou a legitimidade desta ponderação nestes termos: “o 

enunciado de ficção não é verdadeiro nem falso (mas apenas, teria dito 

Aristóteles, possível), ou é ao mesmo tempo verdadeiro e falso, e o paradoxal 

contrato de irresponsabilidade recíproca que ele estabelece com o seu receptor é 

um perfeito emblema da famosa independência estética (REIS, 1997, p. 561-

562). 

 

Nesse processo, a ficcionalidade não reproduz apenas, mas interpreta, questiona, 

faz irromper um novo valor, a novidade criacional. Invenção e criação, representação e 

denúncia. O procedimento literário cria, em um contexto mimético, situações que decorram 

da intriga imaginada baseada na realidade. Ora, esse processo, mesmo quando reproduz o 

real, é ficcionalizado (quase um retorno ao mimético do poeta segundo Aristóteles – aquilo 

que poderia ter sido); a implicância dessa questão é que, apesar do poder da sugestão, a 

linguagem jamais conseguirá transformar-se ou ser o Real. Ela apresenta uma tensão entre 

ideia (coisa copiada) e sua exposição. Em outros termos, é assim que a literatura pode 

transformar a épistémè posta, por meio de uma projeção. Ela projeta o ficcional em favor 

da orientação mutacional. Mas sem perder de vista o projeto literário. Como elucida 

Barbosa: 

Desta maneira, o autor ou texto moderno é aquele que, independente de uma 

estreita camisa de força cronológica, leva para o principio de composição, e não 

apenas de expressão, um descompasso entre a realidade e sua representação, 

exigindo, assim, reformulação e rupturas dos modelos “realistas”. Neste sentido, 

o que se põe em xeque é não a realidade como matéria da literatura, mas a 

maneira de articulá-las no espaço da linguagem que é o espaço/tempo do texto 

(1990, p. 120). 

 

Embate conciliatório entre propor o novo e representar o comum. A fronteira entre 

literatura e realidade é algo que não se transpõe; o literário se legitima, não ocupa o espaço 

do real. A literatura mantém, em suas linhas, um parentesco, vale repetir, estrangeiro com 

o mundo. Ela expressa seu inacabamento e complexidades em constante (trans)formação, 

longe da estabilidade que por muito tempo teóricos literários supunham. A literatura é a 

experiência por meio da qual a linguagem descobre sua ambiguidade em força mimético-

criadora. Um processo essencial. Com as próprias inquietudes e contradições, a linguagem 

literária não faz nada mais que expressar-se. Ou seja,  

Cada texto narrativo cria um determinado universo de referência, onde se 

inscrevem as personagens, os seus atributos e as suas esferas de acção. Ao nível 

da história, cada texto narrativo apresenta-nos um mundo com indivíduos e 

propriedades, um mundo possível cuja lógica pode não coincidir com a do 

mundo real. Os diferentes estados de uma história constituem estados de um 
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mundo narrativo que se constrói progressivamente no processo de leitura de um 

texto (LOPES; REIS, 1990, p. 237). 

 

Em palavras terminais, a literatura cria um projeto ficcional mimético – de 

expressão externa, semelhança, e, ao mesmo tempo interno, diferencial – que, apesar de 

singular, expressa dimensão e alcance universal: imago mundi e, ao mesmo tempo, 

totalidade. Desse modo, o literário, enquanto mimético, representa três instâncias: a 

universalizante (seu modelo particular modela um todo), a fabulosa (mimetiza a realidade 

por semelhança) e imaginária (processo mimético que estabelece a diferença), alcançando 

ressonância paradigmática e efêmera, posto quer não é possível reproduzir o literário 

exatamente igual em novas ficções: 

(...) o discurso de um significante errante, em busca dos significados que o leitor 

lhe emprestará. Os significados então alocados serão sempre transitórios, cuja 

mutabilidade estará em correspondência com o tempo histórico do receptor. Por 

essa intervenção indispensável do receptor, o produto mimético é sempre um 

esquema, algo inacabado, que sobrevive enquanto admite a alocação de um 

interesse diverso do que o produziu (COSTA LIMA, 2014, p. 308). 

 

Sempre haverá de existir mudança. A mímesis é cambiante: permanência sempre 

mutante. O constante de sua marca é a mutação. Não é possível um Quijote menardiano e 

nem há melhoria de texto via reprodução, mas a constante necessidade de organizar, 

sempre em movimento, os materiais utilizados: históricos, sociais, simbólicos, linguístico, 

etc. Em outros termos, não há uma linguagem literária – como bem queriam Jacobson e os 

formalistas russos – cuja função esteja em oposição à função pragmática, mas usos 

mimético-ficcionais da linguagem22, “pois cada falar (cada ficção) combate pela 

hegemonia; se tem por si o poder, estende-se por toda a parte no corrente e no quotidiano 

da vida social, torna-se doxa, natureza (...)” (BARTHES, 2002, p. 36). 

Neste caso, portanto, o que se constata é a existência de uma 

interdisciplinariedade que corresponde ao movimento interno de configuração do 

próprio signo literário. (...) ler en abime o intervalo criado pelo exercício da 

linguagem poética na reorganização dos valores que os relacionam (BARBOSA, 

1990, p. 31). 

 

A capilaridade alcançada por meio de nossa descrição demonstra quão difícil é a 

tentativa de conceituar o literário. E isso se dá porque ele não possui uma essência fixa, 

mas sim usos diversos em contextos plurais e mecanismos peculiares próprios (e nada 

convencionais) que exigem a participação do leitor para os complementar. Em outros 

termos, a linguagem é um instrumento para manifestação do literário sem, contudo, ser 

                                                 
22 Em forma específica, pois importa lembrar que a mímese não se restringe ao literário, bem como o 

ficcional. 
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pleno, exigindo a presença e atuação do enunciatário em sua configuração. Indiretamente, 

em diálogo com Baptista-Bastos, o próprio Saramago aparenta crer nesta mesma 

perspectiva ao afirmar: 

- Escritor comunista, ou comunista escritor? 

- Se disser escritor comunista isso significará, talvez, que sou um escritor 

preocupado em fazer passar aquilo que é a mensagem – usemos esta palavra 

gasta – do comunismo. Se dissesse que sou um co/munista escritor, então seria 

um comunista que tinha decidido ser escritor para fazer passar essa mensagem. 

Eu prefiro dizer que sou uma pessoa que é, ao mesmo tempo, comunista e 

escritor. E que, se é preciso meter aqui uma ordem, então a ordem teria de ser 

necessariamente cronológica. Comecei a escrever aos 25 anos. O meu primeiro 

livro saiu nessa altura, quando eu ainda não era comunista, portanto, parece-me 

que comecei por ser escritor. Mas também é certo que os meus livros mais 

importante vieram quando eu já era, formalmente, militantemente, um comunista 

(SARAMAGO, apud BAPTISTA-BASTOS, 1996, p. 42-43). 

 

Ora, é o próprio escritor quem deixa claro que não e exatamente sua postura 

política, crença e utopias as direcionadoras do sentido da obra que produz. A produção 

literária do escritor mostra-se, frente a uma realidade desumanizadora, algo 

declaradamente engajado. Como elucida Santos, 

No limite da complexa relação entre o criador e a criação talvez possamos referir 

o quanto seu romance decorre de uma espécie de tensão gerada pelo político. 

Isso porque a defesa de posições firmes, quando transportada para o plano da 

ficção, não pode descuidar – e, no seu caso, não descuida – da necessária au / 

tonomia que a invenção deve observar em relação às contingências da vida 

prática. A tensão, pois está no controle das posições pessoais do escritor, de 

modo a evitar que o programático obnubile o estético. Por outro lado, isso não 

quer dizer que a criação ficcional prescinda de um frequente posicionamento 

diante do que concebemos como realidade. O que é necessário, em última 

instância, é que, o fruto do trato do ficcionista, essa realidade, por mais 

conhecida que seja, ao ser transplantada para a ficção, jamais deixe de 

surpreender e tirar do lugar o dito e o sabido (SANTOS, 2015, p. 270-271). 

 

Em outros termos, a literatura não é diário ou panfleto, mas (re)configuradora do 

pensamento; discurso ressignificado por meio do leitor que completa seus vazios através de 

seus conhecimentos e formação. Inevitavelmente politizada, a abordagem ficcional 

saramaguiana ajuda a compreender a normatização da mímesis, que, sem estar limitada à 

imitação, amplia as chances de perspectivar a realidade; desta feita, o fenômeno literário 

continua fugidio, mas aberto uma diversidade de ângulos. Assim posto, o literário em 

Saramago pode ser analisado no tocante a seus aspectos formais, tanto quanto em relação 

com a realidade histórica, haja vista que, nas mãos de Saramago, fictum e factum partilham 

de um caráter narrativo e se assemelham pela configuração da linguagem e igualdade de 

metas que perseguem, configuração que promove um efeito representativo transformador 

do epistêmico. 
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Inter-relação entre sujeito e objeto mediado por co(n)textos de transformações 

constantes, a literatura carrega em si um pensamento de estrutura radical, impositivo de um 

difícil aprendizado. Sua força (des)estabilizante do talvez constrange a lógica de apreensão 

fácil e exige uma travessia de fronteiras entre dois mundos: o mundo que foi ultrapassado e 

o mundo alvo a que se visa. Quando há arte, isto é, quando há funcionamento simbólico de 

um objeto mimético em que a diferença está sobre a semelhança, temos essa realização; ou 

seja, “(...) dos universos de ficção deve então dizer-se que constituem mundos possíveis 

num sentido lógico-semântico” (REIS, 1997, p. 562). 

Especificado o embasamento teórico-crítico que seguiremos, delimitamos, também, 

o processo de leitura a ser realizada, novamente seguindo de perto a proposta costalimeana, 

bem vaticinada nas palavras de Nunes: 

(...) certos conceitos clarificadores – linguísticos, psicanalíticos, antropológicos – 

evitando o enfeudamento da literatura a um tipo de explicação reducionista. (...) 

Neles assentam os procedimentos consecutivos de decomposição, sobre o eixo 

sintagmático, dos enunciados ou dos significados manifestos em suas 

enunciações latentes, e de recomposição das invariantes dessas enunciações, que 

as estruturam sobre o eixo paradigmático da obra, como partes de um sistema 

simbólico, sujeito a transformações lógicas, que seguem de perto o bricolage do 

pensamento mítico. Nem mecânicos nem orgânicos, inspirados nas 

Mythologiques de Claude Lévi-Strauss, os modelos estruturais, que finalmente a 

análise assim encaminhada nos oferece, seriam, a nosso ver, modelos de 

funcionamento do sentido do discurso literário, que nos autorizam a firmar uma 

hipótese de sua interpretabilidade. Conhecer a obra é, pois, apreender as razões 

de sua singularidade, que a capacitam a traduzir-se em múltiplas interpretações 

compatíveis entre si, e de constituir-se, em função dos sentimentos que provoca 

no leitor – pela ação fruitiva da leitura – num objeto de juízo estético ou 

reflexivo. Por outro lado, tal método não se detém no conhecimento das 

estruturas. Sua justificada ambição cognoscitiva, que contraria o estilo 

“estruturalista”, formal, de análise, avesso ao alcance transitivo da literatura, é 

perseguir o nexo entre a "ordem das estruturas e a ordem dos acontecimentos", 

responsável pelo efeito estético, a fim de atingir o ponto nevrálgico de transação 

do discurso literário com a realidade (NUNES, 2003, p. 12). 

 

Ora, em nosso processo de análise crítica, como já deixamos implícito anteriormente, 

angariamos uma atitude crítico-epistemológica, posto que jamais poderíamos pensar uma 

crítica que fosse desvinculada a uma teoria que a ampare. Assim, tal perspectiva determina 

uma situação teórico-crítica e, ao mesmo tempo, antropológica. “Esta, por conseguinte, não 

se confunde com o campo ocupado pela ciência da antropologia” (COSTA LIMA, 1973, p. 

217), o que acaba por reinserir o literário em seu locus de produtor de conhecimento sem 

diminuí-lo ou onerá-lose em favor de outro campo, a não ser enquanto dialogantes e 

emprestadores de conceitos para a realização do processo analítico. Dito de forma direta, a 

crítica se origina da mímesis. Se essa mímesis é a perspectivização de um mundo vivido 

e/ou conhecido pelo leitor, então a crítica ganha de imediato um certo substrato factual. A 
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existência de semelhante substrato permite que a racionalização analítica aproxime as 

obras literárias do universo empírico, ainda que tal se dê inicialmente a partir de um 

horizonte pessoal – o horizonte do analista, que funciona como ambiência mínima 

indispensável. Por ser, a princípio, pessoal esse remetimento ao mundo deve colocar em 

discussão hipóteses a serem consolidadas cientificamente, para tanto lançando-se mão de 

quaisquer meios julgados como apropriados. 

Ciência inventiva, a crítica que propomos se aproxima, qual indica Costa Lima, 

mais a um modelo poético que a um paradigma científico. E isso se dá, justamente, porque 

sabemos não existirem verdades ou essências, não é possível encontrá-las/comprová-las. 

Essa marca inventiva se dá porque, sendo criadora, a “(...) criticidade depende de uma 

poiesis que escoa pela via da ficção” (COSTA LIMA, 2000, p. 395); contudo na crítica, 

seu êxito se dará em ela não se converter em nova ficção. Assim, operaremos pela reflexão 

abstrata, a partir de conceitos. Mas tal caminho imposta uma questão indispensável: que 

direito temos, enquanto críticos, em falar sobre o texto? O que nos assegura a legitimidade 

interpretativa? 

É o próprio Costa lima quem responde quando diz que “(...) a crítica não está nem 

dentro, nem fora do puro espaço literário. Faz parte da poiesis, sem se confundir com o 

poético”, pelo que só se podia dizer que “a crítica reside em certo intervalo” (2005a, p. 

215). Intervalo este em que se busca apreender o literário a partir de seu próprio 

movimento, localizando a intensidade dos significantes textuais e eliminando, no limite da 

leitura, a prevalência de um significado isolado. Nas palavras de Barbosa:  

A esta leitura entre os dados da realidade e suas representações é o que aqui se 

chama de leitura do intervalo. O intervalo, portanto, não é um vazio: é antes 

aquele tempo/espaço em que a literatura se afirma como literatura sendo sempre 

mais do que literatura porque apontando para esferas do conhecimento a partir 

das quais o signo literário alcança a representação. Deste modo, a leitura do 

intervalo o que, na verdade, almeja é uma apreensão dos significados pela / via 

de sua tradução literária, o que significa dizer que, neste caso, não há um antes 

ou um depois: o histórico, o social e o psicológico, no poema ou no romance, é 

literatura e, sendo assim, caminha-se em direção de uma aglutinação. Não mais 

literatura e mas literatura/história, literatura/sociedade, etc. Na verdade, há um 

paradoxo neste movimento: a leitura do intervalo, sendo uma leitura entre, 

desaparece consumida pela própria literatura (BARBOSA, 1990, p. 11-12, grifos 

do autor). 

 

Ora, se disséssemos que essa escrita teórico-crítica compartilha o estatuto da arte, 

qual valor ela teria? Por outro lado, se ela confia excessivamente em seus pressupostos 

projetados, como pode se precaver contra o fascismo involuntário do controle sobre o 

significado pleno das obras ficcionais? 
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Recorrendo novamente a Costa Lima, temos que: 

Dentro de uma órbita estritamente jurídica, diremos que tal direito é confiado a 

alguém que tem o poder de executá-lo. A questão do direito, então, se desloca 

para a do poder. Dentro da mudança, acrescentemos que esse poder é 

determinado por um conjunto de normas historicamente mutáveis, vigentes no 

interior de um sistema literário. (...) De posse desses esclarecimentos 

preliminares, avancemos nosso ponto de vista: a base sobre a qual se cria o poder 

do crítico contemporâneo é uma base equívoca (1976, p. 12-14). 

 

Nesse juízo estético, nos apropriamos de conceitos – muitas vezes o criamos ou o 

adequamos de outras realidades – para encaminhar uma concepção. Dessa forma, por tal 

passagem – a invenção do conceito, explicitado seus pressupostos – encontramos um meio 

apto para interpretar. Instrumento que atua para restringir o impressionismo poiético que 

possa intentar nos desvirtuar, delimitador de respostas arbitrárias ou de uma pretensão de 

legitimidade do juízo. Daí não ser possível escrever como se o nosso olhar fosse capaz de 

adentrar o objeto de forma cristalina, isento de (pré-)juízos – por apresentarmos amarras 

sociais, históricas e culturais. Isso porque “um conceito só vale pela vida que lhe é dada. 

Ele tem menos por função guiar a representação e a ação do que catalisar os universos de 

referência que configuram um campo pragmático” (GUATTARI, 1992, p. 177). 

Ora, ao nos escorarmos em um conceito de literatura vingado pela mímesis, 

encerramos a tarefa de alcançar a mediação social do poético sem diminuí-lo enquanto 

produto meramente sociológico ou do campo da antropologia, mas sem esquecer de que 

não há autoridade privilegiada alguma por parte do intérprete – amparados que estamos 

pelos parâmetros miméticos do ficcional. Em termos costalimeanos, “visamos ao 

desenvolvimento de uma atividade capaz de mostrar a lógica de um objeto, experimentado 

como estético” (COSTA LIMA, 1981, p. 206). 

Assim, nossa crítica “reflexiva” alcança algum sentido por meio da cadeia 

argumentativa exposta, de modo a negarmos qualquer concepção substancialista de 

verdade. A literatura é produtora de conhecimento e nós, enquanto críticos, também somos 

produtores desse conhecimento, não enunciadores de uma Verdade essencial. Temos, em 

nossa leitura, a apresentação de um valor e não o resultado ou captura de uma substância. 

Isso porque se os resultados implicarem derivar o poético do poético (Formalismos, 

Estruturalismos e New Criticism) ou a captura do substancial implicar o poético do social 

(Sociologia da literatura, Análise Dialógica do Discurso) e em ambas passam a faltar “(...) 

as mediações que conduzem a transformação da matéria social em tradição poética” 

(COSTA LIMA, 2003, p. 87). Prescindimos sim, da experimentação e verificação 

cientificas, mas não nos investimos, em favor dessa falta, de uma pretensão ontológica que 
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fixa sentidos aos rumos da existência (qual o processo sociológico ou imanentista da 

literatura). Por fim, o juízo de valor que angariarmos não será um parâmetro explícito, 

antes horizonte de referência para uma práxis crítico-analítico. 

O seu [do crítico] é um discurso judicativo – i.e., que procura fundar os juízos 

pelos quais apreciamos a ficção. (fundar os juízos não significa necessariamente 

ditar normas; será antes explicar porque se lê certa obra de certa maneira, porque 

se desprezam tais outras, etc.) (COSTA LIMA, 1988, p. 351-2). 

 

Partindo do oximoro dentro/fora da ficção, nossa crítica se quer criadora – mas não 

ficcional – e conhecedora – em sentido diverso do científico – dessa criação. E isso porque 

o texto poético admite uma pluralidade de sentidos. Essa abertura indicia outra questão 

importantíssima: se por um lado temos uma tarefa inesgotável de interpretar, isso não 

significa que toda e qualquer interpretação seja válida, “sem permitir a figura do mestre – 

‘eis a interpretação certa’ – admite o sentido, é certo que sempre provisório”. (COSTA 

LIMA, 2000, p. 399). A ausência de verdades não se confunde com a irresponsabilidade do 

vale-tudo, por isso nossa insistente explicitação de um pressuposto teórico-conceitual que 

não se confunde com um conjunto de axiomas, dado ser impossível o valor estético 

encontrar alguma definição de validade cognitiva; “na crítica de arte e de literatura o 

conceito se torna ferramenta para o pensar; algo por definição plástico e modificável de 

acordo com o objeto singular que analisa, com sua posição no espaço e no tempo” 

(COSTA LIMA, 2000, p. 17). Haja vista o desafio presente de produzirmos um texto 

teórico-crítico concomitantemente valorativo, não prescritivo e conhecedor sem ser 

científico. Mesmo motivados por uma experiência estética individual e, em alguma 

medida, idiossincrática se o mímema existe, é por ele que a mímesis se torna objeto, e por 

isso o elemento de maior perquirição, de nossa busca. Assim, a mímesis passa a fenômeno 

recepcional, cada vez, e sempre, uma experiência nova. 

A crítica, ao estabelecer-se nesse patamar, faz as vezes da teoria. Ao tentarmos 

compreender o singular por meio de um sistema geral (uma teoria) que não deforme nem 

seja uma chave explicativa universal, cremos que consigamos dar um passo em direção à 

compreensão da obra em sua individualidade, mesmo que tal projeto acabe apontando para 

um caráter ideológico. Como bem elucida Costa Lima: 

(...) haveria possibilidade de uma apreciação do poético que não contivesse 

consigo uma normatividade? Para respondê-lo, devemos previamente observar 

que não se cogitaria de um estudo neutro, livre de “ideologias”. Ainda que 

afirmemos a existência de um discurso dominantemente ideológico - i.e., 

centralmente plantado na razão de uma classe social, reduplicadora de seu real, a 

que tanto expressa quanto oculta – não há por certo discurso humano que não 

seja parcial, i.e., interessado. Pretender um discurso poético sem esta 
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parcialidade seria pedir aos anjos que nos falassem da poesia (COSTA LIMA, 

2003, p. 21). 

 

Ora, a crítica torna-se, assim, teoria de um objeto só, o que faz sua relação com a 

verdade ser contingencial. Em outros termos, a teoria existe não como norma, mas como 

elemento crítico singular. Pela impossibilidade do uso rotineiro de um método, temos a 

oscilação entre conceito e experiência enquanto possibilitadores de uma teoria que se faz, 

também, crítica fugaz, dada a rebeldia do objeto estético à formulação de leis. Desta forma,  

Aprende-se com a experiência passada, a própria e a alheia, mas, quando 

tentamos converter experiências, mesmo que exitosas, em método, perdemos e 

estragamos a singularidade do objeto que nos move. ´[Por isso,] o que se diz 

sobre a poesia, sobre a ficção literária, sobre a arte, não é respaldado por 

instrumentação científica. Pois o que dela sabemos é pela experiência em que 

entram. Querer definir a experiência estética é pretender apreendê-la 

cientificamente” (COSTA LIMA, 2002, p. 46). 

 

Dentro dessa realidade e, se para cada caso devemos inventar uma metodologia 

apropriada, nossa análise apresenta um processo que, apesar de constantemente remissivo, 

em nada expedirá a outro já efetuado – na tentativa de elaborar uma teoria que, apesar de 

adequada ao estudo da obra saramaguiana, não pode ser generalizada pois, como bem 

elucidou Vico em sua Ciência Nova: somente podemos conhecer aquilo que criamos, mas 

o processo mesmo de criação não podemos conhecer (cf. VICO, 1999). Em outra maneira, 

Ao contrário do que se dá nos parâmetros do conhecimento estrito, a experiência 

estética é singular, i.e., por ela a imaginação do sujeito é ativada e posta a 

funcionar no mesmo nível que sua capacidade de entendimento (COSTA LIMA, 

2000, p. 240). 

 

Ora, passada a problemática da conceituação do objeto estético-literário – que não 

cabe ser resolvida nos limites deste trabalho –, fomentamos a produção de um pensamento 

abstrato e generalizante a partir do contato com a obra de Saramago para propormos uma 

crítica teórica particular a ela. Justificados em nossos pressupostos e posicionamento, bem 

como em nosso armamento teórico-crítico, temos estabelecido um limite para o juízo ou, 

como expressa Costa Lima (2002), “num certo intervalo”. Postamo-nos nesse intervalo, 

por ora, para pensarmos: em que medida o projeto literário de Saramago caminha? 

A obra de arte literária é um objeto que, por sua capacidade, pode ser potência. 

Regime de um pensamento singular, diferente do real, o produto mimético-literário, por 

meio do logos, desfaz “(...) esse mundo da figuração ou da doxa, de despovoar esse 

mundo, de apagar o que está previamente sobre qualquer tela, de fender a cabeça dessas 

imagens para aí colocar um Saara” (RANCIÉRE, 2000, p. 510). Assim enxergamos o 

projeto saramaguiano e sua épistémè ficcional. 
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1.4 Épistémè Ficcional: O rizoma-literatura (ou do mito ao projeto) 

Mais que legitimar uma teoria, trata-se por ora 

de estabelecer uma possibilidade (Michel 

Foucault). 

 

Por fim explicitamos, em específico, o vislumbrado em Saramago quando 

afirmamos que seus escritos produzem uma transformação epistêmica – ou, em outros 

termos, o que seria esse épistémè ficcional vista por nós em seus escritos. 

Para balizar nossos argumentos, iniciamos a reflexão com a conjuração Deleuze, ao 

afirmar que atualmente 

Estão nos fabricando um espaço literário, bem como um espaço judiciário, 

econômico, político, completamente reacionários, pré-fabricados e massacrantes. 

(...) A mídia desempenha nisso um papel essencial, mas não exclusivo. É muito 

interessante. Como resistir a esse espaço literário europeu que está se 

constituindo? Qual seria o papel da filosofia nessa resistência a um terrível novo 

conformismo? Sartre tinha um papel excepcional e sua morte é um 

acontecimento muito triste em rodos os sentidos. (...) Agora, o que me parece 

difícil é a situação dos filósofos jovens, mas também de todos os jovens 

escritores, que estão criando alguma coisa. Eles correm o risco de serem 

sufocados de antemão. Ficou muito difícil trabalhar, porque se montou todo um 

sistema de “aculturação” e de anticriação próprio aos países desenvolvidos. É 

bem pior que uma censura. A censura provoca efervescências subterrâneas, mas 

a reação quer tornar tudo impossível. Esse período de seca não vai durar 

necessariamente muito (1992, p. 39-40). 

 

Se avaliarmos as falas do filósofo francês, sua argumentação se dirige para o 

deflagrar de um processo no qual a criação do espaço literário prevê a construção de uma 

literatura direcionada, um projeto de escrita subsidiado por forças/perspectivas políticas em 

antemão à inspiração ou a um projeto de escrita mimético-literária. Destarte, aqueles que 

verdadeiramente estão preocupados em produzir literatura – território de resistência –, se 

valem da própria para combater tal desvirtuamento farsesco e controlador. Contra a 

aculturação prevista por Deleuze, surgem os produtores que rompem com o status quo. 

Mas como isso se deflagra de modo geral? 

A linguagem literária é instância de (re-apresent)ação do mundo por meio de uma 

criação de um universo outro que não o factual e seu fator precípuo é a tentativa de tomada 

da realidade via outra realidade (construída pela linguagem). Em seu projeto último, essa 

linguagem acaba por promover novos mundos que, por seus contornos, possibilita acessos 

interpretativos à factualidade. Esse processo, ao somar-se com a postura do leitor e projetar 

rachas no conhecimento posto, remete diretamente à questão da épistémè. 
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Ao criar um projeto ficcional, o escritor representa papéis. Pela ficção finge-se dor 

(passe a paráfrase poética já estandardizada), inventa-se o amor e convence-se (ao leitor e a 

ao criador, enquanto escritores e/ou consumidores) da veracidade de tudo o que se escreve. 

A ficção emana a graça de transformar a mão do escritor no elemento mágico (e 

majestático) capaz de criar, tal qual Deus, um mundo e suas possibilidades de realização: 

mutável e flexível para o olhar de quem o (en)forma. Nas palavras do próprio Saramago: 

Não afirmo que procurar uma coisa seja o “único” significado que ela (a procura) 

tem, mas, tratando-se do “outro” o caminho que nos deveria levar a ele não tem 

ponto de chegada. (...) Na vida de cada um de nós houve pelo menos um 

momento em que tivemos de “inventar” uma razão para mudar a vida, uma razão 

maior que nós, uma razão capaz de nos transportar aonde não nos levaria a rotina 

do cotidiano (SARAMAGO, 2018, p. 204). 

 

E completa: 

Quanto ao dever e ao fim da literatura, recordemos que os seus fins e os seus 

deveres foram diversos e nem sempre concordantes ao longo do tempo. Como 

não foram e muitas vezes foram opostos os deveres e os fins das sociedades 

humanas, de que a literatura é, ao mesmo tempo, refletor e reflexo 

(SARAMAGO, 2018, p. 206). 

 

A realidade do espaço ficcional se torna segurança e verdade para o leitor, 

instaurando a abonação da realidade total ali contemplada. A ficção, por sua qualidade 

mimética, mergulha em uma realidade própria – mas nunca apartada do factual – e emula 

possibilidades diversas. Vista sob essa perspectiva, a criação literária saramaguiana se 

encaixa na leitura comum do texto mimetizante; se pensarmos em seu componente mais 

persistente – o diálogo com a Bíblia –, também não insta questioná-la ou seus 

contextos/projetos. Essa abertura para o bíblico que o romance apresenta, marcado por um 

amplo trabalho sintático e carregado de densidade semântico-argumentativa, é uma das 

formas de resistência promovida pelos escritores contemporâneos, ação fortalecedora 

capaz de sobreviver no marasmo da escrita condicionada do momento atual; uma postura 

visionária, quase empenhada. Verdadeira revolução ficcional que abala as verdades e 

certezas fixas da sociedade, ação que emula as mudanças sociais que amplamente ocorrem. 

Rosenfeld, em Reflexões sobre o romance moderno, vai constatar que a 

transformação pela qual passa o romance no século XX corresponde, literariamente, à 

revolução que a teoria da relatividade implantou no universo da ciência e refletiu no 

organismo social deste século. A teoria de Einstein é a deflagradora do primeiro rombo 

aberto no paradigma da ciência moderna. Em consonância ao proposto de Rosenfeld, 

Boaventura de Sousa Santos observa reflexiona que: 
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Um dos pensamentos mais profundos de Einstein é o da relatividade da 

simultaneidade. (...) O carácter local das medições e, portanto, do rigor do 

conhecimento que com base nelas se obtém, vai inspirar o surgimento da 

segunda condição teórica da crise do paradigma dominante, a mecânica quântica. 

Se Einstein relativizou o rigor das leis de Newton no domínio da astrofísica, a 

mecânica quântica fê-lo no domínio da microfísica. Heisenberg e Bohr 

demonstram que não é possível observar ou medir um objecto sem interferir 

nele, sem o alterar, e a tal ponto que o objecto que sai de um processo de 

medição não é o mesmo que lá entrou (SANTOS, 2001, p.68-9). 

 

Ora, esse olhar vanguardista de profunda força impactou também a realidade 

literária – basta pensar que sobre isso refletiram grandes nomes, tais quais Michel Deguy, 

Julia Kristeva, Roland Barthes, Georges Bataille, Jacques Derrida, Michel Foucault, 

Philippe Sollers, Tzvetan Todorov, Umberto Eco, Gérard Genette ou Jean-Luc Godard na 

famosa revista Tel Quel, todos guiados pelas influências fundamentais de Friedrich 

Nietzsche, Jacques Lacan, Roland Barthes, e Jacques Derrida. Se pensarmos nos 

pressupostos de tais nomes, veremos que o texto saramaguiano, impreterivelmente, se filia 

a eles. Contudo, para além de tal constatação, é inegável que, somado a essa vertente 

vanguardista, o texto saramaguiano é herdeiro direto do romance moderno neobarroco, 

qual teorizado por Severo Sarduy23. 

O termo neobarroco, como explicita Campos (1975) refere-se a um processo em 

que a escrita se apropria de fórmulas anteriores, remodelando-as para composição final do 

texto em um terreno híbrido entre prosa e poesia, rompendo a separação dos gêneros. 

Marca da modernidade no romance, o neobarroco apesar de ser visto por diversos críticos 

como exagerado, obscuro e ilegível por sua retórica um tanto empolada, é peça chave para 

a renovação do “sistema” de escrita tradicional. Como bem esclarece Sarduy: 

Mais do que ampliar, metonimização irrefreável, o conceito de barroco, 

interessa-nos, ao contrário, restringi-lo, reduzi-lo a um esquema operatório 

preciso, que não deixe interstícios, que não permita o abuso ou o desenfado 

terminológico que esta noção sofreu recentemente e muito especialmente entre 

nós, mas que codifique, na medida do possível a pertinência de sua aplicação à 

arte latino-americana atual (1979a, p. 172). 

 

Ampliado para além das fronteiras da Latino-Americacanas, o neobarroco erige 

uma tradição poético-musical afortunada, mas também à margem, a qual Saramago se 

“adequa”. Como bem aduz Perlongher, sendo uma 

                                                 
23 Importa-nos deixar esclarecido que apesar da teorização de Severo Sarduy, realizada em 1972 através do 

artigo citamos em tese – Barroco e neobarroco –, foi Haroldo de Campos quem o utilizou por primeiro em 

seu artigo A obra de arte aberta, de 1955. Mais que criar o termo, Augusto de Campos enxergou em seu 

irmão Haroldo um “concreto barroco”, elevando-o a mestre dessa vertente em sua poesia no livro Poesia 

concreta. Para maiores informações, indicamos a coletânea de artigos Teoria da poesia concreta (onde se 

encontram, inclusive, os dois textos aqui citados) dos irmãos Campos e de Pignatari, cuja indicação completa 

se encontra nas referências. 
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Poética da desterritorialização, o Barroco sempre choca e percorre um limite 

preconcebido e sujeitante. Ao dessujeitar, dessubjetiva. É o desfazimento ou o 

desprendimento dos míticos. Não é a poesia do eu, mas a aniquilação do eu. (...) 

Tende à imanência e, curiosamente, essa imanência é divina, alcança, forma e 

integra (constitui) sua própria divindade ou plano de transcendência (1991, p. 

14). 

 

Menos localista e aberto a possibilidades – haja vista não ser algo marcado por 

especificidades territoriais ou um movimento possível apenas por certa cultura (qual o 

específico realismo maravilhoso sistematizado por Carpentier) – o escritor neobarroco 

“(...) se apropria de fórmulas anteriores, remodelando-as, como argila, para compor o seu 

discurso: dá um novo sentido a estruturas consolidadas, como o soneto, a novela, o 

romance, perturbando-as” (DANIEL, 2004, p. 18). Promotor do inesperado, o neobarroco é 

um carrefour estético e cultural, transformador da forma romance, locus de cruzamento de 

mitos, línguas, tradições e estilos. Por via do apuro verbal neobarroco Saramago alcança 

uma clareza de escrita e uma obscuridade de tratamento textual remodeladora da dicção 

literária portuguesa contemporânea. 

Àqueles que acreditam ser o neobarroco uma estética localista, Sarduy vai 

esclarecer sua universalidade: “(...) o barroco atual, o neobarroco, reflete estruturalmente a 

desarmonia, a ruptura da homogeneidade, do logos enquanto absoluto, a carência que 

constitui nosso fundamento epistemológico” (SARDUY, 1979b, p. 79). Ora, se tais 

questões podem ser tomadas como marcas daquele direcionamento apontado tanto por 

Rosenfeld quanto por Boaventura de Souza Santos, elas ajudam a promover 

oarrombamento do paradigma atual no espaço literário. 

Ao nos centrarmos em tais consequências na literatura portuguesa (em especial na 

prosa), podemos verificar que, a partir da década de sessenta do século XX, ela passa por 

uma transformação, alcançando novos padrões, estilos e possibilidades – esforço de um 

grupo que não se rende àquele espaço pré-fabricado dos media. Ao sofrer tais mudanças 

em seu próprio interior, a prosa lusitana passa a comentar a linguagem e seus efeitos sobre 

o sujeito. Ao assimilar em seu corpo a poesia, bem como discursos considerados não-

literários pela tradição, o romance se expande e mergulha, impulsivamente, nos processos 

de criação moderna. Como bem notou Gomes,  

Os romances tornam-se, às vezes, conjuntos de imagens isoladas, anotações 

soltas, iluminações súbitas, tranches de vie, monólogos que aparentemente não 

levam à parte alguma e que ignoram, de modo proposital, possíveis desfechos, o 

desfilar de figuras autonomamente concebidas, que provocam no leitor uma 

comoção diferente daquela provocada pela narrativa tradicional ( 1993, p.120). 
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Retrato bruto da alienação e/ou do vazio atual, o romance torna-se documento de 

um tempo de crise acentuando, seu exercício de busca (GOMES, 1993). Após a Revolução 

dos Cravos, ele torna-se palco de procuras, apontamentos de possibilidades, negação de 

qualquer subserviência ideológica. Por isso se evidencia nele o emprego de uma linguagem 

que não serve como instrumento por não ser clara, transparente. Isso porque a literatura 

não tem só algo a dizer, mas também um modo distinto de dizer. A arte literária não 

reconhece apenas tematicamente, mas assimila a relatividade do mundo à sua própria 

estrutura. 

Somado a esse processo de desconstrução da lineariedade e de contestação à voz 

majorante e de suas qualidades de organização, o romance português pós-74 apresenta um 

vínculo forte com seu contexto. Ele se relaciona com as respostas dadas pelo sujeito em 

diferentes momentos da história. Desta forma, é natural que reflita, em seu âmago, a crise 

nascida do desamparo social advindo da perda de sua sustentabilidade positivista, posta em 

xeque pela relatividade. Essa crise é presente escrituralmente não só na temática, mas 

também no plano estrutural e, como já dissemos, de forma insistente na linguagem. Esse 

modo é conjugado a heróis que já não são mais modelares; antes exemplos a serem 

seguidos pela coletividade, agora os protagonistas são problemáticos, ensimesmados, 

conflitivos. Visto sob um posto de vista mimético, são inautênticos, insatisfeitos e sempre 

em crise – fruto da ausência de objetivos. Como enunciou Rosenfeld: 

Já não existe um Eu narrador fixo face a um Eu narrado em transformação; o 

próprio Eu narrador se transforma constantemente, como se a autora quisesse 

demonstrar a relatividade de tudo e a teoria de Einstein; possivelmente a 

relatividade da própria teoria da relatividade (1996, p. 93). 

 

A falta de esperança, o fim da perspectiva e a inautenticidade e qualidade do herói 

tornam o romance português um artefato complexo, múltiplo, caleidoscópico. Não por 

acaso a essas especificidades se somem uma quarta, e talvez mais importante, 

característica: o fato dele ser um romance do romance, uma obra que é, ao mesmo tempo, 

narrativa e meditação acerca dessa narrativa (o que não deixa de ser, feitas as devidas 

restrições, um reflexo da cultura contemporânea), altamente metaficcional. Ele reflete 

sobre si, aponta seus percursos, erros construções e possibilidades. Como ilustra Hutcheon: 

What has always been a truism of fiction, though rarely made conscious, is 

brought to the fore in modern texts: the making of fictive worlds and the 

constructive, creative functioning of language itself are now selfconsciously 

shared by autor and reader. The latter is no longer asked merely to recognize that 

fictional objects are “like life”; he is asked to participate in the creation of worlds 

and of meaning through language. He cannot avoid this call to action for he is 

caught in that paradoxal position of being forced by the text to acknowledge the 
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fictionality of the world he too is creating, yet his very participation involves him 

intellectually, creatively, and perhaps even affectively in a human act that is very 

real, that is, in fact, a kind of metaphor of his daily efforts to “make sense” of 

experience. (…) In overtly narcissistic texts, the emphasis is upon bringing both 

this liberty and this duty to the reader’s attention. In the covert form, however, it 

is assumed that he knows his duty and will respond accordingly. The stress alters 

subtly from the teaching of the thematized reader to the actualized act of reading 

in progress (1984, p. 30)24. 

 

Destarte, podemos encontrar tais requisitos em escritores como Lídia Jorge, Lobo 

Antunes, Almeida Faria, Teolinda Gersão ou João Melo. Poderíamos sintetizar 

explicitando que, nos romancistas citados, o narrador é dotado de uma voz que visa antes 

combater os ecos do discurso tradicional a contar alguma coisa. Nele, é esse discurso, e 

não a história, o orientador do leitor. 

Feitas tais ressalvas que elucidam o desenvolvimento e percurso do romance no 

século XX e, consequentemente, em Portugal, importa-nos observar que Saramago 

também cumpre tais requisitos, desde, pelo menos, Manual de pintura e caligrafia, escrito 

em 1978. Contudo, para além de tais qualificativos, o escritor portugues não se insurge 

apenas contra a realidade ou desvela seus mecanismos metaficcionais; a abertura de seus 

textos apresenta um projeto rizomático, múltiplo e deveras transformador. Para além, 

propõe uma sistêmica visão de transformação epistêmica. Sua literatura é uma escrita de 

resistência ética, estética e política; de linhas e não de formas. Por isso ela foge, se 

esconde, confunde, cria e corta caminhos. Escapa à tentativa da totalização para contatar-se 

com outras raízes sem definições. Uma trapaça salutar, esquiva, “(...) que permite ouvir a 

língua fora do poder, no esplendor de uma revolução permanente da linguagem (...)” 

(BARTHES, 1992, p. 16). Resta-nos perguntar, por fim, como esse projeto literário pode 

questionar ou mesmo transformar a épistémè posta? 

O princípio construtivo da escrita de Saramago tem como desiderato: 

                                                 
24 O que sempre foi um truísmo da ficção, embora raramente consciente, é trazido à tona em textos 

modernos: a realização de mundos fictícios e o funcionamento criativo e construtivo da linguagem em si são 

agora conscientemente (auto-conscientemente) compartilhados por autor e leitor. Este último não é mais 

solicitado meramente a reconhecer que os objetos fictícios são “como a vida” (miméticos, reais); ele é 

convidado a participar na criação de mundos e de significado através da linguagem. Ele não pode evitar esta 

chamada à ação porque ele é pego na posição paradoxal de ser forçado pelo texto a reconhecer a 

ficcionalidade do mundo que ele também está criando, mas, a sua própria participação envolve-o 

intelectualmente, criativamente, e talvez até mesmo afetivamente em uma ação humana que é muito real, isto 

é, na verdade, uma espécie de metáfora de seus esforços diários para “fazer sentido” à experiência. (...) Nos 

textos abertamente narcisistas, a ênfase recai na atração da atenção do leitor tanto para a liberdade quanto 

para o dever. Na forma dissimulada, no entanto, presume-se que ele sabe o seu dever e vá responder em 

conformidade. A tensão desloca-se do ensinamento do leitor transformado em tema para a atualização do 

próprio ato de leitura em andamento (Tradução sob nossa responsabilidade). 
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A produção ativa do leitor torna o esquema da obra em representação de 

realidades diversas, de acordo com a ativação que dele faz. Se, portanto, a obra 

poética tem a desvantagem, ante o discurso pragmático, de não apontar 

diretamente para a realidade, não dando assim condições para uma atuação de 

consequências palpáveis, tem, por outro lado, a vantagem de permitir a 

representação de múltiplas e variadas realidades, que interferirão – e não serão 

apenas condicionadas – em sua postura perante o mundo (COSTA LIMA, 2003, 

p. 94). 

 

A emergência de saberes locais (entenda-se, nesses saberes, também, a produção 

ficcional) frente ao poder do saber global (realidade), como indiretamente apresenta Costa 

Lima, é uma estratégia usada por Foucault e reiterada literariamente por Saramago para 

repensar o solo epistêmico posto, bem como de seus saberes e poderes. Nesse processo, a 

hierarquia é desmontada para os conhecimentos encontrarem-se em pé de igualdade. Em 

outros termos, Saramago erige uma estrutura ficcional que se projeta pari passu a 

realidade; não a toa seu texto reinsere a história no seio da construção mimética para 

igualar ambas. O exemplo, a esmo, escava os interstícios do discurso para revelar seu 

saber-construto. Assim, nos escombros dessa des-hierarquização o escritor mapeia o sítio 

de suas proposições. 

Deste modo, o projeto saramaguiano de escrita apresenta uma configuração 

genealógica, um construto que chamaremos épistémè literária. Seu intuito, dentro de nossa 

perspectiva de leitura, insta trazer à luz o campo epistemológico atual para com ele 

debater; encarar a épistémè atual fora de qualquer critério referente a valores racionais e/ou 

formas objetivas para poder transformá-la em suas condições e possibilidades. Menos que 

elaborar uma arqueologia do saber atual, Saramago apresenta, em nosso pensar, um projeto 

diferenciado, uma curva diferencial à épistémè, na qual os possíveis (e “novos”) 

conhecimentos veiculados por seus romances possam se edificar. 

Ora, a primeira questão insurgente é sobre a possibilidade de um pensamento 

reverso à épistémè implantada. Segundo o próprio Foucault, “numa cultura e num dado 

momento, nunca há mais que uma épistémè, que define as condições de possibilidade de 

todo saber” (FOUCAULT, 1966/1981, p. 230, grifo nosso). Poderíamos modalizar a leitura 

de Foucault explicitando que o filósofo não afirma existir somente um pensamento, mas 

um solo favorável para definição de uma condição em detrimento de outras. Na verdade, 

diferente do que aclama Merquior (1985, p. 91), as épistémès não são monólitos ou blocos 

unitários de saber, antes (pre)domínio de um pensamento. Se em As palavras e as coisas 

Foucault afirmou que “numa cultura e num dado momento, nunca há mais que uma 

epistémê, que define as condições de possibilidade de todo saber. Tanto aquele que se 
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manifesta numa teoria quanto aquele que é silenciosamente investido numa prática” 

(1966/1981, p. 230), ele vai esclarecer, em A arqueologia do saber: “(...) em Les mots et 

les choses, a ausência de balizagem metodológica permitiu que se acreditassem em 

análises em termos de totalidade cultural” (FOUCAULT, 2008, p. 19). Nem todos pensam 

segundo as mesmas linhas numa dada era e cultura. Assim, a épistémè é um sistema 

universal de referência, capaz de possibilitar a variedade dos saberes de uma época. Em 

outros termos, de sua terra podem brotar específicas (para não dizer determinadas) formas 

de conhecimento. 

Com efeito, Saramago, através de saberes locais – formatados por uma ideologia 

marxista e embasados pela realidade sapiencial greco-latina –, propõe transformações na 

configuração arqueológica de seu tempo por meio de diferentes investimentos epistêmicos. 

Com efeito, a obra saramaguiana é, por um lado, mimética – pois não descura de seu 

caráter ficcional e literário – e, por outro, engajada no sentido de propor ao leitor espaços 

de reflexão sobre a epistèmê posta pois, nas palavras de Nunes, “(...) a experiência estética 

se concretiza em função da prática social dos significados, das representações ativadas pelo 

leitor, segundo a sua perspectiva histórica de intérprete” (2003, p. 17). Dessa forma, é por 

meio da participação ativa do enunciatário – que deverá completar os vazios da obra – em 

uma leitura engajada e capaz de repensar as bases do conhecimento – “a signifição da 

obra, então, não se encontra no significado selado dentro do texto, mas no fato de que este 

significado revela o que estivera selado dentro de nós” (ISER, apud COSTA LIMA, 2014, 

p. 307-308) – que acontece o a epistèmê ficcional em Saramago. Explicitemos, embasados 

pelas palavras de Costa Lima: 

Evidentemente, os efeitos não são comparáveis. Em consequência do exposto, 

resultam dois efeitos: a) a obra poética não se pode considerar realizada, a não 

ser no estrito sentido material, senão ao ser acolhida pelo leitor. Em si mesma, 

em sua textualidade, a obra é apenas um quadro de indicações que só se ativam 

pela participação ativa do leitor (2003, p. 94). 

 

Se pensarmos pelo lado contextual, a ficção é tida como sinônimo de embuste, 

falsidade, fingimento, decorrência da crença em algo que tomamos como verdadeiro. 

Todavia, na experiência literária o ficcional encontra o desiderato necessário ao processo 

mimético. Com efeito, 

O produto mimético é um microcosmo interpretativo de uma situação humana. 

(...) Microcosmo de uma situação, ele sem dúvida se alimenta da matéria 

histórica, mas a configura de tal maneira que não identifica seu produto com sua 

matéria. Estabelecer tal identificação seria fazer da obra um simulacro de algo 

que se desenrolou e se encerrou. A mímesis, se ainda cabe insistir, não é imitação 

exatamente porque não se encerra com o que a alimenta. A matéria que provoca 
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a sua forma discursiva aí se deposita como um significado, apreensível pela 

semelhança que mostra com uma situação externa conhecida pelo ouvinte ou 

receptor, o qual será substituído por outro desde que a mímesis continue a ser 

significante perante um novo quadro histórico que então lhe emprestará outro 

significado. Ou seja, se como dissemos, o produto mimético é um dos modos de 

estabelecimento da identidade social, ele assim funciona à medida que permite a 

alocação de um significado, função da semelhança que o produto mostra com 

uma situação vivida ou conhecida pelo receptor, o qual é sempre variável. O 

discurso mimético distinguir-se-á do não mimético por esta variabilidade 

necessária (COSTA LIMA, 2003, p. 45). 

 

Ora, ao estabelecer indiretamente uma relação com o real, a mímesis pode pensar a 

experiência, desvelar seus problemas e acertos – meio contra o esquecimento – sem cair na 

ideação de que a vida contém algo digno de ser preservado, mas antes por uma questão de 

anteparo. Vida simulada, invenção do impossível, do “poderia ter sido” aristotélico. Uma 

remissão que instila profunda reflexão sobre como permanecer nessa mesma vida. Assim, 

(...) partimos do suposto que a obra poética se caracteriza pela combinação de 

cheios e vazios, i.e., de enunciados plenos que, ao mesmo tempo, contêm 

fissuras, que aí se colocam – não digo conscientemente – para serem preenchidas 

pelo leitor. A obra poética não está acabada ao se publicar, pois a sua produção é 

tão autoral quanto do receptor. Ademais, ela não é poética porque o autor assim 

pretendeu, mas porque penetra em uma situação, a situação estética, que a mostra 

como constituída e necessitada da projeção do leitor. Próprio da produção autoral 

é dirigir relativamente a futura suplementação dos vazios pela parte plena dos 

enunciados (COSTA LIMA, 2003, p. 163). 

 

Ora, a ideia em prospecção dá lugar a uma interessante colocação: apesar de 

parecer pautada em uma vertente platônica que pensa na necessidade de controlar 

moralmente o texto de ficção – e a isso nos opomos veementemente, pois, como 

refletiremos posteriormente, o narrador saramaguiano, apesar de apresentar traços 

controladores, é aberto e apresenta vazios necessários de serem conjugados com a 

realidade do leitor – em verdade, temos um processo de abertura e inserção que acresce ao 

texto uma capacidade teórica para além do ficcional. Sem status de reconhecimento e 

banalizada pelos mass media e pelo mercado editorial, a literatura encontra, no vislumbre 

de um projeto epistêmico ficcional, o precípuo de sua ação. Dessa forma, a ficção 

saramaguiana é, essencialmente, estética, mas possibilita um despertar social de cunho 

pragmático. Por consequência,  

A principal característica da função estética está em sua oposição à função 

pragmática. Submetido à função pragmática, o objeto se põe a serviço de algo, 

toma-se instrumento para uma ação. Vindo à linguagem: submetida à função 

pragmática, a linguagem se põe a serviço de um tipo especial de ação, i.e., a 

comunicação. (...) Pelo uso pragmático da linguagem, pretende-se uma atuação 

direta sobre a realidade (COSTA LIMA, 2003, p. 92). 
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Mas esse pragmatismo não se dá de forma direta com a realidade como pode pensar 

o leitor – senão estaríamos cogitando um texto altamente realista, ledo engano prontamente 

descartado. Há dois processos que o vinculam, novamente, ao ficcional. O primeiro é um 

movimento social/dialético projetado na escrita: o romance, inevitavelmente, abarcará 

vozes social e economicamente dominantes, tradicionais e conservadoras, estabelecendo 

relações e tensões de força presentes na estrutura social representada. Dessa forma a língua 

expressa no texto sua complexidade, pois tem o poder de instalar uma dialética interna em 

que tais elementos se atraem e, ao mesmo tempo, se rejeitam. Por serem julgadas 

inconciliáveis, tais aberturas exigem do leitor o complemento e a tomada de posição. Essa 

tomada de posição, mesmo fantasiosa, expressa uma ação capaz de refletir no social, 

momento de colocar a epistèmê posta em xeque. Dentro de tal configuração, a cena de 

leitura microscópica reflete o macro do romance e produz o movimento que chamamos 

epistèmê literária. 

Essa “leitura microscópica”, social, engajada, é importante lembrarmos, de modo 

algum se reduz a um processo sociológico. Tampouco queremos nos pautar por um 

contrário imanentismo, em busca do sentido intrínseco à cena de leitura. O texto, seja em 

seu caráter mimético, seja em seu projeto epistêmico literário, não possui sentido absoluto 

e/ou acabado, o que inviabiliza qualquer das duas posturas. Como não cansamos de 

afirmar, esse texto passa a ter algum sentido, em sua complexidade, a partir das 

articulações propostas pelo leitor. Podemos dizer, com Foucault, que o leitor/pesquisador, 

qual o arquivista, é o sujeito produtor e decifrador de sentidos. O acervo/obra apresenta-se 

como escrita, cujo valor se estabelece por meio de uma pesquisa de significados possíveis 

depreendidos através da análise e por elencamento de diversos conhecimentos (pois são 

construções). Dessa maneira, as armas analítico-discursivas do escritor injetam a leitura do 

individual na epistemologia posta. O arquivo se reordena cada vez que é manipulado. Tal 

atitude informa/transforma/enforma as estratégias discursivas para a construção do objeto; 

o acervo epistêmico permanece em processo contínuo. 

Já o segundo movimento ao qual aduzimos se dá por meio de um questionamento 

da base factual cuja via é tanto epistêmica quanto ficcional: o mítico. A obra saramaguiana 

problematiza, de certa maneira, a História e os mitos que a embasam. Em outros termos, 

Saramago mantém um diálogo com os princípios modelares da epistèmê em voga, haja 

vista que, de sua parte, os mitos são instrumentos lógicos que aproxima as contradições 

para superá-las. Desse exercício interativo resultará uma interessante constatação: o 
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escritor utiliza de uma panóplia de ingredientes fundamentais do passado mais ou menos 

remoto, tais como o histórico oficial – já muito refletido por seus críticos –, as fontes 

oficiosas – que, a nosso entender, permitem a abertura do projeto epistêmico – e, ainda, o 

elemento mítico-social em renovação e crítica que, imaginativamente, preenche buracos e 

abre outros para aproximar o leitor do miúdo pormenor ficcionalizado pela narrativa. 

Como bem elucida Guattari: 

Em meu entender, não existe um nível indiferenciado da subjetividade; as 

subjetividades estão sempre às voltas com rizomas, fluxos, máquinas, é sempre 

altamente diferenciada, sempre processual. Portanto, um empreendimento 

esquizoanalítico, um agenciamento criador, produtor de novas realidades, é algo 

que conjuga, associa, neutraliza, monta outros processos. Mas os efeitos não são 

necessariamente cumulativos. Há processos que podem se complementar para 

desembocarem em territórios mortos (GUATTARI, 2016, p. 18). 

 

Acrescemos que, se um símbolo é sempre genérico por mais que tentemos, não 

encontraremos tradução perfeita a ele. Há apenas movimento. O símbolo se mobiliza em 

novas roupagens, sofrendo mudanças a cada epistèmê. Ultrapassa-a, mas apresenta jogos 

de visualidade. Ou seja, o novo (épistémè literária) se deflagra usando roupagens antigas 

(mitos) para possibilitar a transformação da épistémè posta. 

 O símbolo supõe dois planos, dois mundos. Um deles é um construto de sensações 

e ideias, um dicionário múltiplo e muitas vezes de inexistências, mas que se corresponde 

com o outro, aquele que poderíamos chamar de real. Relações secretas que vem a tona são 

desmascaradas de sua condição pelo analista. Nesse projetar, acabamos polemizando com 

Cerdeira da Silva quando esta afirma: 

No riquíssimo espectro da literatura portuguesa contemporânea o nome de José 

Saramago evoca a imagem de um escritor que, nos moldes de uma palavra quase 

em desuso, instituída, no entanto, como conceito no século XX pelo filósofo 

Jean-Paul Sartre, se poderá chamar ainda de um escritor engajado. (...) Marxista 

convicto, comunista dos tempos novos, ele parece imbuído da crença de que a 

revolução socialista está sempre por vir, como única saída viável para os 

impasses neoliberais que marcaram as duas últimas décadas do século passado e 

parecem constituir ainda o modelo deste nosso século XXI (CERDEIRA DA 

SILVA, 2008, p. 131). 

 

O polemismo se dá, especificamente, não porque a crítica esteja errada, mas 

porque, em nosso percurso de reflexão teórico-analítico não nos cabe ver Saramago 

enquanto um escritor que projeta uma revolução em seus textos; dito em outra chave, sua 

doutrinação marxista não é o mote para a escrita de sua literatura. Antes, é o ficcional 

atrelado a uma mudança de comportamento do mitema básico que mimetiza o processo 

pelo qual seus textos exprimem a mudança. Cremos, outrossim, como a mesma crítica dirá 

posteriormente, que  



87 

 

A literatura [saramaguiana, especificamos] ocupa então, em meio a esse discurso 

tortuoso e autoritário, o saudável lugar de uma instituição fora do poder, quer no 

campo formal, quer no campo dos sentidos. Fora do poder da língua, porque a 

desconcerta em registros inesperados, esquivando-se à formalidade e às leis, 

operando esta corrosão não de fora, mas por dentro do sistema da linguagem. E 

fora do poder político, porque, escapando à previsibilidade do panfletário, a 

literatura subverte no desvio; trapaceando o sentido com os vários sentidos, 

revolucionando em metáforas, contradizendo em oximoros, escamoteando em 

elipses grávidas de sentido (CERDEIRA DA SILVA, 2008, p. 147). 

 

No ínterim da literatura portuguesa, o rompimento não significa uma atitude 

pontual, ou seja, nunca pode ser visto como reflexo de um momento, porque envolve uma 

complexa relação com o passado que, por sua vez, engloba toda uma história e uma 

“arqueologia da tradição portuguesa”, responsáveis pela sedimentação de mitos difíceis de 

serem “deglutidos” pela modernidade. Contudo, 

Não se trata, com certeza, de dar vida a novas mitologias, como se fossem 

disfarces para tornar a existência mais estimulante. A própria ideia de que a 

mitologia é algo que se inventa constitui um sinal de arrogância, como se o mito 

estivesse à disposição de uma vontade. Quando, no entanto, é aquilo que, antes 

de tudo, dispõe de toda vontade (CALASSO, 2004, p. 38). 

 

A mitologia não é inofensiva. Desta feita, assumir a reescrita de um mito significa 

tomá-lo a sério com todas as consequências que advém de tal postura, bem como o papel 

do imprevisível da força que emana desse mítico na vivência humana. Procurar, por meio 

de tal conhecimento, enfrentar as várias faces do adverso é o caminho intentado pelo 

escritor, que o insta para converter a realidade e codificar os limites da epistèmê. E isso 

porque o ser humano, por ser um animal mitológico por natureza tem, exponencialmente, 

seus mitos como epiderme.  

Mas qual a necessidade de se recorrer a mitos para compor uma escrita que mina o 

epistêmico? Por que usar exatamente os mitos para tal processo? As palavras de Vernant 

respondem, de forma rápida e coesa, às nossas indagações: 

(...) mediante uma tradição puramente oral exercida boca a boca, em cada lar, 

sobretudo através das mulheres (...) e cujo conteúdo as crianças assimilam desde 

o berço. Essas narrativas, esses mythoi, tanto mais familiares quanto foram 

escutados ao mesmo tempo que se aprendia a falar, contribuem para moldar o 

quadro mental em que os gregos são muito naturalmente levados a imaginar o 

divino, a situá-lo, a pensá-lo. Em seguida, é pela voz dos poetas que o mundo 

dos deuses, em sua distância e sua estranheza, é apresentado aos humanos, em 

narrativas que põem em cena as potências do além revestindo-as de uma forma 

familiar, acessível à inteligência (VERNANT, 2006, p. 15). 

 

Explicitando, é por meio do mítico que, de forma mais ágil, o conhecimento 

epistêmico se distribui. O simbólico mitológico produz um discurso crítico fechado em 

predileções. Ao valer-se desse mesmo processo em chave mimética e, ainda, epistêmica, o 

texto saramaguiano não limita a expor-se, ates interroga. Questiona o leitor, o posto, o 
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conhecimento e até mesmo o simbólico. Não há mais dominante. O narrador, em sua 

construção textual, vai quebrando as determinadas e impositivas visões de conhecimento, 

abrindo a possibilidade ao possível e/ou diferente. 

O uso dessa pele antiga e resguardante de um inconsciente coletivo na 

construção/proposta epistêmica saramaguiana reconecta a contemporaneidade ao período 

clássico de nossa história em nova configuração, além de realocar a humanidade no centro 

da construção planetária (uma reconstrução que já não tem o sujeito como centro, mas suas 

ações em favor de um bem comum). Se o mito é conditio sine qua non para a fundação de 

uma cultura – pois instala uma visão de mundo –, cabe a ele propiciar a reconexão entre 

indivíduo e universo cultural. Como propõe Gusdorf: “o mito guardará sempre o sentido de 

um longo olhar em direção à integridade perdida, e algo assim como de uma intenção 

restitutiva” (1980, p. 24). Ainda como parte da sua estratégia de desmonte da catedral 

epistêmica posta, Saramago constrói seu discurso a partir de uma linguagem altamente 

lírico-dramática, isto é, utilizando-se, ao mesmo tempo, de prerrogativas do signo poético, 

em sua significância aberta, fazendo com que a palavra soe  como nova, deslocando-a de 

seu uso corriqueiro via levantamento de uma etimologia e uma arqueologia dos signos 

linguísticos, terminologia que implica ação e tensão. Em seu movimento, o mítico mobiliza 

forças – no texto – que programam o jogo de suas leituras futuras. Ele não subjetiva, mas 

se torna ponto de partida. Como bem orienta Deleuze “o fato de que a subjetividade seja 

produzida, que seja um ‘modo’, deveria bastar justamente para persuadir-nos que o termo 

deve ser tomado com muita precaução” (DELEUZE, 1992, p. 147). 

Assim, é pela linguagem que esse mito, enquanto partida, promoverá o epistêmico 

literário. A união do mimético com o mítico promoverá, na estrutura escrita saramaguiana, 

aquilo que Barthes chama de literatura, 

(...) uma forma generosa de driblar o poder – seja ele o poder dos sentidos 

opressores, seja ele o poder de uma forma imposta pela articulação consagrada 

da língua, A literatura é, deste modo, uma estratégia contra-ideológica; ela é a 

grande inimiga do senso comum e do espírito majoritário. Ela recusa, portanto, 

toda ideologia (CERDEIRA DA SILVA, 2008, p. 135). 

 

Avançando a fala de Cerdeira da Silva, a literatura é contra-ideológica, mas a 

literatura saramaguiana leva o romance a incluir, pelas artimanhas de sua escritura 

permanentemente consciente, uma meditação acerca de suas próprias virtualidades, mesmo 

as ideológicas, criando uma linguagem suspeita de si. Sem escamotear o enunciado, onde o 

escritor aglutina temas e motivos, sua enunciação deixa marcas de um descompasso entre 

perspectiva narrativa e realidade que precisam ser pensadas e (re)vistas – desarticulação 
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básica que sua linguagem de elipse e paradoxos resgata de Pe. Antonio Vieira, mas 

remodelada pela finura da descrença. Escritura ficcionalizada, ressalta em seu cerne a 

consciência dos mecanismos ficcionais. Tudo serve ao escritor para criar: alusões, 

metaficcionalidade, personagens ex-cêntricas, paródias, humor, oximoros, ironia, etc., 

marcas dessa desarticulação. Ao colocar todas as coisas em novas situações/dimensões, o 

texto saramaguiano rejeita o conhecimento a priori, como em Kant, valorizando o conceito 

de jogo, que opera com a linguagem – relacionado com o “devir louco” de Deleuze. Se a 

concepção de mímesis se encerra como identidade metafísica entre ser e natureza, a ficção 

saramaguiana vive do questionamento de verdades comunitárias, não aceita a realidade 

posta. 

Pensar esse texto altamente complexo é uma tarefa não normativa, mas reflexiva, 

que exige a presença constante do leitor para completá-la: 

Como leitores, estamos assim enredados no texto, sendo simultaneamente 

capazes de observar a nós mesmos nesse enredamento. É possível listar outras 

características que apontam para o fato de que os seres humanos parecem 

precisar de tal meio de " fingimento" (ISER, 1999, p. 66). 

 

 Por outro lado, existe uma tensão entrelaçadora entre (meta)linguagem e História, 

conseguindo “(...) transformar a linguagem da realidade em realidade da linguagem” ou, 

ainda, “(...) linguagem ficcionalizada pela operação incessante da própria linguagem 

literária” (BARBOSA, 1990, p. 20). Nesse processo o mítico novamente retoma suas 

forças para reinserir-se no processo totalizador da criação literária saramaguiana. Ora, 

Se o saber não se descobre, ele é inventado, isso implica que nele, está em ação 

um poderoso elemento de simulação. E Nietzsche se aventura a dizer que é 

mesmo na simulação que “o intelecto desdobra as suas forças básicas”. É o que 

basta para minar todo o prévio edifício do saber. Como sempre, com soberana 

rapidez, Nietzsche parte para as consequências e, depois de umas poucas linhas, 

já se arrisca a responder à questão suprema: “O que é verdade? Resposta: um 

móvel exército de metáforas”. Assim que essas palavras são enunciadas, “os 

imensos pilares e as armações dos conceitos” desabam: metáfora não significa 

mais ornamento não vinculador, aceitável apenas no mundo inconsistente dos 

poetas. Ao contrário: se “o instinto fundamental do homem” é mesmo “o instinto 

de criar metáforas”, e se os conceitos não passam de metáforas rígidas e 

desbotadas, moedas gastas pelo uso, como ainda Nietzsche ousava afirmar, 

então, aquele instinto, que não se aquieta no “grande pombal dos conceitos”, 

buscará “outro leito para a sua corrente”. Onde? “No mito e, em geral, na arte”. 

Com um golpe de mão, Nietzsche terminava por atribuir à arte uma suprema 

qualidade cognitiva. Conhecimento e simulação não eram mais antagonistas, mas 

cúmplices. E se todos os conhecimentos são formas de simulação, a arte é, pelo 

menos, a mais imediata e vibrante. E não só isso: se a metáfora é o veiculo 

normal e primordial do conhecimento, a relação com os deuses e os seus mitos 

também se mostrará como uma evidência que não exige demonstração 

(CALASSO, 2004, p. 131, grifos do autor). 
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Quanto ao quesito religioso – inegavelmente presente em quase todos os mitos – 

Saramago não o cristianiza. Pelo contrário, re-interpreta seu pensamento, suas condutas e 

sentimentos. Seu modelo assegura uma outra busca que não a salvação pessoal, mas 

também exerce parcelas de melhoria. Mesmo sem uma relação direta, ou até mesmo a 

possibilidade de um efeito direto sobre o real, a ordem mítico-religiosa é recebida em 

Saramago como mimética, seja por representar um Ser previamente configurado – Deus – 

ou por produzir uma dimensão de atuação desse Ser – contexto bíblico. Leitor 

extraordinário da Bíblia, fascinado por suas possibilidades, é perspicaz em compreender 

suas diferenças frente ao projeto grego para penetrar territórios escorregadios. De tal 

maneira é assim que uma abordagem pia de seus temas estará quase de certeza condenada 

a fragilizar-se. É preciso articular literatura e ataque violento ao social em voga (sem cair 

em sociologismos baratos) para ultrapassar o dogmatismo em favor da análise acurada. 

Destarte, menos cristão e mais religioso, Saramago tenta reinserir, na perspectiva 

epistêmica atual, aquela união presente no modo de pensar clássico grego asseverada por 

Vernant: 

Em sua presença num cosmos repleto de deuses, o homem grego não separa, 

como se fossem dois domínios opostos, o natural e o sobrenatural. Estes 

permanecem intrinsecamente ligados um ao outro. Diante de certos aspectos do 

mundo, experimenta o mesmo sentimento de sagrado que no comércio com / os 

deuses, por ocasião das cerimônias que estabelecem o contato com eles 

(VERNANT, 2006, p. 5-6). 

 

De forma eminente, sua literatura reinsere o religioso no social – haja vista que não 

existem zonas isentas ao simbólico. A atividade poiética saramaguiana devolve aos leitores 

essa imagem mimética de humanidade. Resumidamente, as três grandes áreas 

reorganizadas ficcionalmente por Saramago são: o estatuto religioso (locus da esperança), 

o estatuto político (locus da ação) e o estatuto mitológico (locus do histórico). Os três 

caracteres situados de forma abrangente e dispostos em todos os seus textos – e que 

teremos a oportunidade de melhor avaliar em nossas análises particularizadas nos 

próximos capítulos – expressam a forma epistêmica sonhada pelo escritor. Assim, há uma 

linha tênue entre o ficcional e a imaginação mítica nos textos de Saramago. Mesmo quando 

parece inventar tudo, o narrador trabalha dentro dessa linha, adequando-se a um modus de 

funcionamento exigido por necessidades internas de coerência. Isso não significa, contudo, 

obedecer à trajetória do mito. Submetido às regras do jogo de associação, Saramago 

constitui um arcabouço conceitual que, para além do ficcional, ganha sentido mais amplo. 
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Em aporte condensador, se a épistémè é um sistema de ideias gerais que mescla 

circunstâncias sociais, políticas, tradição cultural e elementos de ordem ética, a religião e, 

por extensividade, o mítico são pilares dessa épistémè, bases desse sistema de poder. Se 

não podemos (por ser ilegítimo, para não dizer impossível) viver fora dessa realidade, a 

literatura saramaguiana surge como respiro desse sufoco social. 

Acrescemos a isso que a releitura, seja do mítico ou do religioso, constitui certo 

modelo escritural saramaguiano detectado pela crítica. Vejamos: se o mote do texto do 

escritor português é uma “hipótese de ruptura com a ordem estabelecida” (SANTOS, 2010, 

p. 31), ele inicia seus textos “(...) a partir de um ponto de partida inverossímil, cria uma 

situação que depois é verossímil nas suas consequências” (SANTOS, 2010, p. 32). Ora, a 

inverossimilhança pautada nos romances é justamente a negação do processo mítico 

implantado no seio da épistémè em voga: a navegação de uma barca “de pedra”, a 

ressureição dos mortos que lutaram pela terra e por ela morreram, a felicidade de uma casal 

ficcional que ultrapassa a do casal Real, o surgimento de um sujeito totalmente igual ao 

outro, o descrever da vida factual de um ser totalmente ficcional, um filho de Deus 

totalmente humano, o “descobrimento” da caverna platônica ou mesmo a viagem no tempo 

de uma personagem bíblica nada querida. A literatura saramaguiana constitui a negação 

dos mitos e estereótipos difundidos pelo cristianismo anti-racionalista. 

Apesar de aparentemente fantásticas, tais situações são muito mais profundas e não 

mero processo de hesitação. Como bem disse o escritor, “há alguns aspectos, não tanto no 

fantástico, mas numa espécie de tendência ao paradoxo, que se encontram constantemente 

na obra do Borges e que eu tenho também – guardadas as devidas distâncias, é claro” 

(Apud SANTOS, 2010, p. 29). Não queremos, com a citação de Saramago, trazer à baila as 

palavras de um autor acerca de sua própria obra e, mais ainda, tomá-las como corretas e/ou 

verdadeiras. Tal parece-nos uma atitude extremamente temerária. Entretanto, no caso 

particular apresentado, o raciocínio do escritor português serve de mote para justificar que 

a devida distância está menos no grau de insolitude das narrativas e muito mais no uso de 

um escopo linguístico de projeção mimética. Se em Borges há um inverossímil que, a todo 

custo, o narrador tenta comprovar ser factual (nos referimos aqui a narrativas exemplares 

como Análise da obra de Herbert Quain, Tlön, Uqbar, Orbis tertius, O outro ou mesmo O 

aleph), em Saramago temos logo de cara a deflagração de que “(...) tudo quanto não for 

vida, é literatura” (SARAMAGO, 1989a, p. 15) – “(...) nenhuma destas coisas é real, o que 

temos diante de nós é papel e tinta, mais nada” (SARAMAGO, 1991a, p. 13) –, mas essa 
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ficção, ao invés de se mascarar de realidade, a todo momento não nega seu caráter, instiga 

o leitor: “– olha, se ficcionalmente é assim, imagina factualmente”; “– olha, se pode ser 

assim no virtual, porque não no real?”; etc. 

Se para Derrida “o espaço da literatura não é somente o de uma ficção instituída, 

mas também o de uma instituição fictícia, a qual, em princípio, permite dizer tudo” (2014, 

p. 49), na fabricação desse mundo possível da ficção proposta por Saramago, o sistema de 

relações imaginárias escapa necessariamente ao próprio autor e ultrapassa quaisquer 

conteúdos ideológicos intencionais de que ele pudesse se valer. Em outros termos, há um 

engendramento diferencial que possibilita o rizomático. Recorrendo, mais uma vez e 

definitivamente, à fala do escritor: 

Pois eu considero que a palavra “não” é mais importante. E, por exemplo, no 

campo social, uma revolução é um “não”. É um “não”. Um “não” resulta de um 

statu quo ante que estava ali e que é confrontado com o aparecimento de um 

pensamento, de uma ação, de uma revolução: não. O mal é que o novo não, o 

não que conquistou, chamemos-lhe assim, se vai corrompendo até se transformar 

num novo sim, num outro sim, um sim / diferente, com novas culpas, com novos 

erros, ate que seria necessário opor-lhe outro não. E isso tem sido geral, não há 

exceções. Que eu esteja a defender a tese da revolução contínua? Não! (...) 

Agora que as coisas são assim, são (Apud SANTOS, 2010, p. 51-52). 

 

Como bem comentado pela crítica saramaguiana, é sempre pelo não, pelo mote do 

“e se um dia...” que a narrativa saramaguiana instaura-se. Assim, pelo escopo de uma 

negação mítica, amparado em um processo insólito, Saramago promove sua épistémè 

ficcional. O escritor produz um texto no qual a unidade subjetiva do eu é cambiada pela 

constituição de um sujeito grupal neutro, destituído da hegemonia imposta pela tradição; 

um ser mítico que reescreve as linhas desse simbolismo em nova chave. Esse processo 

possibilita delinear caminhos para se responder às inquietações atuais. 

Contudo, como estamos lidando com certa parcela de conceitos do universo 

foucauldiano, é importante deixarmos registrado que não confundimos essa coletividade 

neutra saramaguiana com o conceito de fora de Blanchot ou de Foucault. O Fora para os 

dois filósofos é o não-estratificado, o informe, um “espaço anterior” onde as coisas não são 

ainda; abertura de um futuro. A linguagem literária enquanto espaço do fora é essa 

realidade preste a se concretizar. Por isso o Fora constitui um real que, ao invés de atual, é 

virtual. Aqui não há mimetismo. A realidade aí está presente, mas sob o domínio do 

indeterminado, do imprevisível, do devir deleuziano. 

Além de tal quesito, Deleuze ainda vai explicitar que, para Foucault, o Fora – 

enquanto não-relação, como não-lugar – está sempre resistindo ao poder. Por ser um 
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espaço de virtualidades ele constitui uma não-dimensão, um Fora do poder, resistência; ou 

seja, “um campo social mais resiste do que cria estratégias, e o pensamento do lado de fora 

é um pensamento de resistência” (DELEUZE, 1991, p. 96). Ora, configurada de tal forma, 

a literatura apresentaria um compromisso com uma ideologia, podendo ate contrariar-se 

querendo servir aquela. Dentro de nosso caminho teórico, por outro lado, a literatura é uma 

operação que não possui compromisso com o sentido ou com a verdade. Apelando a essa 

distinção: 

(...) uma coisa é a vida e outra o que acontece na literatura. (...) O que acontece, 

o que esta a acontecer, os encontros, nada disso passa para um romance que 

escrevo. O que tento, e não é que o tente, é a minha forma natural de escrever, é 

que apareça ao leitor a pessoa que sou, com independência do que me aconteça; 

o que me acontece não tem a menor importância, ou só tem para mim, para o 

leitor não (SARAMAGO, apud ARIAS, 2003, p. 57-58). 

 

Resistir, em nosso conceito, não é escapar às armadilhas do poder, antes produzir 

em consonância com seu travão mimético e/ou ler munido de dados menos coletivizados 

socialmente em nichos identitários e em favor de uma abertura superior que permita o 

encontro da textualidade, do contexto e do cotexto, em direção a uma postura ideológica 

que não se queira plena. Cremos não haver fora do poder nem fora da épistémè (exotopias 

da realidade), antes projetos deformantes destes. São deslocamentos no pensamento em 

vigor, rupturas, torsões, movimentos em torno de um eixo para descentrá-lo. Uma escrita 

ficcional que, de forma consciente e sistemática, chama a atenção para seu próprio estatuto, 

suscitando questões de ficção sobre a realidade. 

Pretendemos, por nossa parte, 

(...) desconstruir o significado que aparentemente esgota o produto – significado 

posto pelo próprio autor ou por seus leitores ou pelos contemporâneos do 

analista – e buscar a dimensão significante aí oculta, sem ter a pretensão, absurda 

dentro deste quadro teórico, de que seu resultado esgote a diferença do produto. 

No sentido radical do termo, a diferença do mimético não corresponde a algum 

real; é uma sintaxe e não uma semântica, que, para circular, necessita 

semantizar-se, i.e., ser preenchida pelos interesses do leitor, sendo próprio desta 

semantização sua mutabilidade histórica (COSTA LIMA, 2003, p. 71). 

 

Esse processo de desconstrução do significado sem esgotar o produto, intenta 

produzir uma leitura de mundo viável. Leitura essa apenas conseguida se a teoria-análise 

nos guiar “(...) na demorada e estreita passagem, que leva, através das palavras traiçoeiras, 

da intuição ao conceito, e permite retomar ao real por meio das estruturas” (NUNES, 2003, 

p. 13). Em suma, poderíamos encerrar essas considerações consonantes com Nunes quando 

afirma: 

Originariamente sociais, e por isso mesmo de consistência ideológica, unindo o 

pensamento ao mundo numa rede de símbolos, as representações, de que o 
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poético é um diferenciador não substantivo, concretizam-se no plano 

extralinguístico do comportamento com seus ritos cotidianos e suas relações de 

poder – e no linguístico, em que o contingente coercivo daquele entra no circuito 

da comunicação dos signos verbais (NUNES, 2003, p. 17). 

 

Ao longo de nosso estudo, procuraremos abordar como o texto literário põe em 

exercício tais formas de ver esse mundo não-oficial, desnudado de seus estigmas, 

sobretudo aqueles que oprimem o sujeito com modos estandardizados e castradores da 

individualidade. Em outros termos, tentaremos compensar a desterritorialização da 

linguagem por uma reterritorialização do sentido. 

(...) diante de um texto mimético, nossa tendência é afirmar que o mundo de que 

se nutriu é variado, tão repleto de contingências e acidentes que seria impossível 

prevê-los. Concebida nestes parâmetros, a literatura é a nucleação de uma 

realidade que, de tão fugaz, parece informe. E, se esta nucleação não é portadora 

de um significado, sua variedade interpretativa contudo seria sensivelmente 

menor que as multivalentes possibilidades do mundo-referente. (...) Em troca, a 

literatura se pretende semelhante a um infinito caleidoscópio, tal a capacidade de 

transgredir fronteiras. Ficção de segundo grau, sendo a realidade a de primeiro, 

liberta da carga de declarar verdades ou de indicar caminhos, a literatura seria o 

ponto de concentração e convergência da ficção (COSTA LIMA, 2003, p. 250). 

 

Enfim, uma questão problematizadora ainda se impõe: como confiar na linguagem 

simbólica dos mitos se em sua prática se misturam fantasias e dentro da qual o próprio real 

se dissolve? 

Deleuze e Guattari, a despeito de uma perspectiva que posteriormente se afastará da 

nossa, vão especificar perfeitamente que  

(...) o livro não é a imagem do mundo segundo uma crença enraizada. Ele faz 

rizoma com o mundo, há evolução a-paralela do livro e do mundo, o livro 

assegura a desterritorialização do mundo, mas o mundo opera uma 

reterritorialização do livro, que se desterritorializa por sua vez em si mesmo no 

mundo (se ele é disto capaz e se ele pode) (DELEUZE; GUATTARI, 1995a, p. 

20). 

 

Apesar de afirmarem que “o mimetismo é um conceito muito ruim” (DELEUZE; 

GUATTARI, 1995a, p. 20) – e isso, claro, nasce de um conceito de mímesis bem diverso 

do nosso – a ideia de que a ficção não se reproduz enraizadamente encaixa-se plenamente 

em nossa linha de raciocínio. Em outros termos, a literatura realiza, em si, “sua ruptura, sua 

linha de fuga, levando até o fim sua ‘evolução a-paralela’” (DELEUZE; GUATTARI, 

1995a, p. 20) e, para além disso, se religa ao real por meio do poder mítico que molda a 

História. Nas palavras de Saramago, “só se inventa o que não existe ainda, perdoe-se-me a 

analidade, inventa-se porque, conscientemente ou não, uma exigência imperiosa o 

reclama” (SARAMAGO, 1989b, p. 45). 
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Lugar institucional e selvagem, a literatura, como bem pontua Derrida (2014), 

coloca em questão ou suspende toda a instituição, inclusive a si. Contrainstitucional por 

natureza, ela é subversiva e conservadora: subverte muitas vezes o posto, o corriqueiro e o 

comum, mas pode ser conservadora no institucional, no normativo. Como completa 

Nascimento: 

Toda instituição se constrói de modo restritivo, segundo determinadas regras, as 

quais delimitam o que pode ou não pode ser dito em seu recinto. O dizer tudo do 

literário nas sociedades democráticas extrapola essas barreiras, apontando a 

origem limitadora e reguladora, em outros termos, legal e jurídica, do próprio 

valor institucional. Daí a estranheza de uma instituição chamada literatura, que 

põe em questão e suspende performativamente os limites de qualquer instituição 

(NASCIMENTO, 2014, p. 22-23). 

 

Por fim, há que notarmos que a ideia de epistèmê parece já ter sido refletida por 

outros críticos, mas sem usar o conceito foucauldiano ou adentrar em suas especificidads, 

apresentando certo liame com nossas reflexões. É o caso, por exemplo de Carlos Reis 

quando afirma, em entrevista, que na “(...) escrita literária de Saramago, abre-se (...) um 

tempo de tematização de sentidos, de valores e de temas com um alcance universal” e, 

continua, 

Entre “os grandes temas que a ficção saramaguiana nos legou”, Reis assinala “a 

reflexão sobre Portugal e o seu destino (mau destino, para Saramago) de 

integração europeia, a problematização de mitos portugueses (o de Fernando 

Pessoa, por exemplo) em articulação com um tempo histórico tão bem 

identificado como o dos inícios do salazarismo, a revisão crítica e provocatória 

do Cristianismo, ou a reflexão em clave ficcional sobre as origens históricas e 

políticas de Portugal, de novo em incipiente ‘diálogo’ com a Europa” (Apud 

QUEIRÓS; LOPES, 2010). 

 

Lourenço, na mesma reportagem, afirmará que 

(...) o romancista trouxe para a literatura (...) uma ‘visão do mundo segundo José 

Saramago, uma espécie de evangelho segundo Saramago’. (...) ‘um diálogo 

profundo, ambíguo, extraordinário, entre a visão evangélica propriamente dita, 

na qual foi criado, e uma transformação dessa mensagem, da qual Saramago 

acreditava ter conservado a essência’ (Apud QUEIRÓS; LOPES, 2010) 

 

Tematização de sentidos e valores, visão de mundo e criação de uma produção 

religiosa são alguns aspectos que, vislumbrados pelos dois eminentes professores e críticos 

portugueses, compõem o universo epistêmico saramaguiano. Somado a isso, a questão de 

uma construção de saberes que questiona o conhecimento posto também pode ser 

entrevista, sob outra designação e com viés diferente, nas reflexões de Isabel Margato em 

seu livro A invenção de Lisboa n’O ano da morte de Ricardo Reis, de José Saramago. 

Nele, a pesquisadora afirma: 

Optamos por denominar eixos significativos a esse espaço de confluência onde 

são processadas as novas possibilidades significativas. 
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Os eixos significativos, que muitas vezes se repetem em vários textos do autor, 

poderiam ser chamados também de “constelações de ideias”, para nos 

aproximarmos, então, de uma terminologia utilizada por Walter Benjamin. 

Constituído por um espaço de confluência, cada eixo significativo pode acolher 

muitos dos vários fios, que antes se perdiam enredados nas particularidades dos 

casos; ou seja, parte dos fragmentos que antes permaneciam soterrados no 

enredo articulado das estórias. (...) um leitor capaz de perceber a necessidade de 

percorrer primeiro as estórias contínuas para depois, ao debruçar-se sobre elas, 

chegar a conhecer de perto a densidade dos fios que integram a vasta malha do 

enredo, de cuja superfície apenas sobressai a paisagem colorida das estórias 

(MARGATO, 2015, p. 12-13). 

 

Ora, a ideia de eixo significativo resgatada de Walter Benjamin é muito próxima, 

tomadas as devidas proporções, do conceito de epistèmê. E, ao continuarmos a ler, 

encontramos que, tal qual nossa concepção, a leitura dos textos de Saramago “(...) ganha 

maior força e invade o leitor de outra maneira. E esse movimento é precioso, pois 

transforma o leitor comum em um outro produtor de sentidos” (MARGATO, 2015, p. 14). 

Se os eixos significativos transformam o enunciatário, não vemos problemática alguma em 

chamar este processo de epistèmê. Em resumo, a obra saramaguiana assinada a não 

resignação do escritor com o mundo triunfante pós 74. Daí que, argumentaLourenço, “(...) 

lhe tenha oposto, numa espécie de vingança, um mundo às avessas”. Mais que isso, 

Saramago 

(...) imaginou uma arquitectura romanesca que é uma espécie de inversão de 

signo da tradição mais canónica das nossas letras, construiu um mundo ao revés, 

que era, para ele, o mundo às direitas, reviu a história de Portugal e da Península 

- a história dos árabes que poderíamos ter sido –, e reviu a história da 

modernidade numa espécie de apocalipse (Apud QUEIRÓS; LOPES, 2010). 

 

No prolongamento de nossas volições, uma questão importante, de implicância 

majorante, é sobre ser a epistèmê é um conceito correto ou não. Para evitar tautologias ou 

carolices, apenas importa-nos deixar explícito que o conceito é possível para entender que 

a proposta de escrita saramaguiana propõe uma mudança nesse saber constituído e 

instituído pela Idade Moderna. Assim, podemos provisoriamente concluir que a obra de 

Saramago não se situa apenas no interior de um projeto, mas transborda suas fronteiras. Ao 

lançar-se no limiar revolucionário elaborado esteticamente, torná-o um processo inerente à 

sua escrita. 
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CAPÍTULO II 

ÉPISTÉMÈS RIZOMÁTICAS: LEVANTADO DO CHÃO 

 

E então num sítio qualquer do latifúndio, a 

história lembrar-se-á de dizer qual, os 

trabalhadores ocuparam uma terra. Para terem 

trabalho, nada mais, cubra-se de lepra a minha 

mão direita se não é verdade. E depois numa 

outra herdade os trabalhadores entraram e 

disseram, Vimos trabalhar. E isto que aconteceu 

aqui, aconteceu além, é como na Primavera, 

abre-se um malmequer do campo, e se não vai 

logo Maria Adelaide colhê-lo, milhares de seus 

iguais nascem em um dia só, onde estará o 

primeiro, todos brancos e voltados ao sol, é 

assim como o noivado desta terra (José 

Saramago). 

 

Levantado do chão, romance que projeta o nome de Saramago nas letras nacionais 

e por toda a Europa angaria, desde sua escrita em 1980, uma gama de análises 

perscrutadoras de suas qualidades e pressupostos. Contudo, a melhor nuance de entrada no 

romance nos parece ser a afirmativa de Francisco Maciel da Silveira ao constatar, em 

Levantado do chão, que “a fórmula rodeou-se de um barroquismo quase impenetrável, 

exemplo significativo de um estilo à procura de assunto (...)” (SILVEIRA, 2012, p. 169-

170). Interessante notarmos que a afirmativa provém exatamente de uma crônica do 

próprio Saramago, presente em Os apontamentos – especificamente “Quem tem medo de 

cultura?”. Tal fato nos permite asseverar que Silveira desvela ser dentro da própria 

ficcionalidade o locus possível de encontrarmos elementos capazes de um caminho 

interpretativo. 

Se observarmos o trajeto do escritor, desde Terra de pecado até Levantado do chão 

passando, entre outros textos, pelos romances Claraboia e Manual de pintura e caligrafia, 

temos um processo de autorreflexão e experimentação levados a cabo entre tropeços e 

tentativas, intenções e testes. Em sua produção romanesca, quais os cabelos de Sansão, 

encontramos o limiar de sua formação (bildung) em seu sentido lato, um repositório de 

coordenadas estético-ideológicas formadoras do projeto epistêmico perscrutado. Dentro 

desse conjunto de forças e fraquezas capilares destacamos Levantado do chão como mote 

propiciador de algumas dessas coordenadas. A opera literária ressoante, qual caracol 

barroquista, retorna aos olhos/ouvidos do leitor como fluxo descontínuo e diferencial, 
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processo de revigoramento ou, de forma mais científica, um rizoma que constantemente se 

deixa ver em nuances quase nunca plenamente (nem concretamente) definidas. No geral, 

temos como locus comum da crítica as seguintes características do romance 

Levantado do chão, o segundo romance, publicado em 1980, representa já uma 

viragem. O tempo da História e a história do tempo constituem a preocupação 

central deste romance. O progresso narrativo, que no Manual leva o indivíduo a 

atingir a consciência da História, transforma-se em Levantado do chão para 

revelar o despertar dessa mesma consciência numa colectividade rural. Saramago 

empresta, para esse fim, uma modulação original à voz do narrador. A narrativa, 

concebida como modelo estrutural do acto enunciativo, aparece aqui já 

perfeitamente delineada com os traços de um perfil que se há-de manter, mas se 

afigura susceptível de mudanças e transformações. A voz, o tempo e o modo – 

elementos essenciais à construção desse modo – desempenham uma função da 

maior importância no projecto narrativo do autor (VENTURA, 2011, p. 195-

196). 

 

O romance congraça, na perspectiva da crítica mais especializada, uma forma que 

se coaduna com a matéria narrada. Contudo, tal afirmação, por mais simples, apresenta 

uma questão de fulcro central para adentrarmos a leitura do texto: qual seu gênero 

específico?  

Para Cerdeira da Silva, Levantado do chão se caracteriza como “epopeia 

campesina”: “(...) uma epopeia nova que, da univocidade do mundo primeiro, ordenado à 

medida dos deuses, evolui para uma multiplicidade de visões, fruto de um tempo 

contraditório” (CERDEIRA DA SILVA, 1989, p. 193). cheia de intenções ideológicas bem 

definidas e cuja trama se arrisca a “tangenciar o panfletário ou, em medida semelhante, o 

motivo, decodificando imagens que poderiam ficar implícitas” (p. 237). Por seu turno, o 

narrador é um sujeito “voluntariamente didático” (p. 255) que procura uma “aliança 

sentimental” (p. 207) com as personagens. Sem discordar totalmente da crítica, cremos que 

há, no conjunto textual de Levantado do chão, marcas capazes de encenar uma oralidade 

que se esbate com a ordem estabelecida e desperta a percepção do clamor da coletividade 

dos camponeses alentejanos em estado de exploração contínua. 

Ao retomarmos o ensaio seminal O narrador do filósofo alemão Walter Benjamin, 

lemos uma afirmação que nasce de constatações relativas ao observado em relação às 

mudanças sociais do início do século XX: “(...) a arte de narrar caminha para o fim” 

(BENJAMIN, 1994, p. 197). Em ensaio anterior, o filósofo se questiona: “quem encontra 

ainda pessoas que saibam contar histórias como elas devem ser contadas?” (BENJAMIN, 

1994, p. 114). Ora, a perda da capacidade de narrar é concomitante à perda da experiência 

no seu sentido forte, ou seja, como Erfahrung (experiência social, coletiva, historicamente 

construída e partilhada). Face ao novo contorno cada vez mais agressivo das necessidades 
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do mercado internacional, aliado às novas relações entre pessoas, motivadas por novas 

tecnologias e configurações atuais de trabalho encontrar alguém que saiba narrar é algo 

cada vez mais raro. Em Levantado do Chão Saramago devolve ao texto o universo das 

interações interpessoais do discurso oral e através do uso de diversos elementos textuais 

compõe uma saga dos trabalhadores alentejanos. 

De pequenas banalidades vai formando-se o romance. Dessas banalidades somadas 

a implicação de que se vai contar a história de uma família, nasce seu imperativo genérico. 

Segundo Jolles (1976), a saga25 é um gênero da tradição oral. Segundo o teórico, as origens 

do gênero estão na Islândia, após o término do processo de colonização, entre os séculos 

IX e X, e seu conteúdo evoca a trajetória de uma família ou clã. Na descrição feita pelo 

teórico, há o reforço de que as relações entre as personagens são tratadas enquanto relações 

familiares, e não como motes de convicção religiosa ou nacional. Assim, a marca básica do 

gênero é o vínculo sanguíneo. Jolles ainda distingue três tipos de temas/conteúdos tratados: 

as Islendinga Saga (sagas de islandês) – narram história de indivíduos e as relações 

recíprocas, fatos naturais e sobrenaturais; – as Koninga Saga (saga de reis) – narra a vida 

dos reis fora do viés político; – as Fornaldar Saga (sagas de tempo de antanho) relativas 

aos tempos iniciais, à colonização e tecem comparações entre um grupo e seus 

antecedentes. 

Se pensarmos na “Grande Rede” (CALVINO, 1990) que é Levantado do Chão, 

esse se constrói na mescla entre a Islendinga Saga (cada um dos representantes da família 

Mau-Tempo), a Koninga Saga (o retrato da família Horques, que no romance se 

comportam como uma monarquia) e a Fornaldar Saga (marcado em especial pelo primeiro 

capítulo e os trechos cujo conteúdo bíblico é palimpsesticamente descrito). Há, nessa 

construção, a figura, por excelência, do hímen derridiano. O romance é um projeto que 

falsamente procura inserir a realidade no ficcional. Enquanto limiar, o romance é 

exatamente aquele indecidível, qual a membrana feminina, separador do dentro e do fora; 

fictum e factum em constante amalgama. 

Importa-nos explicitar rapidamente que, ao valermo-nos da expressão utilizada por 

Derrida, o romance (e nossa análise, por contiguidade) pretende “superar”, ultrapassar ou 

mesmo não se ater à clausura limitada do limite (passe o pleonasmo). Texto-no-limite, 

Levantado do chão procura, de modo mais justo, “manter-se em relação com” o 

                                                 
25 Agradecemos ao professor Rogério Miguel Puga a indicação do gênero saga para pensar o projeto literário 

de Levantado do chão. 
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real/histórico sem ser compreendido sob a lógica do mesmo. O tímpano está no-limite entre 

o dentro e o fora, suporta a tensão, a diferença de pressão e, ao mesmo tempo, recebe 

pancadas, amortiza as impressões e faz ressoar; já o hímen é a membrana que, 

indecidivelmente, propõe deslocamentos possíveis para haver possibilidades de 

transformação, correlacionar sistemas e significações; sua força atrai, repele, amalgama as 

mais diversas estruturas e linguagens. A metáfora derridiana se torna essencial para nosso 

proposito analítico. Resultado dessa teia epistêmica crescente, temos uma composição 

inacabada cujo projeto epistêmico explicitado em capítulo antecessor e pretendemos, em 

seguida, descrever. Esse hibridismo, transportado ao romance saramaguiano, é 

característica marcante e se repetirá em sua obra, mesmo com outros títulos como 

memorial, manual, história, evangelho e, por fim, ensaio. O próprio escritor afirmara: “já 

disse que talvez eu não seja um romancista, mas sim um ensaísta, que escreve romances 

porque não soube escrever ensaios.” (SARAMAGO, apud ARIAS, 1998, p. 80); e 

completa: “Sou um ensaísta, sou alguém que escreve ensaios com personagens. Creio que 

é assim: cada romance meu é o lugar de uma reflexão sobre determinado aspecto da vida 

que me preocupa. Invento histórias para exprimir preocupações, interrogações...” 

(SARAMAGO, 2018, p. 159). Descrita essa indecidibilidade genérica e literária, pensemos 

o interior dessa multiplicidade em suas marcas literárias e epistêmicas. 

 

2.1 Da origem às origens: sobre o romance e suas nuances 

Levantado do chão apresenta uma trama simples, direta, sem aparente quebra 

narrativa e teatralmente Neorrealista; um palimpsesto marxista marcado por diversos 

laivos cristãos. Espécie de reescrita bíblica inserida na História portuguesa, o romance 

apresenta a trajetória do Primeiro Testamento26 relido romanescamente e culmina no 

momento de ação do novo Messias em Maria Adelaide; três gerações de um grupo familiar 

de trabalhadores percorrem parte das transformações políticas vividas em Portugal ao 

longo do século XX e, por fim, há a projeção de uma quarta geração que poderá finalmente 

mudar de perspectiva. Para Ornelllas 

O ano de 1974 é, na verdade, o divisor de águas no que diz respeito ao discurso 

de nação e identidade. O período associado aos regimes Salazar/Caetano criou 

suas narrativas e histórias oficiais que, com o tempo, adquiriram status teológico; 

elas constituíam as escrituras da nação. Portugal tem seus heróis fundadores, 

                                                 
26 Adotamos os termos Primeiro e Segundo Testamento em todo nosso trabalho em consideração às 

justificativas de uma leitura ecumênica como bem expressa na Introdução Geral da Bíblia que consultamos 

para toda nossa pesquisa: TEB (Tradução Ecumênica da Bíblia). 
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ideias e valores venerados e idealizações patrióticas. O país acreditava que seu 

destino evidente era civilizar o mundo, e suas ações, sempre exemplares, 

serviriam de guia para a humanidade. O período fascista idealizava e 

romantizava seu passado e seus heróis. Ele constantemente reforçava que o 

passado e o presente conformavam-se um ao outro, um implicava o outro 

(ORNELLAS, 2012, p. 153). 

 

Ao resgatar esse passado para reformular suas bases epistêmicas Saramago, neste 

romance, inicia sua trajetória comprometida com a reconfiguração histórica e, segundo a 

crítica especializada, transgride o status quo em favor de uma fábula construída sob a ótica 

do oprimido. O escritor não crê, tanto por sua postura e declarações quanto pela 

configuração de seus textos, que a revolução coincidiu com o fim do poder centralizador. 

Assim, seu texto recompõe o passado para multiplicar épistémès, transformá-la. 

Máquina utópica, a narrativa saramaguiana reescreve a história não em busca de 

seu conserto ou empenhamento, mas para ampliá-la ficcionalmente, transformando-a em 

algo outro, porque ficcional. Como elucida Cerdeira da Silva, em Levantado do chão 

Compõe-se, assim, uma espécie de épica campesina, uma história de homens 

“levantados” de um chão que é o solo alentejano (e, por extensão, português), 

história não mais de “barões assinalados”, mas de camponeses sem nenhum 

sinal, que fazem a travessia do “mar interior” do “latifúndio”; história cuja 

proposição é “cantar” a “gente miúda que veio com a terra”, para fazer a 

“escritura” dos que não têm história; que situa a terra do desejo em aldeias da 

revolução agrária – “Mantas e Pedra Grande, Vale da Canseira, Monte da Areia, 

Fonte Pouca, muita fome, Serralha, não há quem valha, por sobre colina e vale” 

(2012, p. 337). 

 

A estudiosa carioca, em seu pequeno comentário, deixa entrevisto os processos 

intertextuais presentes no romance. Abordando um aspecto não comentado no trecho, o 

romance inicia-se, não sem deixar de ser significativo, por meio de uma epígrafe-reflexão 

de Almeida Garret, extraída de Viagens na minha terra: 

E eu pergunto aos economistas políticos, aos moralistas, se já calcularam o 

número de indivíduos que é forçoso condenar à miséria, ao trabalho 

desproporcionado, à desmoralização, à infância, à ignorância crapulosa, à 

desgraça invencível, à penúria absoluta, para produzir um rico? (Apud 

SARAMAGO, 1980, p. 07).  

 

Apesar de simples, a epígrafe expressa algumas linhas diretivas do romance sem 

que o leitor distraído perceba isso rapidamente. A primeira delas se dá por conta da 

aproximação entre o processo de escrita dos dois livros. Se Saramago viajou ao Alentejo 

para escrever Levantado do chão, Almeida Garret fez uma viagem, aos 44 anos de idade, 

de Lisboa a Santarém. Em seguida, o escritor contou a experiência por meio de crônicas 

reunidas em seu livro Viagens na minha terra. Se, a primeira vista, o livro parece 

relacionar-se melhor a Viagem a Portugal, a intenção implícita de Garret – produzir uma 
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literatura que brotasse naturalmente da própria experiência de vida – na verdade desvela 

sua paternidade no processo de escrita de Saramago, ao lado de outros autores mais 

reconhecidos, tais como Herculano ou Eça de Queirós. O desconcerto garrettiano e sua 

proposta de escrever a partir da experiência são a primeira marca de transito intertextual 

possível de elencarmos através da citação. Há também, na linha de Viagens, certa defesa da 

religião contra os excessos liberais, sem abrir mão em condenar a prepotência clerical.  

Outra faceta interessante do romance de Garret é que ele põe a circular, em 

inaugural na literatura portuguesa, um estilo informal, à vontade, quase indisciplinado e 

altamente irônico. Sua escrita beira, muitas vezes, ao coloquial e suplanta o fim de três 

séculos de prosa clássica. Essa abertura para uma linguagem moderna faz a literatura 

deixar para trás as musas universais dos salões e alcança o meio da rua por sua afetividade 

e comunicação fácil, um tom democrático correspondente aos anseios da burguesia em 

ascendência, mas sem perder a elegância e grandeza. Ora, se por um lado, Padre Antonio 

Vieira é o patrono do barroquismo saramaguiano (como veremos no capítulo V), Garret é o 

agenciador do prosaísmo direto, das divagações e digressões infindáveis, uma forma de 

construção aliciante, em tom oral, que atende aos apelos imediatos – e em total 

disponibilidade – e à vontade de comunicar do narrador. Ora, como veremos adiante, é 

justamente essa postura de homo viator que conduz a maioria das personagens de 

Levantado do chão. 

Por fim, há ainda a faceta do homo viator, o sujeito caminhante e viajador, sempre 

em mobilidade pelo mundo, insatisfeito com o espaço conquistado e desejoso de mais 

espaços por conquistar. Se à mera questão político-marxista que parece indiciar a epígrafe 

acrescentarmos tais posturas, veremos todas confluírem para essa deambulação errática de 

um sujeito maliciosamente descuidado. Ao tempo em que denota um diálogo com a 

tradição literária portuguesa, clamando a marca do viator, o texto explicita, por meio da 

clara apresentação de suas bases palimpsesticas, a que veio – vestígios do locus de onde o 

escritor parte para realizar seu exercício criativo. 

Depois de adentrarmos o livro por meio das bases que a epígrafe deixa entrever, 

temos um primeiro capítulo – preâmbulo do romance –, qual novo Gênesis, a recontar as 

origens do latifúndio em sua forma proteica: 

O que mais há na terra, é paisagem. Por muito que do resto lhe falte, a paisagem 

sempre sobrou, abundância que só por milagre infatigável se explica, porquanto 

a paisagem é sem dúvida anterior ao homem, e apesar disso, de tanto existir, não 

se acabou ainda. Será porque constantemente muda: tem épocas no ano em que o 

chão é verde, outras amarelo, e depois castanho, ou negro. E também vermelho, 
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em lugares, que é cor de barro ou sangue sangrado. Mas isso depende do que no 

chão se plantou e cultiva, ou ainda não, ou não já, ou do que por simples 

natureza nasceu, sem mão de gente, e só vem a morrer porque chegou o seu 

último fim. Não é tal o caso do trigo, que ainda com alguma vida é cortado 

(SARAMAGO, 1980, p. 11). 

 

Há, nesse processo genesíaco, o reinstalar do mito das origens: a terra surge antes 

da humanidade, independente dela. Assim, afirma o narrador: “(...) a paisagem é sem 

dúvida anterior ao homem, e apesar disso, de tanto existir, não se acabou ainda” 

(SARAMAGO, 1980, p. 11). A passagem do tempo, posta em evidência, congraça 

continuidade e permanência em um oximoro estranho, mas palpável. Há, junto a uma 

passagem temporal marcada, a inexistência de mudanças sociais ou de possibilidades. Ora, 

se o “tempo mítico” é uma construção que se utiliza de recursos de conservação e 

manutenção de uma ordem além de sua solidificação, a recorrência temporal não poderia 

ser outra no romance em análise. Como constata Mircea Eliade, uma característica comum 

dos povos antigos era a de que, por meio da observação de fenômenos anuais – épocas de 

colheita e plantio, ciclos lunares –, sua percepção temporal se dava de forma cíclica. A 

partir da ritualização desse ciclo, eles alcançavam uma espécie de eternização do tempo, 

fazendo a “História parar”, ou mesmo deixar de existir, pois havia uma previsibilidade tal 

capaz de ditar a norma dos acontecimentos passados, presentes e futuros. Essa inanidade 

dos povos antigos analisados por Eliade se faz presente em Levantado do Chão através de 

uma série de elementos que constituem, em especial, a primeira metade do romance e 

remetem a uma instância temporal demarcada por uma espécie de miticidade. Não há 

qualquer mudança relevante. Desde o século XV, só temos um mesmo grupo familiar 

perambulando por Portugal (Mau-Tempo) e uma mesma casta dominante (Horques). Há, 

em volta dos Mau-Tempo, a vivência de circunstâncias reveladoras do significado do 

patronímico familiar: fome, miséria, guerra, peste e desemprego. Essa condição passa a 

mudar quando, por meio daquela “mão de gente” o sueito pensante e engajado 

politicamente passa a atuar. 

No percurso empreendido pela narrativa, temos primeiro a criação de todos os 

elementos naturais para, depois, ser criado o homem e, finalmente, um elemento novo: o 

dinheiro. A invenção do monetário se torna unidade de troca no eixo das relações sociais 

que advirão. Assim, da terra “deserta e vazia” (GÊNESIS 1, 2), nasce o diálogo entre 

latifúndio e texto sagrado; aquele, processo de subversão mítica do romance que se 

instaura e atualiza, este, mote pronto que serve de base para as relações entre latifúndio e 

trabalhadores rurais. Nesse começo, o espaço é identificado a uma terra de grandes 
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dimensões, desabitada de gente e, qual no relato bíblico, muda de cores conforme a 

chegada dos homens. 

Paralelo a este processo, a narrativa genesíaca de criação da terra apresenta leis 

próprias, segue um curso natural e acontece alheada à humanidade. Por fim, nascem os 

seres humanos, última “dádiva” do processo criativo. Entretanto, o surgimento da 

humanidade é marcado por diferenças sociais: os que recebem a terra por herança e os que 

nela irão trabalhar, “(...) o homem comprado e vendido” (SARAMAGO, 1980, p. 13). 

Todavia, o que mais chama a atenção no trecho é humanidade e espacialidade coincidirem 

e confluirem em um tempo eterno, sem a possibilidade de interferência alguma. O espaço 

torna-se, portanto, delimitador, necessário de ser superado. Contudo, profeticamente, a voz 

narrativa enuncia, já na segunda metade deste capítulo inicial, ser a mão humana a única 

capaz de transformação do inanimado, acentuando um jogo comum – o afirmar e o negar 

em confluência – com o qual o leitor constantemente deparar-se-á ao longo do romance. 

Há que notarmos, ainda, uma premissa de grande valia para o romance neste 

primeiro capítulo. A presença do numeral três e seu uso pelo narrador para comparar a 

criação do latifúndio com a criação do mundo segundo a visão bíblica. Se há na Bíblia a 

sugestão da presença trinitária na criação (Deus disse: “Façamos o homem à nossa imagem 

e semelhança, e que ele submeta os peixes do mar, os pássaros do céu, os animais grandes, 

toda a terra e todos os animais pequenos que rastejam sobre a terra” In: GENESIS, 1, 26), 

o texto saramaguiano estabelece dois processo diferenciais: não é mais o ser humano quem 

submete a natureza a seu domínio – o relato bíblico é imitado para arqueologizar o 

ordenamento social estabelecido no latifúndio – e, ainda, há o estabelecimento de uma 

nova trindade reinante, mas agora terrena. Expressão da maioria das igrejas cristãs, a 

Trindade, ou Santíssima Trindade, professa o de ser Deus um ser único, mas preconizado 

em três pessoas distintas: Pai, Filho e Espírito Santo. No romance, há a transposição dessa 

trindade para os elementos Latifúndio (Pai), Igreja (Filho) e Estado (Espírito Santo). 

Assim, o romance inverte papéis e estabelece uma nova ordem: o latifúndio se torna senhor 

de tudo e, em sua bondade infinita, cria o mundo (do trabalho) para a humanidade. 

Segundo o próprio romance: 

Tem razão, respondeu o padre Agamedes, não sei que tentação me deu, mostrar-

lhes que se não fôssemos nós, igreja e latifúndio, duas pessoas da santíssima 

trindade, sendo a terceiro o Estado, alva pomba por onde is, se não fôssemos nós, 

como sustentariam eles a alma e o corpo, e a quem dariam ou para quem 

tomaríamos os votos nas eleições, mas confesso que errei, minha culpa, minha 

máxima culpa, por isso não fiquei por lá muito mais tempo, dei como pretexto os 

meus deveres pastorais e saí, é certo que um pouco tonto, embora não tenha 
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bebido muito daquela zurrapa, a acidez que aquilo me fez no estômago, vinho 

bom é o da sua adega, senhor Lamberto (LC, p. 242). 

 

Filha dileta do Latifúndio, a igreja assevera discursivamente a bondade e a plena 

graça desta terra provedora de leite e mel. Enquanto elo entre o céu latifundiário e a terra 

agricultora, ela legitima a nova concepção genesíaca de mundo e o Estado, representado 

pela Guarda Nacional, paira soberanamente sobre todos em favor de manter a verdade de 

forma inconteste e imutável. Unidas em torno de seus próprios ideais, a nova trindade 

instaura uma tenra LEI que deverá ser respeitada acima de qualquer coisa. Já através de tal 

descrição é possível constatar o narrador saramaguiano levantar-se contra o poder 

trinitário, em favor da “(...) luta pela desconstrução do poder assentado na LEI três vezes 

autoritária, L(atifúndio), E(stado), I(greja) (...)” (SILVEIRA, 1999, p. 24, grifos do autor). 

Assim, a força da LEI reina soberana neste curto capítulo no qual o narrador procura a 

melhor forma de contar aquilo que “(...) pode ser contado doutra maneira” (SARAMAGO, 

1980, p. 14). Através de seu empenhamento, a voz narrativa reconstrói a perspectiva 

bíblica para, “(...) à feição de novelesca gesta histórica, se ergue[r] à sombra da 

«temporalidade» do passado fascista” (SILVEIRA, 2007, p. 9) e descrever, novamente, a 

caminhada de um povo em luta contra todas as intempéries. Assim, ao subverter 

perspectivas bíblicas em novo mote, o narrador saramaguiano de Levantado do chão 

reencena uma história já conhecida. Por exemplo, a ordem do Criador, “Crescei e 

multiplicai” (GENESIS 1, 28)27, transforma-se em ordem do latifúndio aos trabalhadores: 

“Crescei e multiplicai-me” (SARAMAGO, 1980, p. 14). 

O projeto de escrita saramaguiana apresenta ainda, como bem anteviu Silveira 

(2003), um movimento de valoração do povo português: o levantar. Há, nesse processo de 

levantamento um quiasmo marcado pelo “ir” e “vir” que perpassa a dois momentos da 

literatura portuguesa. Segundo o autor: 

(...) a literatura portuguesa é a expressão de dois movimentos assimétricos. Um 

movimento de ir, fixado em três conteúdos-chave: – VIAGEM, PAISAGEM, 

LINGUAGEM –. E um movimento de vir, fixado em três conteúdos-chave: – 

LINGUAGEM, PAISAGEM, VIAGEM (SILVEIRA, 2003, p. 43). 

 

Se em Camões e nos subsidiários de sua perspectiva o projeto de escrita da viagem 

motivou conhecimentos e uma nova linguagem, em Saramago, bem como nos escritores 

portugueses pós-Revolução dos Cravos, temos um movimento oposto, a nova linguagem 

                                                 
27 Optamos pelos termos crescei e multiplicai em desfavor da tradução que vimos seguindo, cujo trecho seria 

“Sede fecundos e prolíficos, enchei a terra e dominai-a” por ser aquela forma a mais próxima da usada por 

Saramago no romance. 
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impulsiona o conhecimento e exige outra viagem, não mais para fora. O comprometimento 

do autor em resgatar dados históricos para engajar-se como escritor do presente se dá 

através de uma narrativa que se propõe a subverter, para além do discurso oficial, uma 

épistémè posta, conquanto perspectiva interior e não mais de saída. Contar uma história 

doutra maneira é conceder voz ao oprimido, apresentar o possível não contado, por isso, 

segundo Cerdeira da Silva, na obra de José Saramago 

(...) prevaleceria o projeto de fazer história, numa espécie de pressentimento e 

um longo vazio que um discurso histórico falido foi incapaz de suprir. O texto de 

Saramago apontaria, então, para uma ‘nova história’ de portugueses (e não mais 

de Portugal), apresentada, agora, com roupagem literária, pela óptica desse 

poeta/historiador que enriquece o dito com a especificidade própria da literatura 

(1989, p. 28). 

 

Em Levantado do Chão o surgimento do latifúndio se dá da mesma maneira: 

baseado no poder arbitrário de uns homens sobre os outros (os primeiros mais gananciosos, 

os últimos, ingênuos). O resultado desse processo é a fatal alienação daqueles que não têm 

direito à terra e, ano após ano, são violentados pelos latifundiários, mantenedores 

soberanos do mundo e das vidas: 

Quando Lamberto Horques Alemão subia ao eirado do seu castelo, não lhe 

chegavam os olhos para tanto ver. Era senhor da povoação e seu termo, dez 

léguas de comprido e três de largo, com franqueza e liberdade de tributo, e 

embora tivesse recebido o encardo de povoar a terra, não foi por seu mandado 

que na fonte foi a moça forçada, mas tendo assim calhado, melhor. Ele próprio, 

ali com sua mulher honrada e já seus filhos, haveria de espalhar semente aonde 

lhe aprouvesse, por gozo vagante de seu sentido, Que esta terra assim desabitada 

não pode estar, pois de um lado ao outo do senhorio se contam pelos dedos os 

lugares e pelos cabelos da cabeça os matos de brava natureza, Sabei, senhor, que 

estas mulheres são escuras, restos danados da mourisma, e os homens, calados e 

às vezes vingativos, ademais que não vos chamou el-rei nosso senhor para 

fecundardes e procriardes como Salomão, mas para que cuidásseis da terra e a 

regêsseis, em modo de a ela vir gente e nela se fixar, Isso faço e farei, quanto 

mais me aprouver, que minha é a terra e quanto nela há, porém não hão-de as 

gentes ser de mais que embaracem e causem alvoroço, como já antes se viu, 

Tendes razão, senhor, e quanta, aprendida nessas frias terras donde viestes, onde 

muito mais se sabe que neste desterro ocidental do mundo, Pois que enfim 

comigo concordais, falemos agora dos tributos que é mister lançar nas terras de 

meu senhorio e alcaidaria (SARAMAGO, 2009, p. 26). 

 

Através dos membros desta, o autor traça um retrato do homem do campo e seu 

desenvolvimento até a tomada de consciência a respeito de si mesmo e da luta diária, qual 

o mito de Sísifo. Isso porque “pensar é reaprender a ver, dirigir a própria consciência, fazer 

de cada imagem um lugar privilegiado” (CAMUS, 2018, p. 56). Os Mau-Tempo são 

eleitos como principais atores da narrativa por viverem mimética e metonimicamente o que 

todas as famílias pobres viviam no campo. O episódio acima citado sinaliza e explicita a 

origem da concentração fundiária portuguesa. O alemão Lamberto Horques, situado no 
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século XV, do qual descendem todos os donos de terras no Alentejo de Levantado do 

Chão, comenta a respeito da posse de suas terras e seu consequente direito sobre as pessoas 

que lá estão. Ao violentar a camponesa, Lamberto dá origem a outra linhagem, essa de um 

filho bastardo – antepassado primeiro dos Mau-Tempo. O latifúndio é então formado pela 

apropriação tanto de terra quanto de vidas, ação que torna poderoso o seu senhor e cada 

vez mais explorados aqueles que nele precisam trabalhar. Os dois polos desse embate são 

os Mau-Tempo e os Horques, ambos originários do mesmo homem, no princípio de tudo. 

Ora, como bem notou Gomes, apesar de serem de uma mesma origem, “a propriedade, os 

direitos e o poder transmitem-se pelo e no contínuo do nome, marcado pelo radical 

germânico bert (da origem alemã da família) que significa brilho. O brilho encoberto no 

nome patrão” (1988, p. 107). 

Há, ainda, que acrescentar nessa origem mítica das duas famílias o relato da cena da 

fonte de Amieiro, quase quinhentos anos antes, intenta unificar e abre, para julgamento do 

leitor, se o projeto de exploração é ou não justificado. Isso porque “os olhos azuis, marca 

da submissão e da bastardia, aponta a origem dos deserdados. Sem bens, a herança 

transmite-se pelo sangue: é o sangue! (...) a regularidade passada se perdeu no tempo, sem 

registro (ao contrário da linhagem dos Bertos) (...)” (GOMES, 1988, p. 107). Ora, o 

desmerecimento de uma família em favor da outra, realinha a perspectiva social que se 

adensa ao lado do projeto literário em construção. Como constatado brilhantemente por 

Gomes, 

Deserdados desde a origem, são uma família sem linhagem e sem história, 

condição transmitida pela viagem do sangue. Sem propriedade que os inscreva 

na História, nada possuem, a não ser a força de trabalho. (...) Cabe ao narrador 

levantar do chão a história dessa família e inscrevê-la no livro do latifúndio. (...) 

No novo livro de linhagem, há lugar para os despossuídos, resgatados para a 

História, através da alquimia do sangue e do verbo (1988, p. 106). 

 

Após o capítulo inicial, temos o olhar do narrador voltado sobre a primeira geração 

da família Mau-Tempo, Sara e Domingos, postos a caminhar em busca de sua moradia. As 

duas personagens são denominadas por Cerdeira da Silva como representantes do “tempo 

do silêncio” (1989, p. 230). O casal, em peregrinação por diversas cidades, vive à margem 

do destino que os condena. Temos, em verdade, sujeitos assujeitados, sem qualquer 

educação formal e nem consciência de que são “donos” de sua própria história; seres 

passivos, contribuintes da imposição perspectívica da LEI: 

A grande e decisiva arma é a ignorância. É bom, dizia Sigisberto no seu jantar de 

aniversário, que eles nada saibam, nem ler, nem escrever, nem contar, nem 

pensar, que considerem e aceitem que o mundo não pode ser mudado, que este 

mundo é o único possível, tal como está, que só depois de morrer haverá paraíso, 
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o padre Agamedes que explique isto melhor, e que só o trabalho dá dignidade e 

dinheiro, porém não têm de achar que eu ganho mais do que eles, a terra é 

minha, quando chega o dia de pagar impostos e contribuições, não é a eles que 

vou pedir dinheiro emprestado, que aliás sempre foi assim, e será, se não for eu a 

dar-lhes trabalho, quem o dará, eu e eles, eu que sou a terra, eles que o trabalho 

são, o que for bom para mim, bom para eles é, foi Deus que quis assim as coisas, 

que o padre Agamedes que explique melhor, em palavras simples que não façam 

mais confusão à confusão que têm na cabeça, e se o padre não for suficiente, 

pede-se aí à guarda que dê um passeio a cavalo pelas aldeias, só a mostrar-se, é 

um recado que eles entendem sem dificuldade (SARAMAGO, 1980, p. 72). 

 

Na citação posta, revela-se o modus operandi do poder constituído. Mesclado a seu 

desvelamento do projeto epistêmico instituído, o narrador passa, por meio de sua 

focalização pormenorizada do casal inicial, a narrar sua saga. Domingos Mau-Tempo é 

uma figura singular, homo viator, sem assentamento em nenhum dos lugares por onde 

passa. Sapateiro de profissão, não ganha o suficiente para oferecer vida digna à família. A 

cena que apresenta o casal ganha contornos míticos e realistas à medida que o narrador vai 

delineando as personagens: um pai fraco, não provedor e bêbado: “Domingos Mau-Tempo 

não chegará a velho. Um dia quando já tiver feito cinco filhos à mulher, mas não por essa 

razão tão comum, passará a corda pelo ramo duma árvore, num descampado quase à vista 

de Monte-Lavre, e enforcar-se-á” (SARAMAGO, 1980, p. 23). Por seu turno, Sara da 

Conceição é uma mulher quieta, obediente e aparentemente tola, melindrosa e cheia de 

conflitos. 

Para Besse (s/d) a errância de Domingos Mau-Tempo prenuncia a chegada de uma 

nova era. Seu caráter ao mesmo tempo histórico e profético como que prediz o nascimento 

de Maria Adelaide. Com sua figura do tutelar enterra-se um passado de alienação, sem 

ponto de partida ou chegada, e projeta-se paz e a salvação possíveis aos Mau-Tempo 

entrevistada na neta. Da perdição surgirá o caminho; do caos, a ordem. Essa perspectiva se 

afirma quando o narrador enuncia: 

(...) mesmo tendo suicidado de tão bruta maneira, e não obstante os seus muitos 

pecados, não há misericórdia se o sapateiro não estiver a esta hora sentado à mão 

direita de Pai Deus. Domingos Mau-Tempo foi um triste homem desgraçado, não 

o condenem as boas almas (SARAMAGO, 1980, p. 52). 

 

Ao retomar de forma enviesada o Credo Apostólico, o narrador reinstaura uma 

visão religiosa e perdoa, via fórmula doutrinária, os erros da personagem em favor de uma 

nova consciência, também, de fé cristã. Ou seja, como bem elucidou Lourenço, embora sua 

obra “(...) parecesse uma coisa blasfema, ele foi de certo modo o último crente numa 

civilização que já não crê em nada” (Apud QUEIRÓS; LOPES, 2010). 
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Com o suicídio de Domingos, Sara da Conceição passa a servir outros sujeitos até 

morrer demente. Enquanto a narrativa corre, temos acontecimentos históricos sendo 

descritos e a LEI cumprindo seu papel. A força do latifúndio se constata por meio da ação 

da guarda que, já no quinto capítulo, aparece na narrativa – exatamente quando a 

República é instaurada – e permanece ao longo dos vinte e cinco capítulos seguintes: 

Então chegou a república. Ganhavam os homens doze ou treze vinténs, e as 

mulheres menos de metade, como de costume. Comiam ambos o mesmo pão de 

bagaço, os mesmos farrapos de couve, os mesmos talos. A república veio 

despachada de Lisboa, andou de terra em terra pelo telégrafo, se o havia, 

recomendou-se pela imprensa, se a sabiam ler, pelo passar de boca em boca, que 

sempre foi o mais fácil. O trono caíra, o altar dizia que por ora não era este reino 

o seu mundo, o latifúndio percebeu tudo e deixou-se estar, e um litro de azeite 

custava mais de dois mil réis, dez vezes a jorna de um homem. 

Viva a república, Viva. Patrão, quanto é o jornal agora, Deixa ver, o que os 

outros pagarem, pago eu também, fala com o feitor, Então quanto é o jornal, 

Mais um vintém, Não chega para a minha necessidade, Se não quiseres, mais 

fica, não falta quem queira, Ai minha santa mãe, que um homem vai rebentar de 

tanta fome, e os filhos, que dou eu aos filhos, Põe-nos a trabalhar, E se não há 

trabalho, Não faças tantos, Mulher, manda os filhos à lenha e as filhas ao 

rabisco da palha, e vem-te deitar, Sou a escrava do senhor, faça-se em mim a 

sua vontade, e feita está, homem, eis-me grávida, pejada, prenhe, vou ter um 

filho, vais ser pai, não tive sinais, Não faz mal, onde não comem sete, não 

comem oito (SARAMAGO, 1980, p. 33, grifo nosso). 

 

O narrador comprova, por meio de suas críticas, que a República não diferiu em 

nada para o pobre. Ao reformular o padrão tradicional do romance histórico, este narrador 

utilizará a ficção para denunciar as mazelas da narrativa oficial portuguesa, em especifico 

uma visão histórica imposta pelo regime salazarista. Dessa foram, mesmo a atitude de 

aparente mudança que os gritos de “Viva a república” tentam impor, não há transformação 

alguma. As mulheres permanecem sendo tratadas como seres sem importância, a fome 

impera, a ordem imposta da capital não transforma as bases opressoras e o Latifúndio, 

como grande patrocinador do marasmo social imposto, deixou tudo estar. Mas, 

diferenciador do processo de escrita do romance histórico tradicional, que utiliza 

momentos pontuais do passado como plano de fundo para o desenvolvimento da ficção, o 

narrador saramaguiano se vale do intertexto bíblico para criticar essa base opressora. 

Assim, as mulheres pobres, obrigadas a viver em um regime pleno de dominação, são 

comparadas à Virgem Maria, mas sem as graças do Espirito Santo, o fornecedor do 

alimento necessário para sanar a fome do povo. 

Temos, ainda, a personificação do dominador com “o latifúndio percebeu tudo e 

deixou-se estar, e um litro de azeite custava mais de dois mil réis, dez vezes a jornada de 

um homem”. O trecho apresenta a figura primeira da LEI com desejo próprio, senhor e 
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portador do destino humano. Além disso, o latifúndio possui poderes divinos, pois tudo vê, 

percebe, constata e tenta, ao máximo, obter proveito da situação social. Uma de suas 

maiores qualidades – o que o aproxima à figura tutelar do Pai trinitário – é sua condição de 

explorador não mudar mesmo em face da grande transformação política do país. Enquanto 

o pobre sofre em situação de miséria constante e cada vez mais avançada – “Ai minha 

santa mãe, que um homem vai rebentar de tanta fome, e os filhos, que dou aos filhos” – os 

Bertos não saem de sua imobilidade dominadora. 

A presença da guarda – metonímia de Estado – serve como organismo designado 

para manter a classe trabalhadora em ordem. Exemplo constatativo dessa ação se dá em: 

À vista está a herdade escolhida, e o tenente Contente manda desdobrar o 

esquadrão em linha de carga, e, à ordem do cornetim, a tropa avança lírica e 

guerreira, de sabre desembainhado, a pátria veio à varanda apreciar o lance, e 

quando os camponeses saem das casas, dos palheiros, dos lugares do gado, 

recebem no peito o peitoral dos cavalos e nas costas por enquanto as pranchadas, 

até que Ferrabrás, excitado como boi picado de mosca, roda o punho do sabre e 

cerce corta, talha, pica, cego de raiva, porquê não sabe. Ficaram os camponeses 

estendidos naquele chão, gemendo suas dores, e recolhidos aos casebres não 

folgaram (...). Já lá vai adiante o esquadrão da guarda, amorosa filha desta 

república, (...) e agora passa-se a segunda fase do plano da batalha, é ir por 

montes e montados por rusga e caça aos trabalhadores que andam incitando os 

outros a rebelião e greve, deixando os trabalhos agrícolas parados e o gado sem 

pastores, e assim foram presos trinta e três deles (...). Assim os levaram, como a 

récua de burros albardados de açoites, pancadas de chicotes vários, filhos da 

puta, vê lá onde é que vais dar com os cornos, viva a guarda da república, viva a 

república da guarda (SARAMAGO, 1980, p. 35). 

 

O poder representado pela guarda age sempre que há indício de prejuízo ou 

desobediência ao latifúndio, pois é sua função como membro da LEI e elemento atuante da 

trindade. Destarte, a chegada da República não apresenta melhora alguma aos dominados, 

apenas uma carga maior de trabalho para gerir a necessidade dos donos da terra28. 

Ao evidenciar a intervenção do governo com gestos repressivos e em proteção aos 

Bertos, a discrepância entre intenções e as práticas torna-se latentes. A situação se amplia 

quando, em 1928, o renomado professor da Universidade de Coimbra, António de Oliveira 

Salazar, é convocado a assumir a pasta das finanças, cargo que aceitou sob a condição de 

que pudesse controlar absolutamente todos os gastos ministeriais. Em 1932, cria-se outra 

Constituição do país, que passou a viger em 1933. A nova carta constitucional, entretanto, 

favorecia a manutenção da ditadura de um único partido e Salazar passaria a determinar, 

                                                 
28 Para Rui Ramos (1994) antes de se instalar a República além dos impostos havia greves de diversos ramos 

da plebe. Essas greves colocaram o país em agitação social. Para a burguesia, classe em que se incluem os 

proprietários de terras, a frustração vinha pela falência do Banco Crédito Predial Português, administrador 

dos bens de investidores e negociador do valor das propriedades. 
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livremente, todas as políticas desenvolvidas durante o regime ditatorial, confirmando a sua 

soberania sobre o Estado. 

Em meados de 30, por necessidade de controlar os rumores da Guerra Civil 

espanhola, o governo intimou todos os camponeses a irem a Évora, onde assistiriam a um 

comício em favor do nacionalismo e contra o comunismo: 

(...) Estamos aqui reunidos, irmanados no mesmo patriótico ideal para dizer e 

mostrar ao governo da nação que somos penhores e fiéis continuadores da 

grande gesta lusa e daqueles nossos maiores que deram novos mundos ao mundo 

e dilataram a fé e o império (...). [os comunistas] matariam os vossos pais, que 

violariam as vossas esposas e filhas, que mandariam os vossos filhos para Sibéria 

a trabalhos forçados, e destruiriam a santa madre igreja, pois todos eles são uns 

ateus, uns sem Deus, sem moral nem vergonha, abaixo o comunismo, abaixo, 

morram os traidores da pátria (...) nós temos a felicidade de um governo que põe 

acima dos interesses de qualquer classe os superiores interesses da nação, porque 

os homens passam e a nação fica (...) (SARAMAGO, 1980, p. 63). 

 

Assim, o espalhar dos informes não acontece para orientar o povo, senão para 

obedecerem ainda mais. O romance acaba, por meio de seu processo de construção, 

denunciando tais atos. Conforme Abdala Jr., “(...) quando nos voltamos aos estudos dessas 

literaturas engajadas contemporâneas, nossa atenção é despertada para patterns ideológicos 

supranacionais. Eles não se reduzem ao tradicionalismo nacional e nem ao cosmopolitismo 

descaracterizador” (2007, p. 18). Em outros termos, esses patterns ideológicos revelam-se 

por expressões artísticas que repensam as formas já cristalizadas, ou seja, não se reduzem 

ao tradicionalismo, partindo sempre de questões de identidade pertinentes às suas 

coletividades e menosprezadas, iluminando questões distorcidas (quando não, apagadas) e, 

portanto, refutando o majoritário descaracterizador. O mesmo acontece, de forma contigua, 

no romance com a eclosão da Segunda Guerra Mundial. As notícias chegam destinadas à 

classe dominante que, devido ao seu privilégio da leitura, sabem antecipadamente de tudo 

que acontece no mundo. Por não saber ler, resta ao povo ouvir e tomar para si o único 

discurso veiculado a eles: o da Igreja. Os dominantes silenciam a realidade ate que as 

figuras-patterns agem em favor da mudança e da quebra da realidade construída pela 

imposição dos Berto. 

Importa-nos abrir um parêntese para constatarmos que, apesar de citarmos a 

perspectiva de Abdala Jr., não estamos lendo o romance no sentido diretivo do crítico, mas 

concordamos com certas perspectivas que enriquecem nossa abordagem e iluminam nosso 

caminho crítico. 

Passada a justificativa, retomemos a análise. Sempre poiado pelas leis divinas e 

humanas, o Latifúndio tem respaldo para exercer o domínio sobre os trabalhadores. 
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Enquanto isso, o próprio Estado monta um projeto de simulação para manter o povo 

quieto, crente nas leis civis e passivo em suas atitudes: 

Guerra na Europa, já foi dito. E guerra também em África. Estas coisas são como 

gritar num cabeço, quem grita sabe que gritou, às vezes é a última coisa que faz, 

mas, dali para baixo, cada vez se vai ouvindo menos, e por fim nada. A Monte 

Lavre, de guerras, só chegavam notícias de jornal, e essas eram para quem as 

soubesse ler. Os outros, se viam subir os preços ou faltarem até os géneros 

grosseiros da sua alimentação, se perguntavam porquê, É por causa da guerra, 

respondiam os entendidos. Muito comia a guerra, muito a guerra enriquecia. É a 

guerra aquele monstro que primeiro que devore os homens lhes despeja os 

bolsos, um por um, moeda atrás de moeda, para que nada se perca e tudo se 

transforme, como é lei primária da natureza, que só mais tarde se aprende. E 

quando está saciada de manjares, quando já regurgita de farta, continua no jeito 

repetido de dedos hábeis, tirando sempre do mesmo lado, metendo sempre no 

mesmo bolso. É um hábito que, enfim, lhe vem da paz. Em alguns lugares ao 

redor houve gente que pôs luto, o nosso parente morreu na guerra. O governo 

mandava condolências, sentidos pêsames, e dizia que a pátria. Fez-se o uso 

habitual de Afonso Anriques e Nuno Álvares Pereira, nós é que descobrimos o 

caminho marítimo para a Índia, a mulher francesa tem um fraco pelos nossos 

soldados, da mulher africana nada consta a não ser o que já se sabe, o czar foi 

deposto, as potências estão preocupadas com o que se passa na Rússia, grande 

ofensiva na frente ocidental, a arma do futuro é a aviação, mas a infantaria é a 

rainha das batalhas, nada feito sem a barragem da artilharia, o domínio dos mares 

é indispensável, revolução na Rússia, bolchevismo. Adalberto lia o seu jornal, 

olhava pela janela inquieto o tempo enevoado, partilhou das indignações da 

gazeta, disse em voz alta, Isto passa (SARAMAGO, 1980, p. 61-62). 

 

A preocupação diária que se abate sobre o pobre, em especial sobre a família Mau-

Tempo, é a da sobrevivência. Em contraposição, a família Horques apenas deseja o fim da 

guerra para poder viajar a Paris e se deleitar com a moda estrangeira. Por outro lado, o 

processo belicoso justifica a imposição do sofrimento aos pobres, cumprido rigorosamente 

pelo latifúndio. O narrador deflagra o uso dos mitos nacionais para engano do povo e 

imposição de uma política de continuidade. Tudo visto com a maior naturalidade pelo 

olhar dos dominadores que apenas leem domínio dos mares é indispensável, revolução na 

Rússia, bolchevismo. Adalberto lê “o seu jornal” e finge que “partilhou das indignações da 

gazeta”. 

Ora, se nos voltarmos para a primeira geração retratada, que acompanha a maioria 

dos fatos até então elencados, ela apresenta atitudes conformistas perante a organização 

patriarcal. Notamos isso perfeitamente com o suicídio de Domingos Mau-Tempo, uma das 

marcas de negação do sisífico que retomaremos logo adiante – “À sua maneira, o suicídio 

resolve o absurdo. Ele o arrasta para a própria morte. Mas eu sei que para manter-se, o 

absurdo não pode ser resolvido. Recusa o suicídio na medida em que é ao mesmo tempo 

consciência e recusa da morte” (CAMUS, 2018, p. 68) –; quando não encontra mais 

possibilidades de ruptura de suas precárias condições sociais, acaba crendo em sua 
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incapacidade de transformação. Com João Mau-Tempo, filho de Domingos e segunda 

geração a ser retratada pelo romance, iniciam-se os questionamentos acerca da organização 

social injusta. Indagações levam os menos favorecidos a se manifestarem e esboçarem 

indícios de mudança; temos um longo processo de aquisição de uma consciência política 

protagonizado pelos trabalhadores. Há sentidos novos para coisas antigas enquanto 

compõe um painel da oligarquia rural. Claro que a manutenção do processo permite apenas 

aos donos do capital continuarem ganhando. Tal estrutura de manipulação mantem, ainda, 

o tempo mítico como eternização do momento presente. Nada muda. A história é 

engessada. O narrador descreve a chegada dos militares ao poder, a instituição da 

república, a Guerra Civil espanhola e a Segunda Grande Guerra como se fossem fatos sem 

importância, já que no Latifúndio a inanição é seu modus vivendi. Vejamos os exemplos: 

Vem aí uma época de grandes tempestades, umas que virão com seu estrondo 

natural, outras de mansinho, sem disparar um tiro, vindas de Braga que é longe, 

mas destas só haverá real notícia mais tarde, quando já não houver remédio (...) 

(SARAMAGO, 1980, p. 63). 

 

Mas tudo isto tem sua razão de ser assim, vamos observando melhor as coisas, 

porque, lá para o final desta guerra que começou agora na Europa, um Hitler 

Horques Alemão mandará ajuntar crianças de doze e treze anos para fazer delas 

os últimos batalhões da derrota, com fardas que lhes caem dos braços e enrolam 

nas pernas, (...) e isto é o mesmo que clamarem os patrões do latifúndio que já 

não há crianças de seis e sete anos para irem guardar os por cos ou os perus, 

aonde vai isto parar se não ganham os garotos o seu sustento (...) (SARAMAGO, 

1980, p. 118). 

 

O primeiro excerto demonstra como não há ligação entre o povo e os 

acontecimentos políticos. O narrador refere-se ao golpe de Gomes da Costa como uma 

tempestade anunciada, porém inofensiva. Já o segundo excerto compara, de forma indireta, 

como Adolf Hitler simbolizou a intolerância e indica uma filiação, via parentesco, entre o 

ditador e os Bertos. Este parentesco constata que, como o nazismo, o salazarismo – 

guardadas as devidas proporções – tinha por estratégia excluir aqueles que não 

representassem a vitória do “povo escolhido” sobre os demais. Contudo, com João Mau-

Tempo inicia-se a transição da sujeição à resistência, do silêncio à voz: 

São duas as palavras, não aceitar a jorna de vinte e cinco escudos, não trabalhar 

por menos de trinta e três escudos por dia, de sol a sol, porque assim tem de ser 

ainda, os frutos não amadurecem todos ao mesmo tempo. (...) O latifúndio 

ordena a capatazes e feitores que sejam firmes, a linguagem é guerreira 

(SARAMAGO, 1980, p. 147). 

 

O padre Agamedes, personagem emblemática do romance, que aparece durante 

toda a narrativa e sofre poucas transformações (“fez-se de alto e magro baixo e gordo” – 

SARAMAGO, 1980, p. 267) para simbolizar, com sua longevidade improvável, a 
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perenidade do catolicismo no país, compõe o grupo daqueles que procuram domesticar as 

vozes rebeldes: 

Amados filhos, fiz o padre Agamedes na missa, porque já é domingo e milagres 

que é deles, Amados filhos, e faz de contas que não repara na escassez e 

antiguidade do auditório, só velhas e dependentes do altar, Amados filhos, e é 

natural que as velhas estejam nebulosamente pensando que filhos não são mas 

filhas, porém que se há-de fazer, se o mundo é dos homens, Amados filhos, 

cuidado, sopram ventos de rebelião por estas nossas terras tão felizes, outra vez 

vos digo que não deis ouvidos, não vale a pena escrever o resto, já todos 

conhecemos o sermão do padre Agamedes (SARAMAGO, 1980, p. 149). 

 

O discurso do pároco é constantemente interrompido pelo narrador para, 

hereticamente, desmontar sua força. Assim, temos uma luta implícita se apresenta não 

apenas na trama, mas também no discurso e nos interstícios do romance. Essa luta 

permanece na trajetória da segunda geração, representada pelo filho João Mau-Tempo e 

sua esposa Faustina. Segundo Teresa Cristina Cerdeira da Silva essa geração “(...) é a 

coluna-mestra de uma estrutura que começa a levantar-se e a adquirir contornos mais 

nítidos ao longo do romance cuja intriga ficcional está sustentada (...) por uma densa trama 

histórica” (CERDEIRA DA SILVA, 1989, p. 235). Assim, como veremos posteriormente, 

é a partir de João que o palimpsesto prometeico começa a se transformar em sisífico. 

Quando Domingos Mau-Tempo, patriarca da família, enforca-se, Sara da 

Conceição reúne os filhos João, Anselmo e Maria da Conceição e mudam-se todos para a 

casa dos parentes Picanços. Encontrando ali a mesma miséria que sofriam em Monte 

Lavre, o primogênito João decide ir trabalhar na herdade de Pedra Grande. Depois da 

maltesia de Domingos, João passa a ser a personagem focalizada no romance. Já criança 

começa a trabalhar: foi guardador de porcos, valador, semeador, ceifador e corticeiro, “tão 

bom de lombo para carregar como de rins para cavar” (SARAMAGO, 1980, p. 59) e sofreu 

a truculência dos feitores. João é a primeira personagem da família Mau-Tempo que se 

alfabetiza mas, com a morte do pai, se vê como homem da casa. Como bem ressaltou 

Martin, “João Mau-Tempo, quando adulto tornar-se-á, o patriarca da família e, com seus 

descendentes, enfrentará o poder opressor alicerçado na tríade Estado-Igreja-Latifúndio” 

(2007, p. 396). Ainda novo, conhece Faustina – com quem se casará. O nome Faustina é o 

feminino de Fausto, do latim auspicioso. Sua onomástica sintetiza as qualidades da mulher 

que trará a felicidade a João: 

João Mau-Tempo levava Faustina pela mão, tremiam-lhes os castigados dedos, 

guiava-a sob as árvores e ao rente dos matos e das ervas molhadas, e de repente, 

sem saberem como aquilo aconteceu, talvez canseira de tantas semanas de 

trabalho, talvez tremor insuportável, acharam-se deitados. Em pouco tempo 
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perdeu Faustina a sua donzelia, e, quando terminaram, lembrou-se João do pão e 

chouriço, e como marido e mulher o repartiram (SARAMAGO, 1980, p. 68). 

 

A proximidade com o contexto bíblico é evidente. Seu uso serve para confirmar a 

marca do casal escolhido e suas qualidades de eleitos. Segundo Jaime Sant’Anna (2009), a 

concepção do romance tem a Bíblia como texto de apoio para perspectivar seus nuances e 

instaurar novos sentidos. Mas qual a necessidade dessa reescrita bíblica se a proposta 

saramaguiana não e determinar e impostar o cristianismo? 

Há que notarmos ser a nação portuguesa nascida do seio da religião29. Com o 

surgimento do salazarismo a igreja passa a ser um dos pilares de sustentação do governo, 

tendo um papel importante na manutenção do status quo, defendendo o Estado totalitário e 

o direito à propriedade privada. Em um de seus discursos, após tronar-se (passe o 

neologismo) primeiro-ministro, Salazar: 

Portugal nasceu à sombra da Igreja e a Religião Católica foi desde o começo 

elemento formativo da alma da Nação e traço dominante do carácter do Povo 

Português. Nas suas andanças pelo Mundo – a descobrir, a mercadejar, a 

propagar a Fé – impôs-se sem hesitação a conclusão: Português, logo católico. A 

adesão da generalidade das consciências aos princípios de uma só Religião e aos 

ditames de uma só moral, digamos, a uniformidade católica do País, foi assim, 

através dos séculos, um dos mais poderosos factores da unidade e coesão da 

Nação Portuguesa (Apud TORGAL, 1989, p. 180). 

 

A afirmação de Salazar foi o mote para o construto saramaguiano. Usado para 

impor sua postura ditatorial, o regresso à moral cristã nada mais é que a submissão aos 

princípios ditados pela Igreja, princípios estes em consonância com os ideais ditatoriais 

salazaristas e, por consequência, latifundiários. Dessa forma, ao erigir um texto que relê 

em distanciamento crítico o novelo bíblico, ora próximo ora em negação – qual a 

ambiguidade do tímpano derridiano –, o romance em questão instaura a possibilidade da 

diferença no seio da continuidade. Hímem feito texto de certa forma, o livro é, também, 

um escrito de resistência ao salazarismo embutido no pensamento contemporâneo 

português. A opressão sustentada pelo nacionalismo ufanista do governo é suplantada pela 

história da classe lutadora que não mais aceita permanecer no anonimato; a “gente miúda” 

se faz conhecer pela família a quem nos aproximamos por intermédio do narrador. Em 

outros termos, há, nesse processo “(...) uma manifestação formal de um desejo de reduzir a 

distância entre o passado e o presente do leitor e também de um desejo de reescrever o 

passado dentro de um novo contexto (...)” (HUTCHEON, 1991, p. 157). Nas palavras de 

Berrini: 

                                                 
29 Vide, quanto a isso, os milagres de Ourique ou de Fátima, abordados ironicamente por Saramago, 

respectivamente, nos romances História do cerco de Lisboa e O ano da morte de Ricardo Reis. 
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Levantado do chão tem uma proposta diferente de “boa nova”, um novo 

Evangelho pregado aos homens que começavam a levantar-se do chão. Tal 

proposta de certa forma já está subentendida na abertura. O livro vai das origens 

primeiras e, a seguir, às da terra portuguesa, até o momento que uma nova era 

começa a delinear-se, era de libertação e justiça. Se os primeiros eram os tempos 

das origens, estes tempos de agora são apocalípticos. Ora, o Génesis e o 

Apocalipse, para os cristãos, são os limites da revelação de Deus aos homens 

(BERRINI, 1998, p. 198). 

 

Para a pesquisadora, Levantado do chão termina de forma escatológica com o 

anúncio de um Apocalipse em acontecimento. O diálogo bíblico literário, como bem 

constata Martins (2014, p. 30), aceita a realidade existencial da palavra de Deus e sua força 

simbólica produz um peso forte de entendimento do real, atitude já presente em outros 

textos do escritor. Como ilustra o crítico citado: 

Por sua vez, a «sagrada» palavra Deus será a companheira de interrogações 

diversas acerca do mundo e das contraditórias formas do mundo – como 

acontece na peça de teatro A Segunda Vida de Francisco de Assis, a qual, 

publicada em 1987, faz reaparecer um S. Francisco que, nesta sua segunda vida, 

decide empreender uma luta incansável contra a ignominia da pobreza 

(MARTINS, 2014, p. 31). 

 

Acompanhando o raciocínio crítico de Berrini (1998), temos que Levantado do 

chão se torna o momento apocalíptico dos pobres alentejanos. Sua possibilidade de 

libertação. Assim, ao amarrar em uma narrativa uma encenação bíblica e um nuance 

prometeico-sisífico, Saramago não insinua o objeto mítico apenas, mas presentifica-o. A 

linguagem institui o vínculo entre a ficcionalidade, perspectiva mítica e realidade. 

Com o decorrer da história de João e Faustina, temos entremeadas narrativas que 

permitem ao leitor contemplar a forma como se dá o afloramento da consciência. Processo 

engrenado pelo casal, temos o surgimento de certos procedimentos sisíficos de resistência. 

Dentro dessa gama de possiilidades iniciais temos o surgimento de um herói popular, José 

Gato, o bandido que roubava dos ricos e defendia os pobres: 

Tinha boas coisas o José Gato, essa justiça deve de se lhe fazer. Nunca roubou 

nada aos pobres, a orientação dele era só roubar onde havia, aos ricos (...) Mas 

uma vez aconteceu encontrar o Parrilhas uma mulher que tinha ido buscar o 

aviozito para a família, e então o Parrilhas tirou-lho, diabo do homem. A pouca 

sorte dele foi o José Gato encontrar a mulher a chorar, coitada. Perguntou por 

que chorava ela e pelos sinais percebeu que tinha sido o Parrilhas o da afronta. A 

mulher recebeu logo ali o dinheiro que dava para três avios e o Parrilhas levou a 

maior sova da sua vida (SARAMAGO, 1980, p. 133). 

 

Junto a tal narrativa, há outro relato que entrevê os princípios e condutas dos órgãos 

de patrulhamento do Estado. Já na década de 30 quatro amigos de João Mau-Tempo – 

Manuel Espada, José Palminha, Felisberto Lampas e Augusto Patracão – resolvem não 

trabalhar mais em condições miseráveis e são perseguidos por ansiarem conseguir um 
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emprego melhor. Tais narrativas, costuradas quais perícopes30 bíblicas, são indícios da 

grande metanoia31 romanesca acontecida de forma flagrante em João quando a personagem 

lê os “papéis” que lhe eram entregues. Com o embasamento político advndo dessa leitura, 

a personagem, aos poucos, inicia a sua jornada em busca da compreensão da vida. Esse 

embasamento é o sinal inicial das mudanças apocalípticas, cujos sinais começam a ganhar 

vulto. 

É interessante observarmos, ainda, que o livro se constitui de trinta e quatro 

capítulos, sendo o décimo sétimo (descrição da trajetória formativa de João Mau-Tempo) 

aquele que narra o interrogatório, tortura e morte de Germano Santos Vidigal, “(...) cujo 

sacrifício poderia ser visto como rito de passagem, decisivo para a marcação da mudança 

existente em todo o livro” (DUARTE, 2011, p. 204). Personagem histórica, Germano dos 

Santos Vidigal foi operário da construção civil, dirigente sindical e militante comunista. 

Assassinado brutalmente pela PIDE em 1945 seu nome, assim como o de José Adelino dos 

Santos (trabalhador rural e militante comunista, assassinado em Montemor-o-Novo em 

1958 durante uma manifestação por melhores salários e de protesto contra a burla 

eleitoral), estão na dedicatória do romance. O capítulo inteiro retrata a condenação, tortura 

e morte da personagem, mote para a instauração de um novo Messias, agora de base 

diferencial porque comunista e apenas humano, fulcro da passagem do estado catatônico 

para o reagente. Acompanhemos de perto os trechos mais significativos: 

Agora mesmo caiu um dos homens, fica ao nível das formigas, não sabemos se 

as vê, mas vêem-no elas, e tantas serão as vezes que ele cairá, que por fim lhe 

terão decorado o rosto, a cor do cabelo e dos olhos, o desenho da orelha, o arco 

escuro da sobrancelha, a sombra tão branda da comissura da boca, e de tudo isto 

mais tarde se farão longas conversas no formigueiro para ilustração das gerações 

futuras, que aos novos é útil saberem o que vai pelo mundo. (...) Caiu o homem 

outra vez, é o mesmo, disseram as formigas, tem o desenho da orelha, o arco da 

sobrancelha, a sombra da boca, não há confusão possível, porque será que é 

sempre o mesmo homem que cai, então ele não se defende, não se bate. São 

critérios de formiga e sua civilização, ignoram que a luta de Germano Santos 

Vidigal não é com seus espancadores Escarro e Escarrilho, mas com o seu 

próprio corpo (...) E pelo tempo que ali se o deixaram ficar, uma formiga se lhe 

agarrou à roupa, quis vê-lo de mais perto, a estúpida, vai ser a primeira a morrer, 

porque no preciso lugar onde agora está cai a primeira cacetada, a segunda já não 

a sente, mas sente-a o homem, que, com a dor, não ele, mas o estômago lhe salta, 

e outra vez se derruba, em ânsias, é o estômago, o violento coice em cheio ou 

patada e outro logo a seguir nas partes (...) A formiga grande vai na sua quinta 

                                                 
30 Etimologicamente, perícope é um trecho retirado de um texto que possui uma unidade de sentido completo 

e, enquanto figura retórica, designa o extrato de um texto formando uma unidade coerente. No contexto 

teológico – o qual usamos aqui –, designa os diversos trechos “costurados” para formar o texto total. Em 

sentido mais amplo, como indica o Houaiss, é tida como “passagem da Bíblia utilizada para leitura durante 

culto ou sermão”. 
31 Do grego antigo. Em seu sentido original significa mudar o rumo de forma drástica. Converter. 

Transformação completa do pensamento. Jung utiliza o termo para indicar uma transformação da psique. 
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viagem e o jogo continua (...) na sua sétima viagem levanta a cabeça e olha a 

grande nuvem que tem diante dos olhos, mas depois faz um esforço, ajusta o seu 

mecanismo de visão e pensa, Que pálido está este homem, nem parece o mesmo, 

a cara inchada, os lábios rebentados, e os olhos, coitados dos olhos, nem se vêem 

entre os papos, tão diferente de quando chegou, mas conheço-o pelo cheiro, que 

ainda assim é o melhor sentido das formigas. Está neste pensar e de repente foge-

lhe o rosto do alcance porque os outros dois homens puxam este e deitam-no de 

costas, despejam-lhe água na cara (...) Escarro e Escarrilho levantam Germano 

dos Santos Vidigal por baixo dos braços, erguem-no em preso, não queira que 

estivessem a incomodar-se, e vão sentá-lo numa cadeira. (...) Germano Santos 

Vidigal deixa cair os braços, a cabeça descai-lhe para o peito, a luz apaga-se 

dentro do seu cérebro. A formiga maior desaparece debaixo da porta depois de 

ter completado a sua décima viagem. Quando voltar ao formigueiro verá o quarto 

cheio de homens. Estarão lá Escarro e Escarrilho, o tenente Contente, o sargento 

Armamento, o cabo Tacabo, duas praças anônimas e três presos escolhidos a 

dedo para testemunharem que, tendo os ditos agentes voltado as costas por um 

minuto, não mais, para tratarem de assuntos urgentes, quando voltaram deram 

com o preso enforcado num arame, tal como agora está, a ponta enrolada naquele 

prego além, a outra com duas voltas no pescoço de Germano Santos Vidigal (...) 

Lavra grande indignação entre as formigas, que assistiram a tudo, ora umas, oras 

outras, mas entretanto juntaram-se e juntaram o que viram, têm a verdade inteira, 

até a formiga maior, que foi a última a ver-lhe o rosto, em grande plano, como 

uma gigantesca paisagem, e é sabido que as paisagens morrem porque as matam, 

não porque se suicidam (SARAMAGO, 1980, p. 169-176). 

 

Apesar de inconvenientemente longa, o trecho da cena demonstra o modus 

operandi do salazarismo e a força que começa a irmanar da resistência. Germano morre em 

nome de uma causa – mártir demasiado humano, sucumbe à tortura. A personagem se 

arma e luta, e, embora vencido, indica um novo caminho.  

Importa deixarmos claro que, na véspera da morte de Germano Santos Vidigal, ele, 

Sigismundo Canastro e Manuel Espada foram encarcerados pela PIDE, acusados de terem 

sido os líderes da greve realizada pelos trabalhadores por um aumento do salário de 25 

para 33 escudos. Apesar de torturados, as personagens não sucumbiram às ameaças que 

lhes foram feitas pela PIDE e até por padre Agamedes, aceitando de bom termo serem 

considerados os amotinadores. Como castigo, Germano acaba sofrendo, qual novo 

Tiradentes, a impostura do fardo dos regimes totalitários. Os passos desse fardo, apesar de 

repetir o drama cristão da crucifixão, aponta para um contexto salvífico em processo 

transformado, pois, como elucida Cerdeira da Silva: 

A primeira, duas vezes relida, com João Mau-Tempo carregando uma 

pesadíssima tora de madeira e Germano Vidigal a caminho da tortura. Em 

ambas, o sofrimento do Cristo, ao se desdobrar, perde a singularidade que lhe 

garantia a força de exemplo: Gólgota e Cirineu, Verônica e sudário, ceia e 

centuriões, tudo se repete sem se repetir, porque os atores são outros, e o drama, 

certamente maior, embora de menor conta para a história oficial (CERDEIRA 

DA SILVA, 2012, p. 339). 
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Continuando a reflexão de Cerdeira da Silva, o caminho de Germano até a sala de 

tortura é comparado à via-crúcis, mas sem a presença de uma Verônica para limpar seu 

rosto, antes o cuidado da solda para esconder indícios: 

Já levaram o corpo. Escarro e Escarrilho arrumam a ferramenta do ofício, o 

cacete, o vergalho, esfregam os nós dos dedos, inspeccionam biqueiras e tacões, 

não fosse ter ficado agarrado fio de roupa ou mancha e sangue que denuncie aos 

olhos agudíssimos do detective Sherlock Holmes a fraqueza do álibi e o 

desencontro das horas, mas não há perigo, Holmes está morto e enterrado, tão 

morto como Germano Santos Vidigal, tão enterrado como não tarda que este 

esteja, e sobre estes casos hão-de passar os anos e há-de pesar o silêncio até que 

as formigas tomem o dom da palavra e digam a verdade, toda a verdade e só a 

verdade (SARAMAGO, 1980, p. 176). 

 

O ocorrido com Germano Santos Vidigal se torna cena metonímica para o romance. 

As formigas, observadoras caladas do processo todo representam o povo que precisa, 

mesmo sem entender bem o que acontece, manter sua capacidade de indignação. Como 

orienta Rebelo, 

Ciente da natureza incindível no ser humano do homem e do animal, como no-lo 

mostra a bela parábola do «Centauro» em Objecto Quase, explora não só esse 

permanente conflito, como também o significado do sacrifício da humanidade na 

constituição da ordem do mundo (Apud BAPTISTA-BASTOS, 1996, p. 88). 

 

O trecho ainda apresenta algumas alegorias interessantes. Por exemplo, as 

personagens pertencentes ao núcleo repressivo da polícia têm nomes que apontam para 

uma lógica associativa: tenente Contente, sargento Armamento, cabo Tacabo são 

vocábulos reveladores de uma rima interna e, de certa forma, estabelecedoras de uma 

relação paródica com a função exercida por cada um. Os torturadores de Germano Santos 

Vidigal chamam-se Escarro e Escarrilho, nomes contrastantes com a função dos dois e que 

corroboram com a crítica do narrador – escarrar é jogar catarro em alguém, ou seja, 

humilhar. Por fim, há de se constatar que escarro e escarrilho são vocábulos tautofônicos, 

aludem à passividade de quem se contenta em ser capacho do poder constituído. 

Outro trecho extremamente importante é o Evento de Évora, cujo intuito é o de 

arrebatar os trabalhadores rurais para lá levados. Em um discurso inflamado contra o 

comunismo e a favor do estado novo português, a cena, da qual reproduziremos um aparte 

diminuta, elucida bem as perspectivas da LEI: 

(...) e o remédio contra o comunismo encontra-se no regresso à moral cristã cujo 

símbolo vivo é Salazar, caramba, temos um símbolo vivo, não pode haver 

contemplações com os inimigos, tanta palavra, e passa-se a falar do bom povo da 

região, ali presente para dar testemunho de gratidão ao imortal estadista e grande 

português que consagrou a vida inteira ao serviço da pátria, Deus lha conserve, e 

eu irei dizer ao senhor presidente do conselho o que vi nesta histórica cidade de 

Évora, levar-lhe a garantia de que estes milhares de corações batem em uníssono 

com o coração da pátria, eles são a pátria, imorredoura, sublime e a mais formosa 
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de todas as pátrias, porque nós temos a felicidade de um governo que põe acima 

dos interesses de qualquer classe os superiores interesses da nação, porque os 

homens passam e a nação fica, morra o comunismo, abaixo, abaixo o 

comunismo, morra, que diferença faz, no meio de tanta gente nem se nota, 

lembremo-nos de que a vida alentejana, ao contrário do que muita gente pensa, 

não é propícia ao desenvolvimento de ideias subversivas, porque os 

trabalhadores são verdadeiros sócios dos proprietários, partilhando com estes dos 

lucros e danos da lavoura, ah, ah, ah, (...)quando a pátria, ela que não mija nunca, 

está a ser assim invocada por aquele bem-posto senhor no palanque, que abre os 

braços como se nos quisesse abraçar a todos, e como não chega cá tão longe 

abraçam-se ali todos uns aos outros, o comandante da legião, o major que veio 

de Setúbal, os deputados, o da união nacional deles, o capitão de cavalaria cinco, 

(...) parecem gralhas empoleiradas numa azinheira, mas este é o teu grande 

engano, gralhas somos nós todos, aqui alinhados nas bancadas, a bater as asas, a 

dar ao bico, e agora vem a música, é o hino, toda a gente de pé, uns por saberem 

que é de etiqueta, a maioria por imitação, (...) Então não te distraíste, João, Nem 

um bocadinho, Faustina, fomos como carneiros, como carneiros viemos. Na 

camioneta, vai a tarde no fim e ajuda a melancolia, ainda há quem experimente a 

voz para cantar e dois acompanham, mas quando a tristeza é demasiada, até a 

voz triste se cala, e então só se ouve o barulho do motor da camioneta, e todos, 

em silêncio, vão sendo sacudidos de um lado para o outro, carga mal atada (...) 

(SARAMAGO, 1980, p. 94-95). 

 

Apesar de altamente voltado para a perspectiva salazarista, a descrição do narrador 

abre espaço para a crítica quando se aproxima espacialmente dos camponeses, se põe ao 

lado deles e usa da ironia para se posicionar frente ao discurso de Salazar. A distância entre 

Governo e povo se faz notar, ainda, pelo abraço do estadista que só alcança os seus. Para 

além, há o apoio explícito do ditador-Latifúndio. Ao exigir que os trabalhadores não 

tenham ideias subversivas, a LEI se apresenta novamente em confluência e contra o sujeito 

oprimido. 

Acerca de tal passagem, Cerdeira aduz: 

(...) a reação sugerida pelo narrador é, ainda uma vez, orgânica: o riso e o mijo 

seriam as suas formas de recusa, de colocar em ridículo, de desmistificar o 

discurso ouvido, reações meramente imaginárias pois ainda é tempo de retrucar 

com actos ou com voz. Afinal, «se diz tão pouco é por não saber dizer o que 

sente» (LC, 96) e, enquanto pensamento e palavra não se formularem 

reciprocamente, fica a implacável falência de uma vontade que não chega a 

exprimir-se (CERDEIRA DA SILVA, 1989, p. 238). 

 

Povo no prejuízo, e patrões na fartura, em jantares suntuosos. Apesar de falsa a 

aproximação entre os opostps é quase conseguida, não fosse, como bem observa a crítica, a 

força da voz narradora que desmonta o projeto imposto e revela sua irrealidade. É dentro 

desse embate entre conformismo e resistência que cresce e se forma João Mau-Tempo e 

Faustina. O casal adquire força e constrói internamente a resistência que será seguida pelos 

filhos Antônio e Gracinda, aos quais se somam o genro daquele casal, Manuel Espada – 

todos envolvidos na luta diária dos camponeses alentejanos. Essa terceira geração é 

marcada pelas greves, pela ação contra a opressão e a luta contra a desigualdade. 
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Iniciado por meio do acompanhamento da vida de António, a trama que narra as 

peripécias desta terceira geração cresce e muda sua perspectiva quando para de 

acompanhar o trajeto de vida da personagem masculina quando esta parte em busca de 

trabalho (“(...) sonha acordado, já se vê longe de Monte-Lavre, quem sabe em Lisboa” 

(SARAMAGO, 1980, p. 62) e passa a focalizar Gracinda Mau-Tempo. Antes de tudo, é 

importante frisarmos que essa “fuga” de António para outras terras é diferente daquela 

realizada por seu avô Domingos; se este erra errante e fugia sem motivo aparente, António 

anseia por uma melhoria de vida. Sua errância tem a ver com o anseio de mudança 

perspectívica, por isso aspira ao cargo militar. Essa errância diferente lhe capacita a 

confrontar o discurso ideológico da LEI. Sua força enfrenta o exército, interrompe/silencia 

o representante religioso e ainda assume o papel de narrador para expressar suas leituras 

sobre o Estado: 

Fez António Mau-Tempo uma pausa, bebe um gole curto de vinho, para falar 

melhor, limpa a boca às costas da mão, não há guardanapo mais natural, e torna a 

dizer, Acham eles que passando nós fome nas nossas terras nos devíamos sujeitar 

a tudo, mas aí é que se enganam, que a nossa fome é uma fome limpa, e os 

cardos que temos de ripar, ripam-nos as nossas mãos, que mesmo quando estão 

sujas, limpas são, não há mãos mais limpas do que as nossas, é a primeira coisa 

eu aprendemos quando entramos no quartel, não faz parte da instrução de arma, 

mas adivinha-se, e um homem pode escolher entre a fome inteira e a vergonha de 

comer o que nos dão, (...) se a pátria é minha mãe e é meu pai, dizem também, de 

meus verdadeiros pais sei eu, e todos sabem dos seus, que tiraram à boca para 

não faltar à nossa, e então a pátria deverá tirar à sua própria boca para não faltar 

à minha, e se eu tiver de comer cardos, coma-os a pátria comigo, ou então uns 

são filhos da pátria e outros filhos da puta. (...) Então lá no quartel foi resolvido 

fazer um levantamento de rancho, não comer nem migalha do que nos punham 

na frente, assim como se fôssemos porcos que recusassem o cocho onde se 

deitaram mais porcarias do que a conta que o porco admite, não nos importamos 

de comer meio alqueire de terra por ano, a terra é tão limpa como nós, mas isto é 

que não, e eu, António Mau-Tempo que vos falo, fui o da ideia e nisso tenho 

muita honra, a gente só sabe a diferença depois de ter feito essas coisas, falei aos 

camaradas e eles estiveram de acordo, que mais do que aquilo só se nos 

cuspissem em cima, e então chegou o dia, tocou ao rancho e nós sentámo-nos 

como se fôssemos comer, mas a comida assim como veio assim ficou, por mais 

que gritassem os sargentos ninguém pegava na colher, era a revolução dos 

porcos, e depois veio o oficial de dia, fez um discurso como os do padre 

Agamedes, mas nós era como se não entendêssemos nem a missa nem o latim, 

primeiro quis levar-nos a bem, com palavras doces, mas logo se lhe foi a 

mansidão, começou aos berros, mandou formar na parada, e nós isto 

percebemos, o que queríamos era sair do refeitório, saímos e íamos dizendo uns 

aos outros, à boca pequena, boas palavras, não desistir, força, coragem, aqui 

ninguém se nega, e então formámos, deixaram-nos estar ali meia hora, e quando 

julgávamos que era esse o castigo, vimos estarem a instalar três metralhadoras 

viradas para nós, tudo de acordo com as regras, atiradores e serventes, caixas de 

fitas, e então o oficial disse que ou íamos comer ou dava voz de fogo, foi esta a 

voz da pátria, era como se a minha mãe me dissesse ou comes ou corto-te o 

pescoço, nenhum de nós acreditou, mas o caso foi ao ponto de ouvirmos armar 

as metralhadoras e a partir daí já não sabíamos o que ia acontecer, falo por mim 

que senti um arrepio na espinha, (...) Camaradas, daqui ninguém arreda o pé, e 

outra voz, do lado oposto, Podem disparar, e então nem sei como aquilo foi, 
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ainda hoje me dá vontade de chorar, toda a parada gritou, era um desafio, Podem 

disparar, estou que não iriam fazer fogo contra nós, mas se o fizessem, sei que 

tínhamos ficado ali todos, e essa é que foi a nossa vitória, não foi ter melhorado 

o rancho, que às vezes a gente começa a lutar por uma coisa e acaba por ganhar 

outra, e esta é que era a melhor das duas. Fez António Mau-Tempo uma pausa e 

depois acrescentou, muito mais sábio do que a idade que tinha, Mas para ganhar 

a segunda, tem de se começar por lutar pela primeira (SARAMAGO, 1980, p. 

243-246). 

 

Às tantas levantou-se o padre Agamedes, fez um gesto a pedir silêncio, um gesto 

só, (...) Queridos filhos, dirijo-me a todos e especialmente aos noivos, neste feliz 

dia em que tive a dita de unir pelos sagrados laços do matrimónio Gracinda Mau-

Tempo e Manuel Espada, ela filha de João Mau-Tempo e de Faustina Gonçalves, 

ele filho de Tomás Espada e de Flor Martinha, já falecida. (...) Esta nossa terra é 

pequena, mas felizmente há entre nós uma grande amizade, não se vêem aqui 

desavenças e zaragatas como noutros sítios por onde tenho passado, e se é 

verdade que não se vai muito à igreja, mãe amantíssima que a todas as horas 

espera os seus filhos, também é certo que quase ninguém falta aos sacramentos, e 

os que faltam são ovelhas perdidas há muito tempo, que infelizmente já não 

tenho esperanças de salvar, Deus me perdoe, que um ministro do senhor nunca 

deve perder a esperança de levar completo o seu rebanho até ao regaço de 

Deus. (...) Sem me vangloriar, tenho dado provas dos meus constantes cuidados 

de bom pastor, como ainda há três anos, espero que a todos tenha ficado de 

lembrança, quando foi daquelas greves, estão aqui alguns daqueles que então 

libertei da prisão, não me deixarão mentir, e, se calhar, se não fosse a boa fama 

de Monte Lavre teriam sido os vinte e dois metidos na praça de touros como 

aconteceu a outros homens de terras menos estimadas de Nosso Senhor e da 

Virgem, ainda que eu bem saiba que tal crédito se não deve a merecimentos 

meus, pecador que sou, mas arrependido. (...) Estamos no casamento da minha 

irmã, senhor padre Agamedes, não é hora de falar de greves nem de 

merecimentos, e a voz foi tão serena quem nem parecia zanga, mas era, ficaram 

todos muitos calados à espera do que ia acontecer, e o padre disse que bebia à 

saúde dos noivos e depois sentou-se (SARAMAGO, 1980, p. 222-223, grifos 

nossos). 

 

Mesmo exageradamente grandes, os dois trechos se fazem extremamente 

necessários por falarem por si. O primeiro explicita de que forma o Estado é entendido por 

aqueles cuja forma de sobrevivência se dá na maltesia da LEI, uma nova perspectiva de 

resistência. Poderíamos, ainda, comentar a justaposição de forças, as imagens da cena e a 

postura de António, mas não gostaríamos de adiantar a questão da mudança epistêmica 

tratada detalhadamente adiante. Assim, optamos por comentar que, já no segundo excerto, 

temos a Igreja e, por consequência, todo o Latifúndio sendo enfrentados por um sujeito 

capaz de inverter as relações. Isso fica bem explícito metaforicamente quando aquele se 

levanta para questionar Padre Agamedes, enquanto este se senta e depois vai embora. Há, 

pela colocação bem feita do narrador, a transformação da linguagem e a perversão da 

épistémè posta. Um estabelecer de contraposições, forma de resiliência frente o poder 

político-econômico em voga. Assim, altera-se o estado de coisas e legitima-se o fim de 

uma falsa ideia de realidade que oculta a opressão. Além disso, o discurso romanesco 

configura, no próprio confronto do espaço-tempo literário, essa proposta. O trecho é bem 
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diferente da submissão revelada em: “Mulher, (...) vem-te deitar, Sou escrava do senhor, 

faça-se em mim a sua vontade (...)” (SARAMAGO, 1980 p. 33). Tal processo remete a 

uma técnica de construção textual (de desconstrução): destituir o sentido original dos 

pressupostos epistêmicos em gestão para o reconstruir por meio de discursos 

contaminados, ampliando sua rede de significados. 

Para além da ironia destronada em torno da situação da mulher, há uma mudança 

maior que o romance sutilmente apresenta: quando temos a troca de foco de António para 

Gracinda há duas transformações importantes para o desenvolvimento do romance. Em 

primeiro, é a partir de Gracinda que a mulher passa a ser vista e valorizada pelo narrador; 

até então esquecida ou relegada a papel secundário, a presença feminina é emancipada ao 

assumir lugar no direito de leitura de mundo sonhada pelas personagens e, por sua ação e 

presença, subverte a ideologia do patriarcado. Bem ilustra tal autonomia e mudança o 

trecho que segue: 

(...) Gracinda Mau-Tempo também quis vir, já não há quem segure as mulheres, 

isto pensam os mais velhos e antigos, mas não dizem nada, que faria se tivessem 

ouvido a conversa, Manuel, eu vou contigo, e Manuel Espada, apesar de ser 

quem é, julgou que a mulher estava a brincar e respondeu, responderam pela 

boca dele sabe-se lá quantas vozes de manuéis, Isto não é coisa para mulheres, 

que tal foste dizer, um homem deve ter cuidado quando fala, não é só atirar 

palavras pela boca fora, depois fica em pouco e perde autoridade, o que vale é 

tanto gostarem um do outro, Gracinda e Manuel, mas mesmo assim. Falaram do 

caso no resto do serão, falaram já deitados, a conversa adiantada, A menina fica 

com a minha mãe e nós vamos juntos, não é só dormirmos na mesma cama, 

enfim rendeu-se Manuel Espada e ficou contente por se ter rendido (...) 

(SARAMAGO, 1980, p. 310- 311). 

 

Em segundo, ao casar-se com Manuel Espada, o sobrenome que soava como sina 

finalmente é cortado pela Espada, inaugurando um novo período (vide CERDEIRA DA 

SILVA, 1989). Ciclo quebrado, a família Mau-Tempo se transforma em Espada, da 

distopia negativa passa-se ao possível utópico. Acerca do nome Mau-Tempo, Cerdeira da 

Silva (2000, p. 265-266) esclarece: “Actos heróicos de homens exemplares não faltariam 

nesse relato de setenta anos que acompanha a caminhada do Mau-Tempo até a Espada, que 

corta o destino de um nome, assegurando que aos fados já se escapa” (2000, p. 265-266). 

O ápice da família Espada está no nascimento de Maria Adelaide, última geração 

inscrita na narrativa. Sua presença antecipa e prevê o surgimento de um tempo 

diferenciado, de emancipação e liberdade. Ela emerge como signo sisífico de resistência e 

enfrentamento do absurdo32, representante da salvação:  

                                                 
32 Segundo Camus, “o absurdo só tem sentido na medida em que não seja admitido” (2018, p. 46). 
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E, contudo, estamos numa terra em que não faltam pastores, uns que o foram no 

tempo da puerícia, outros que o continuaram a ser e agora não serão outra coisa 

até morrer. E são grandes estes rebanhos, um vimos nós que tinha seiscentas 

ovelhas, e também há as varas de porcos, mas este animal não é próprio para 

presépios, falta-lhe o airoso que o borrego tem, o felpudinho, a carícia da lã, meu 

amor, onde puseste o novelo, com animais assim podem compor-se venerações, 

ao passo que o porco, perdida a graça de quando nasce, aquele seu ar de bombom 

cor-de-rosa, logo se torna trombudo e fedorento, amador do chafurdo, apenas 

sublime na carne que dará. Quanto aos bois, andam a trabalhar, nem são assim 

tantos no latifúndio que sobejem para adorações tardias, e os burros, debaixo das 

albardas só há mataduras, (...) Há, porém, milagres. A menina está deitada em 

cima do lençol, bateram-lhe logo que veio ao mundo e nem de tanto precisava 

porque na sua garganta voluntariamente se estava já formando o primeiro grito 

da sua vida (...) Neste momento só Faustina Mau-Tempo o sabe, e por isso pode 

proclamar, Tem os olhos como os do avô (SARAMAGO, 1980, p. 294-295). 

 

Precisamos lembrar, antes de continuarmos, que Maria Adelaide será a personagem 

sisífica de maior força romanesca. Como elucida Camus, 

Já devem ter notado que Sísifo é o herói do absurdo. Tanto por causa de suas 

paixões como por seu tormento. Seu desprezo pelos deuses, seu ódio à morte e 

sua paixão pela vida lhe valeram esse suplicio indizível no qual todo o ser se 

empenha em não terminar coisa alguma. É o preço que se paga pelas paixões 

desta Terra. Não nos dizem sobre Sísifo nos infernos. Os mitos são feitos para 

que a imaginação os anime (CAMUS, 2018, p. 138). 

 

Marcada pelo suicídio do bisavô, pela resistência do avô, a luta emancipatória da 

mãe e, por fim, a maltesia do tio, Maria Adelaide é expressão máxima do projeto 

epistêmico de reinserção mítica saramaguiana. Destarte, se Sísifo luta contra a repetição, a 

salvação dessa reiteração maldita é ritualizada por meio do nascimento de Maria Adelaide. 

Herdeira do espírito revolucionário iniciado pelo avô João, é por ela que os Mau-Tempo se 

tornam uma verdadeira – e sagrada – família humana. Maria Adelaide será a esperança de 

renovação de vida, de um novo tempo em que os trabalhadores não serão mais explorados, 

qual Cristo fora esperança para a humanidade segundo os cristãos. 

Subvertidas as ideologias oficiais, profanadas as linguagens da santíssima trindade 

do poder, derrotada a ditadura salazarista e ocupadas as terras do latifúndio, Levantado do 

chão se encerra com um elogio à utopia, convidando-nos a atentar um mundo de 

desencantado, abandonado à solidão e à falta de cuidado. Maria Adelaide simboliza “(...) a 

consolidação paulatina de um processo de resistência popular que se opõe à dominação 

exercida pelos detentores do poder (...)” (MARTIN, 2007, p. 395). O entrecho final, 

apocalipticamente, apresenta todas as personagens, “vivos e mortos”, em um ato de ascese 

em que passado e presente se unem para a transformação do futuro. 

Se a História, ao pactuar com a linguagem, sabe da sua impossibilidade de 

ressuscitar os mortos, tem, por outro lado, um projeto de superação de parte 

dessa falência a partir de uma inquietação que a faz desconfiar dos instrumentos 

de que se serve, propondo-lhes novas questões, investindo no passado com a 
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experiência do presente. Quanto à literatura, a consciência da lacuna 

intransponível entre o fato e o discurso sobre o fato só a leva a exacerbar 

continuamente essa mesma falência, que é, neste caso, a sua grande e legítima 

sedução. E nesse vazio, nessa falta, que ela verdadeiramente se constitui, sem 

que isto corresponda a uma menos valia nos seus projetos de construção 

discursiva. É, ao contrário, do lucro dessa impossibilidade que ela se recusa a 

prescindir, ao investir numa linguagem que, para além suas relações com outros 

sistemas de significação, se nutre de uma inquietação interna em relação ao 

próprio sistema da língua, ultrapassando as convenções e os limites do código 

que a enforma. Lembro Roland Barthes, que diz que o escritor é “aquele para 

quem a linguagem constitui um problema, que experimenta sua espessura e não 

apenas sua instrumentalidade ou sua beleza” (CERDEIRA DA SILVA, 2008, p. 

131). 

 

Inexiste final em Levantado do chão. Há, isso sim, um novo início, um (re)começo 

que se dá por meio do “sol da justiça”. Não há um Segundo Testamento. Esse será 

construído na vivência pós-74. Apresentado esse caminho para se chegar a um espaço 

utópico temos, como ilustra Seixo, uma construção positiva de crença no futuro: 

Em José Saramago [o fantástico] desviado para uma construção positiva, de 

crença no homem e no futuro, de correção possível do erro para o que decerto 

contribui uma perspectiva por vezes lúdica da narrativa, assente em atitudes 

opinativas do narrador, em produções de sentido trabalhados pela ironia (1987, 

p. 54). 

 

Em consonância com Seixo, Cerdeira da Silva esclarece que o final do romance 

congraça afirmativamente a conquista de uma “Terra Prometida ou sociedade sem classes, 

redenção final do espírito ou da matéria, a humanidade caminha, de forma irreversível, 

para um determinado fim, em que reside toda a nossa esperança” (1989, p. 231), iniciada 

com o nascimento de Maria Adelaide, representante máxima daquele “sol da justiça”, o 

raiar da revolução. 

O romance dispensa o Deus transcendente e busca-O e O encontra no amor, 

sofrimento e mortal martírio dos humildes desta terra. Sagrada é a morte do 

homem. Sagrados os seus padecimentos e privações. Sagrada a criança que vem 

ao mundo qual nova esperança. Sagrada a vida (BERRINI, 1998, p. 50). 

 

A figura da personagem, novo Cristo encarnado no seio da sociedade, mas agora 

plenamente humana e que faz uma opção total pelos pobres – passe a deixa, seria melhor 

dominados, mas perderíamos a relação com a Teologia da Libertação33 tão flagrante no 

romance e expressa pela mudança dada a partir da resistência. Como bem constataViçoso, 

Conviria por outro lado, registar que não há neste romance de José Saramago 

uma provável articulação entre os elementos presentes numa teologia cristã da 

libertação e a utopia marxista que com aquela pode ter algumas longínquas 

afinidades. Algo que poderá ter sido esboçado num romance como Levantado do 

Chão, onde, paralelamente à crítica e paródia da legitimação eclesial da 

iniquidade social, surge também uma transposição laica da simbólica cristã no 

                                                 
33  
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quadro de um heroísmo revolucionário, diríamos de pendor redentor e até 

apocalíptico (2006, p. 158). 

 

O mesmo pensa Martins ao citar Zizek em sua argumentação: 

Em vez de adotarmos uma posição defensiva, deixando que o inimigo defina o 

terreiro da luta, o que se deve fazer é inverter a estratégia subscrevendo 

totalmente aquilo de que se é acusado: sim, existe uma linhagem direta entre 

cristianismo e marxismo; sim, cristianismo e marxismo têm de estar do mesmo 

lado da barricada em luta contra as investidas dos novos espiritualismos – o 

autêntico legado cristão é demasiado precioso para ser deixado nas mãos de 

aberrações [freaks] fundamentalistas (Apud MARTINS, 2014, p. 74, grifos do 

autor). 

 

Completando a reflexão, Lélia Parreira Duarte vai afirmar: 

Uma objeção ligada a essa perspectiva diria que essa opção pelos excluídos torna 

maniqueísta os livros de Saramago. E realmente essa preocupação do autor com 

o excluído – o perdedor, o dominado, o explorado – está na base de outra 

acusação que se faz ao recente premiado: a de que há maniqueísmo em seus 

livros, em que todas as personagens ligadas ao poder civil e/ou religioso são 

prepotentes, maquiavélicas, exploradoras e indignas de confiança. Na realidade, 

essas características dos poderosos fazem parte da obra de Saramago desde 

sempre, estando bem definidas, por exemplo, já no conto “Refluxo”, do livro 

Objecto quase, publicado em 1978 (1999, p. 28). 

 

Segundo Alfredo Bosi, a resistência deve ser concebida como um momento no qual 

o sujeito, em vez de reproduzir mecanicamente os esquemas das interações, dá um salto 

para uma posição de distância, se vê a si mesmo, se reconhece e põe em crise os laços 

apertados que o prendem à teia das instituições – e desemboca em um processo de 

transformação epistêmica por expor a complexidade das relações sociais e políticas. 

Em parêntese, podemos explicitar que a relação entre o romance e o texto bíblico é 

mais evidente do que pareça. Poderíamos pensar, no curto espaço deste parágrafo, que o 

romance seja uma travessia, ela se inicia no Gênesis (capítulo I) e termina na Ressurreição 

dos mortos quando os construtores e antecipadores da Revolução, mortos antes da 

conquista, constatam sua participação no feito. A trajetória da vitória passa pelo dilúvio 

com a caminhada na chuva de Domingos Mau-Tempo, a Via Crucis de Germano Vidigal 

(inclusive com a dura subida até o Gólgota e a generosidade de Verônica/Cesaltina), a 

Santíssima Trindade formada pela aliança Latifúndio-Estado-Igreja e, ainda, o gosto 

narrativo de falar por parábolas. Em outros termos, temos uma reescrita da história bíblica 

em nova chave – um Primeiro Pestamento – que vai de Gênesis a Apocalipse, e uma 

perspectiva de Segundo Testamento a ser escrito na vivência da nova épistémè proposta. 

Retornando ao romance, levantados da opressão latifundiária, as personagens da 

saga saramaguiana encaram a terra conquistada como prometida, lugar em que corre leite e 

mel, água e trabalho, locus de sobrevivência. Passagem de deserto – terra de trânsito – para 
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solo fértil, local em que as os pés (humanos e vegetais) poderão fincar raízes. Geografia 

que permite o maná da igualdade, provindo para saciar a fome de justiça de todos. 

Poeticamente, como diz Chico Buarque e Milton Nascimento, “Choverá que laranja? Que 

pomo? / Gomo? Sumo? Granizo? Maná?” (1997)34. 

Em termos finais, o romance aponta, dentre outras questões, para a implantação de 

uma verdadeira democracia. Como bem já havia denunciado Saramago em conferência na 

UFPA, 

Qualquer manual elementar de Direito Político nos informaria que a democracia 

é “uma organização interna do Estado em que cabe ao povo a origem e o 

exercício do poder político, uma organização em que o povo governado governa 

por intermédio dos seus representantes”, ficando assim asseguradas, 

acrescentaria o dito manual, “a intercomunicação e a simbiose entre governantes 

e governados, no quadro de um Estado de direito” (SARAMAGO, 2013a, p. 60). 

 

Contudo, apesar de alentadora, o escritor virá a concluir, niilistamente: 

Enfrentemos, portanto, os fatos. O sistema de organização social que até aqui 

temos designado como democrático tornou-se cada vez mais numa plutocracia 

(governo dos ricos) e cada vez menos uma democracia (governo do povo) 

(SARAMAGO, 2013a, p. 71). 

 

Ora, passados trinta e três anos da publicação de seu romance, Saramago ainda 

denuncia o mesmo problema, a mesma plutocracia que se escora na LEI. Qual no início do 

romance, o escritor reflete ainda não existir nem grupos, quanto mais palavras trocadas 

entre aqueles que precisam (sobre)viver mas não são ricos. Eles pouco se falam, nada 

discutem. E é justamente esse silêncio o impositor de uma voz opressora (e vertical) 

lançada do latifúndio-rico para o povo-pobre. Não há troca, mas monólogo, pancada. O 

fatalismo se impõe. Contra esse processo, o autor permanece em luta, “o ‘não’ de uma 

ficção inventada pelo obscuro e insubmisso gesto de um revisor, deverá sempre ser mais 

forte do que o ‘sim’ de qualquer realidade pragmática” (COELHO, 1998, p. 11). Ao 

elencarmos discurso crítico e romanesco lado a lado, podemos afirmar – pelas constatações 

dessa proximidade – que Saramago propõe uma reflexão sobre a História como Ficção. 

Não há reconstrução de fatos com o intuito de suprir erros ou preencher lacunas, como 

alguns críticos apontam, mas com a perspectiva de introduzir por meio desta “teia de 

eventos” outro olhar, a priori, capaz de denunciar o fato oficial. Se a linguagem é a 

ausência do fato, mas a consciência ou a denúncia de uma impossibilidade, seu romance se 

torna chave mestra desse processo. 

                                                 
34 Levantados do chão, música escrita pelos dois compositores para, junto com um prefácio de José 

Saramago, compor o livro Terra, de Sebastião Salgado como será explicitado adiante. 



128 

 

Por fim, podemos dizer que a denúncia contra a opressão feita pelo escritor guarda 

semelhanças com a crítica profética (Cf. TENÓRIO, 1998, p. 140). As imagens últimas do 

romance levam-nos a crer ter acontecido uma aquisição de consciência de cada um em sua 

responsabilidade pelo destino coletivo. Os instrumentos de controle são desconstruídos 

pela consciência política, um aparelho de fuga para realinhar a sociedade. Dessa forma, 

para fechar essa prte de nossa reflexão, poderíamos indicar três momentos no romance de 

alta importância – levando em consideração a dimensão temporal que nos guiou até o 

momento: um primeiro, cíclico, semelhante ao tempo mítico no qual as situações se 

eternizam qual a repetitiva falta de fôlego prometeica (Domingos Mau-Tempo e Sara da 

Conceição); um segundo, onde a lentidão da reação gesta a desconfiança quanto aos 

discursos majorantes e questiona as contradições sociais, transição do mito de Prometeu e 

Sísifo (João Mau-Tempo e Faustina); e um terceiro, demarcada pela ruptura total, 

passagem da inanição prometeica para a resistência sisífica (Gracinda Mau-Tempo e 

Manuel Espada). É justamente neste terceiro momento que o tempo se acelera tanto aos 

detentores do poder quanto aos seus “vassalos”. Estes, em forma de conquista, se 

emancipam daqueles. Do silêncio à palavra, da palavra à resistência, da resistência à 

conquista da autonomia. Isso porque Sísifo é a contraparte de Prometeu. Mesmo os dois 

tendo desafiando os deuses, há uma continuidade naquele que inexiste neste: uma luta 

contra o absurdo sem ter esperança de vencer, apenas pelo gosto e pela resistência; o riso 

da consciência que não se apaga frente o jugo do trabalho. 

Há que se lembrar, mesmo de passagem, a parceria entre Saramago, Sebastião 

Salgado e Chico Buarque na elaboração de um trabalho conjunto intitulado Terra (1997), 

para o qual Saramago redigiu o prefácio e o compositor Chico Buarque elaborou duas 

canções inéditas: Levantados do chão (em parceria com Milton Nascimento) e 

Assentamento. O trio de artistas participou de vários eventos para o lançamento do livro – 

este traz cem fotografias preto-e-branco, todas tiradas no Brasil entre 1980 e 1996. As 

imagens de Salgado retratam pessoas sofridas: trabalhadores rurais, mendigos urbanos, 

presos, garimpeiros, crianças de rua, gente “vagando entre o sonho e o desespero” como no 

prefácio escreve Saramago. Desta parceria, destacamos a letra de Levantados Do Chão, 

cuja composição foi inspirada no romance que vimos analisando: 

Levantados Do Chão  

 

Como então? Desgarrados da terra?  

Como assim? Levantados do chão?  

Como embaixo dos pés uma terra  
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Como água escorrendo da mão?  

 

Como em sonho correr numa estrada?  

Deslizando no mesmo lugar?  

Como em sonho perder a passada  

E no oco da Terra tombar?  

 

Como então? Desgarrados da terra?  

Como assim? Levantados do chão?  

Ou na planta dos pés uma terra  

Como água na palma da mão?  

 

Habitar uma lama sem fundo?  

Como em cama de pó se deitar?  

Num balanço de rede sem rede  

Ver o mundo de pernas pro ar?  

 

Como assim? Levitante colono? 

Pasto aéreo? Celeste curral? 

Um rebanho nas nuvens? Mas como? 

Boi alado? Alazão sideral? 

 

Que esquisita lavoura! Mas como?  

Um arado no espaço? Será?  

Choverá que laranja? Que pomo?  

Gomo? Sumo? Granizo? Maná (NASCIMENTO; BUARQUE, 1997). 

 

Gostaríamos apenas de deixar indiciado que, apesar de ser outra composição 

artística (seja em outro suporte – música –, seja por ser uma nova produção), Levantados 

do chão possui um processo intertextual muito bem elaborado, qualidade que suscita a 

possibilidade de uma análise comparativa capaz de deflagrar diversos nuances 

interessantes como, por exemplo, a relação com a questão bíblica e escatológica, a leitura 

dos sujeitos explorados, o jogo entre coloquial e formal e, ainda, a mescla de gêneros. A 

realização de tais leituras analíticas não será realizada por não caberem nos limites deste 

trabalho, mas as indiciamos na esperança de que elas sejam um dia realizadas por um 

algures leitor. 

Feitas as devidas considerações gerais sobre o romance, uma primeira questão, de 

cunho mais sociológico, poderia ser levantada em favor da interpretação do romance: qual 

sua relação com o Neorrealismo e quais as implicações gerais dessa relação para o projeto 

epistêmico saramaguiano? 

 

2.2 Do Neorrealismo ao projeto epistêmico: uma primeira mirada 

Maria Adelaide e é retrato daquela sua avó com 

mais de quinhentos anos, mais os olhos que são 

do seu avô salteador estrangeiro de donzelas. 

Todas as famílias tem as suas fábulas, algumas 

nem isso sabem, como esta dos Mau-Tempos, 
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que bem a podem agradecer ao narrador 

(SARAMAGO, 1980, p. 297-298). 

 

(...) o meu trabalho em qualquer destas áreas de 

abordagem em que se situe é inseparável do 

neo-realismo. As minhas raízes são as do neo-

realismo e não podem ser outras (...) (José 

Saramago). 

 

Um viés necessário de passarmos para uma aproximação à leitura de Levantado do 

chão está na questão de ele ser ou não um romance de filiação ao movimento neorrealista e 

quas implicações esta informação causa à nossa leitura. Isso porque inclusive o próprio 

Saramago afirmou: 

Vamos lá ver: pertenço a uma determinada geração, biologicamente entendida, 

mas não posso reivindicar-me de pertencer a qualquer uma dessas duas ou três 

gerações literárias que couberam na minha vida. Nunca estive ligado a grupos, 

quer do ponto de vista estético ou do ponto de vista da relação que se estabelece, 

às vezes, entre escritores e artistas. Estive sempre fora disso; não porque quisesse 

estar fora, não resultou de uma deliberação minha, mas sim das circunstâncias da 

minha própria vida que não me colocaram aí. 

Quando começo a trabalhar com mais afinco na literatura já a geração a que 

literalmente eu podia ter pertencido tinha feito o seu trabalho. Achei-me, de certa 

maneira, como alguém de uma geração de trás, que é contemporâneo de uma 

geração de agora. Mas em relação às gerações de agora – dos escritores que têm 

entre 40 e 50 anos – também não me sinto próximo, quer como grupo, quer como 

área literária optada, ou determinada pelas circunstâncias. Continuo a ser 

literariamente um isolado (Apud BAPTISTA-BASTOS, 1996, p. 26-27). 

 

Somado a esta declaração mais completa, na mesma entrevista a Baptista-Bastos 

Saramago afirma que suas raízes são neorrealistas. Para além de tal, Eduardo Lourenço 

sublinha que 

(...) Saramago “não foi um neo-realista canónico”, (...) sua obra “acabou por dar 

ao neo-realismo uma espécie de glória fantástica”. O ensaísta lembra ainda que o 

escritor “partilhou a utopia” dos neo-realistas e que viveu o suficiente para “ver o 

seu fim, em termos históricos” (Apud QUEIRÓS; LOPES, 2010). 

 

Entre o descompasso da geração atual (aquele surgido após a Revolução dos 

Cravos, não por falta afinidade, mas pela inexistência de homogeneidade grupal) e, 

também, com as três gerações que, durante sua vida, existiram (neorrealismo, presencismo 

e existencialismo – isso para não citarmos os surrealistas ou aqueles que chamaremos, 

acompanhando o pensamento de Real (2012), de desconstrucionistas), Saramago reivindica 

um locus neutro, próprio de sua visão. Ora, tal questão não soluciona – mesmo deixa 

confuso pelo ora ser ora não ser neorrealista –, mas angaria um problema a ser enfrentado. 

Diante de uma diversidade de opiniões profícuas, ousamos apontar, também, nossa opinião 
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em favor da necessidade dessa proposição para a compreensão do livro enquanto parte do 

projeto epistêmico saramaguiano. 

Apesar de o Neorrealismo ser um movimento quase encerrado quando do 

lançamento de Levantado do chão, é possível constatarmos sua influência em Saramago. 

Precisamos lembrar, antes de tudo, que em seu percurso de escrita inicia-se com a 

publicação de Terra de pecado, romance de 1947 e ainda herdeiro da tradição realista-

naturalista (Cf. COSTA, 1997). Ora, se em sua primeira incursão é de base eciana, 

Levantado do chão se aproxima “(...) perigosamente dos padrões miméticos realistas que, 

em termos estéticos, definiam a linguagem neo-realista” (COSTA, 1988, p. 120)35. Como 

bem comenta Oliveira Filho, 

(...) o caráter nuclear de Levantado do Chão, responsável pela viragem que 

significará o encontro do modo expressional peculiar do Autor, pode-se entender 

que equivale, realmente, a uma retomada de si próprio, do José Saramago-jovem, 

(...) autor de Terra do pecado, tentando viabilizar, mais de trinta anos depois, a 

saída estética que os escritores ligados ao Neo-Realismo começaram a procurar 

logo após a ortodoxia dos anos iniciais (OLIVEIRA FILHO, 1996, p. 54). 

 

Essa marca de aparência neorrealista leva, ainda hoje, críticos a pensarem 

Levantado do chão como um texto menor, às vezes ate anterior à qualidade despertada no 

momento de sua maturidade literária36. Isso se dá porque, apesar dos pesares, ainda temos, 

por um lado, uma historiografia literária que entende os movimentos não como forças de 

pensamento, mas como suplantação de modelos; por outro, a vinculação da crítica a um 

pensamento político influencia substancialmente o julgamento, excluindo muitas vezes as 

qualidades e problemas que um texto apresenta em favor de defender, posições ideológicas 

acima de qualquer outro intuito. Questões problemáticas a parte, é inegável, quando não 

explícito, o diálogo entre texto e movimento. Tal fato é, aliás, reconhecido pelo próprio 

Saramago ao afirmar diversas vezes ser seu livro “(...) o último romance do neo-realismo, 

fora já do tempo neo-realista” (Apud REIS, 1998, p. 118)37. A força motriz de Levantado 

                                                 
35 Há, durante o trabalho o uso similar das formas vocabulares Neorrealismo e Neo-realismo porque, apesar 

de adotarmos a grafia atualizada, a maioria dos textos que consultamos ainda era anterior à reforma 

ortográfica. Assim, sempre que formos nós a escrever, usaremos Neorrealismo, mas quando estivermos 

citando textos anteriores à reforma, optamos por manter Neo-realismo conforme usado pelos autores citados. 
36 Citamos, a exemplo, Calbuccci, quando afirma que “A partir de Memorial do Convento, a segunda obra-

prima, a literatura de Saramago se solidifica com marcas singulares de estilo, pois, em Levantado do Chão, 

apesar de várias inovações formais, o legado do Neo-Realismo impedia que o escritor desenvolvesse 

plenamente toda sua potencialidade” (1999, p. 20). 
37 Cf. também: “As minhas raízes são as do Neo-Realismo e não podem ser outras, embora tudo isso tenha 

passado, depois, por lentes de aproximação que não são as mesmas, e, sobretudo, por uma espécie de 

cepticismo, que não podia ser admissível, sequer ideologicamente, no Neo-Realismo, e que enforma todo o 

meu trabalho. (...) No fundo, é como se estivesse a examinar o Neo-Realismo à luz, não do que se passava 

então e do que se passou depois, mas à luz do que foi antes. Quer dizer, é o olhar histórico. (...) É do ponto de 
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do chão configura-se pela imposição de uma aparente dominância de referências 

ideológicas articuladas com a História e com os cenários sociais e uma nova forma de 

narrar. Como elucida Costa, 

De fato, Levantado do chão apresenta claramente o padrão de conciliação entre 

diferentes modos de representação literária (...). Por um lado, a história narrada 

no livro, ambientada nos domínios rurais do Alentejo e centralizada em torno a 

saga camponesa da família Mau-Tempo rumo à sua emancipação histórica, 

aproxima-se bastante dos temas do neorrealismo português, por outro, a 

linguagem que Saramago emprega para narrar esta aventura, antes de estar 

carregada pelo pedagogismo neorrealista, está prenhe de pulsão lírica, que 

transborda pelos longos períodos nos quais, pela primeira vez, o escritor encontra 

sua forma particularíssima de desenvolver situações dialógicas, apelando 

constantemente para a transformação da palavra oral em escrita. Livro de 

sumarização e de superação de uma corrente estética, Levantado do chão 

inaugurou a decolagem de José Saramago em direção às composições mais 

ambiciosas que lhe seguiram (COSTA, 2010, p. 121-122). 

 

Ora, o Neorrealismo português caracteriza-se principalmente pela forma com que 

temas sociais são tratados. Essa perspectiva implica a leitura de como se configurou o 

movimento em Portugal e quais caminhos seguiu. Segundo Reis (2005), o movimento 

desenvolveu-se em terras portuguesas entre os finais dos anos 30 e 50 do século XX, auge 

do período salazarista, e tempo de grande recepção da bagagem ideológico-cultural 

marxista. Para o crítico, o Neorrealismo designa 

(...) uma projecção, no domínio da criação literária, de orientações culturais 

ideologicamente fundadas no materialismo histórico e dialéctico; uma análise, 

através da literatura, da dialéctica das transformações sociais e em particular da 

luta de classes, num quadro econômico-social capitalista; uma denúncia das 

contradições que afectavam esse cenário económico-social: a exploração do 

homem pelo homem, a luta pela posse da terra, a sobrevivência de mecanismos 

de exploração quase feudais, etc. (REIS, 2005, p. 16). 

 

Os escritores e críticos ligados ao Neorrealismo seguiam esses ideais marxistas, 

apresentavam certo distanciamento em relação ao legado de Orpheu e propunham (pelo 

menos no começo do movimento) uma linguagem empenhada (qual a ideação da epígrafe 

de Gaibéus, analisada adiante). A junção desse grupo compromissado, muito similar em 

sua proximidade aos realistas do século XIX português, mas com proposta diversa, se dá 

por diversas questões. Como nos esclarece Reis: 

(...) ligam-se sobretudo escritores, críticos e ensaístas que formam uma geração 

congraçada por alguns factores comuns: nascidos em grande parte na segunda 

década do século, tendo-se formado intelectualmente num tempo de crise social 

e económica muito aguda, seguindo um ideário cultural marxista, manifestando 

um certo distanciamento (que chega a ser oposição declarada) em relação ao 

legado modernista, enunciando uma linguagem artística comprometida e anti-

esteticista, os escritores, críticos e ensaístas que associamos ao Neo-Realismo 

                                                                                                                                                    
vista de toda a História que o Neo-Realismo é observado (...)” (SARAMAGO, apud BAPTISTA-BASTOS, 

1996, p. 23-24). 
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português configuram uma unidade relativa, não isenta de diferenças internas. 

(...) Em função da sua produção literária, crítica e ensaística, o Neo-Realismo 

pode ser considerado uma resposta, elaborada sobretudo em narrativas, em textos 

doutrinários e, mais escassamente, em poemas, a uma situação de supressão das 

liberdades políticas e de forte repressão. Isto significa também que, ao contrário 

daquilo que o termo Neo-Realismo pode sugerir, ele não foi um simples 

prolongamento do Realismo literário do século XIX. E esta foi sempre uma 

questão fundamental, para o pensamento estético neo-realista. Com efeito, se 

existem afinidades entre o Neo-Realismo e o Realismo oitocentista, elas situam-

se não no plano ideológico, mas no plano ético: para ambos, trata-se antes de 

tudo, de ligar a literatura à sociedade, fazendo dela um instrumento de activa 

intervenção social (2005, p. 15- 16, grifos do autor). 

 

A longa citação faz-se necessária por explicitar, de forma condensada, os 

propósitos e contornos contextuais de surgimento do movimento: um grupo de escritores 

cujos textos se erigem, literariamente, como voz contra a supressão da liberdade política e 

à repressão imposta. 

O Neorrealismo representou, na criação literária, uma projeção muito forte da 

História e de sua abordagem, fator que implica uma ação dinâmica desse processo em seu 

desenvolver (essencialmente dialético, deixemos dito, por ter o marxismo como método). 

Ora, por consequência direta de tal viés, os textos não podiam apresentar senão uma visão 

dos condicionantes histórico-econômicos em que um grupo – menor em número, mas com 

maior poder aquisitivo – dominasse outro(s). Para Alexandre Pinheiro Torres (1977), o 

movimento teve como grande mote debater questões concernentes às figuras à margem do 

sistema socioeconômico português, oscilando entre a radiografia e a deformação da 

imagem da sociedade. O teórico baliza que os textos neorrealistas assinalam o despertar da 

consciência portuguesa para a luta contra a dominação e, por consequência, apontam para a 

possível transformação social. Somado a isso, podemos detectar três principais 

características: o privilégio de temas do contemporâneo do escritor; a representação 

dinâmica da sociedade, a qual sugere a transformação dos sujeitos históricos; e a 

subordinação dessa representação a procedimentos de natureza dialética. Como esclarece 

Abdala Jr. (1981), o Neorrealismo assume a atitude do posicionamento, entra em sintonia 

com os problemas sociais e econômicos do seu tempo; há, em cada situação narrativa, uma 

proposta de intervenção social. Assim, 

De uma forma ou de outra entendemos que os escritores próximos do neo-

realismo ou os reconhecidamente neo-realistas se apresentam sensíveis a três 

fenômenos de naturezas distintas, embora interligados: crise econômica do final 

dos anos 20, sobretudo pelas sequelas sociais que se seguiram nos anos 30; 

acontecimentos político-ideológicos, como a difusão e implantação de regimes 

totalitários e a deflagração da Segunda Guerra Mundial (REIS, 1981, p. 25). 
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Contudo, apesar dessa unidade temático-política, o movimento neorrealista é 

multifacetado. Essa pluralidade levou críticos da alçada de Mendonça a afirmar existirem 

“diversos neo-realismos” (1973, p. 98), que articulam nomes distantes como Alves Redol, 

José Cardoso Pires ou Vergílio Ferreira. O movimento, após seu desgaste natural, 

apresenta pequenas mutações incisivas que o prolongaram em escritores surgidos logo 

após a Revolução dos Cravos. Esse refinamento vai aos poucos minguando o Neorrealismo 

em seu projeto, mas permanece, enquanto rescaldo, em escritores como Lidia Jorge, 

Agustina Bessa-Luís e José Saramago. Neles, a opção temática ainda carrega 

reminiscências ideológicas e compromissadas, mas os conceitos de História ali 

encontrados afastam-se do modelo cultivado anteriormente, ainda de herança romântica. 

Ora, é dentro desse contexto que autores como Carlos Reis (2005) ou Ana Paula Arnaut 

(2002) consideram O delfim, de José Cardoso Pires o marco de superação do neorrealismo 

e o início do pós-modernismo, uma transição na qual exatamente se situa a obra de José 

Saramago. Segundo Reis O delfim “(...) entendido como crucial ponto de passagem e 

decisivo elo de ligação entre a ficção portuguesa posterior ao Neo-Realismo e aquela que, 

já em tempo literário post-modernista e de fim de século, radicalmente se afasta desse 

legado” (2005, p. 249). Nuno Júdice, em Viagem por um século de literatura portuguesa, 

assinala a Revolução de 1974 como marco histórico com uma influência inegável no 

desenvolvimento da literatura portuguesa do último quartel do século XX (JÚDICE, 1997, 

p. 91), talvez sendo o ponto princeps dessa diferenciação entre Neorrealismo e as 

produções subsequentes chamadas, por falta de uma melhor denominação, pós-

modernistas. Já Miguel Real, embora não use nenhum conceito de pós-modernismo, 

propõe uma periodização, em grande medida, convergente com a de Reis, Arnaut e Júdice, 

pois demarca a fase de desenvolvimento do romance português contemporâneo como 

sucessor à “autêntica revolução formal e ideológica” operada durante o Neorrealismo 

(REAL, 2012, p. 95). Para o crítico, a transição entre os romances de marca Neorrealista e 

o contemporâneo inicia-se entre as décadas de 70 e 80 do século passado com a publicação 

dos romances Memória de elefante, de António Lobo Antunes, e Levantado do chão, de 

José Saramago, obras caracterizadas por “um realismo de novo tipo que reinstaura as 

grandes narrativas segundo um modelo desconstrucionista metahistórico (...)” (REAL, 

2012, p. 111). 

Confluentes com a postura de Reis de não adentrar as polêmicas que envolvem o 

conceito de pós-modernidade, nos valemos do termo sem procurar qualquer proposta 
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historicizadora da literatura, mas apenas para visualizar, dentro do movimento de 

transformações da escrita literária em Portugal, suas continuidades, transformações e/ou 

rupturas. Assim, temos 

 Em Portugal, tanto por razões políticas (de fechamento, de censura e de atraso 

cultural) como por razões histórico-literárias propriamente ditas – o peso 

normativo do Neo-Realismo, em boa parte de índole anti-modernista, e a tardia 

afirmação da herança modernista e de Fernando Pessoa como superstar quase 

sacralizada –, demorou a chegar o tempo da superação do legado modernista, 

fosse a partir de uma lógica de continuidade e distanciamento gradual, fosse por 

ruptura brusca e mesmo iconoclasta. Seja como for e conforme ficou já sugerido, 

é decisivo, de meados dos anos 60 em diante, o contributo de romancistas como 

José Cardoso Pires, Almeida Faria, o Augusto Abelaira de Bolor (de 1968, o 

mesmo ano d’O Delfim) ou o Carlos Oliveira de Finisterra. Paisagem e 

Povoamento (1978), no sentido da afirmação de uma ficção post-modernista. 

Esse contributo traz consigo fundamentais inovações temáticas, ideológicas e 

formais que hão-de dominar, às vezes de forma algo heteróclita e não isenta de 

ambiguidades, a nossa principal ficção do último quartel do século XX. Algumas 

dessas inovações: a tendência para rearticular, não raro de forma paródica e 

provocatória, géneros narrativos recuperados do passado ou de zonas antes 

entendidas como subliterárias (epopeia, romance histórico, romance epistolar, 

romance de aventuras, romance policial, relatório, reportagem, biografia, etc.); a 

enunciação de discursos de índole assumidamente intertextual, como processo de 

incorporação da narrativa de outros textos literários e não-literários, às vezes (e 

de novo) em termos parodísticos; a elaboração de engenhosas construções 

metadiscursivas e metaficcionais, como se o discurso ficcional fosse um domínio 

de autoquestionação permeável a indagações de índole metateórica; a concepção 

da narrativa como campo propício à problematização e mesmo à deslegitimação 

de narrativas fundadoras ou identitárias; a reescrita da História em clave 

ficcional e mesmo em registo alegórico, sob o signo de uma relativização 

axiológica generalizada, em termos ideologicamente distintos do que ocorrera no 

Romantismo. No caso português e por circunstâncias históricas próprias, este 

interesse pela História confina com indagações de orientação post-colonial e com 

a valorização da guerra colonial como tema (REIS, 2005, p. 296, grifos do 

autor). 

 

Seja pela opinião de Saramago ou de alguns críticos, seja pela marca temporal de 

seu aparecimento, Levantado do chão possui uma estrita ligação com o Neorrealismo. 

Exemplar para tal comprovação é o primeiro romance neorrealista, Gaibéus, de Alves 

Redol, publicado em 1939. Nele, a tipificação das personagens, a linearidade narrativa, o 

determinismo social e psicológico e a crítica aberta às autoridades – tudo permeado por 

uma forte introspecção narrativa – são a tônica, fatores que apontam à necessidade de dar 

voz aos marginalizados. Contudo, apesar de ser vanguardista e carregar em seu bojo as 

principais marcas do movimento, sua popularidade se deu muito mais pela epígrafe-

manifesto que pelo conteúdo narrativo. Esta reza: 

Este romance não pretende ficar na literatura como obra de arte. Quer ser, antes 

de tudo, um documentário humano fixado no Ribatejo. Depois disso, será o que 

os outros entenderem (REDOL, 1983, p. 9). 
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Definido pelo autor como “documentário humano”, Gaibéus tenta, em uma 

oscilação dual, por um lado resgatar a memória dos trabalhadores das lezírias do Ribatejo 

de uma forma empenhada e, por outro, através de uma dicção muito particular, se fazer 

semelhante aos retratados, procurando afinidades eletivas e justificativas para suas ações. 

Constitui-se o romance como documentário por apresentar o resultado de um trabalho de 

pesquisa in loco, presencial, no qual o autor recolheu informações sociais, econômicas, 

técnicas e higiênicas da vida dos gaibéus ribatejanos. Por outro lado, suas marcas 

inventivas são um do discurso oral de alta performance arquitetônica, um narrador 

extradiegético cujas qualidades de observar, narrar e direcionar o olhar recria o universo 

daqueles que vivenciam a terra e garante sua exposição de forma artística. Em outros 

termos, fica claro a perspectiva ideológica determinante da escolha de parâmetros 

literários, contudo, estes não se perdem arrazoadamente nos meandros intencionais, mas 

erigem-se, somando realidade exterior e projeto de escrita. Há uma confluência entre 

projeto estilístico e projeto ideológico – mesmo que este se apresente em condição superior 

como afirma a epígrafe – subjacente ao romance. Esse engajamento de forte presença é a 

primeira herança encontrada em Levantado do chão. 

Ora, como já afirmamos, a Revolução dos Cravos é um marco que baliza a 

evolução da ficção portuguesa. Por sua culpa temos o redesenhar das fronteiras nacionais e 

a retomada da identidade do povo português, na literatura, exatamente em um processo que 

revisita o “passado”. Se os neorrealistas apontavam para as possíveis diferenças de temas, 

valores e estratégias discursivas em vigor na sociedade pré-Revolução, os textos pós-

Revolução transformam tais questões. Dentro dessa conjuntura sócio-histórica-estrutural 

que nasce Levantado do chão, sua aproximação ao Neorrealismo, em especial a Gaibéus, 

dá-se, inicialmente, por meio da semelhança da pesquisa realizada pelos autores para 

compor seus romances. Se Redol passa alguns anos e sua vida nos arrozais e ribatejanos, 

Saramago afirma, para escrever Levantado do chão, passou um ano com os alentejanos. 

Para me documentar, para recolher material, para ver e ouvir pessoas, para 

cheirar, saborear e tocar, passei dois meses no conselho de Montemor-o-Novo. É 

um trabalho de grande responsabilidade, quase assustador. De vez em quando, 

volto ao Alentejo. É uma maneira de manter a tensão de que necessito para 

prosseguir o livro (Apud AGUILERA, 2010, p. 272). 

 

Se continuarmos a procurar as evidências, poderemos notar que a contracapa do 

romance de Saramago (citamos aqui a primeira edição brasileira, pela Bertrand Brasil) 

apresenta uma espécie de epígrafe deslocada, muito semelhante à de Redol, um prospecto 

do romance. O texto diz o seguinte: 
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Um escritor é um homem como outros: sonha. E o meu sonho foi o de poder 

dizer deste livro, quando terminasse: “Isto é o Alentejo”. Dos sonhos, porém, 

acordamos todos, e agora eis-me não diante do sonho realizado, mas da concreta 

e possível forma do sonho. Por isso me limitarei a escrever: “Isto é um livro 

sobre o Alentejo”. Um livro, um simples romance, gente, conflitos, alguns 

amores, muitos sacrifícios e grandes fomes, as vitórias e os desastres, a 

aprendizagem da transformação, e mortes (SARAMAGO, 1980, quarta capa). 

 

A proximidade entre os dois projetos é flagrada de forma plena. Se em Redol há 

uma anteposição do documental ao artístico em preocupação, com Saramago há a mesma 

pretensão. Todavia, o pequeno trecho expressa epigraficamente que Levantado do chão 

possui uma nuance diferente dos neorrealistas, aquela capaz de promover o salto dado pela 

obra saramaguiana frente a este movimento. Ao “dizer-se” diferente do sonho intentado e 

da forma concreta mimetizada, o epigráfico traz a baila a ressalva de não ser o Alentejo de 

Portugal, realidade factual, mas o Alentejo do narrador saramaguiano que se lerá no 

romance. Um local projetado ficcionalmente, condizente com a realidade, mas não ela 

mesma – posto existirem parâmetros ideológicos (sempre orientada por um anseio da 

coletividade) norteando o eixo artístico-mimético da escrita. Ao afirmar “isto é o Alentejo” 

o autor parece marcar sua condição neorrealista. Entretanto, ciente de a literatura não ser 

uma simples transposição do real para o imaginário, Saramago reconhece, diferente de 

Redol, que seu texto é projeto, proposta de transformação epistêmica, um livro simples e, 

ao mesmo tempo, complexo. 

O retrato coletivo intentado pelos dois romances dialoga de forma magistral. Eles 

apresentam romanescamente a exploração do ser humano no campo por meio de um 

explorador comum: o latifúndio. Poderíamos ler os dois textos, levando em conta a 

proposição de Benjamin Abdala Jr., como “práxis artística formalmente problematizadora, 

tendo em vista a construção de um texto realmente revolucionário” (ABDALA JR., 2007, 

p. 75), tanto que seus engajamentos maturam a escrita. 

O fato de tanto Saramago quanto Redol terem se valido de uma experiência 

localizada na realidade material histórica para compor seus romances também nos leva a 

notar existir, implicitamente nos dos escritores, um alinhamento à postura quase utópica de 

desejos ficcionais poderem denunciar certa realidade. Um sistema econômico regido pelo 

lucro, que oprimia o trabalhador e o degradava física e moralmente é combatido por meio 

de uma escrita alicerçada na promoção da partilha que expõe, qual uma aula, quem gera o 

fruto do trabalho e quais são as figuras responsáveis pela ceifa, plantio e colheita – mesmo 

sem possuírem modos de saciar sua fome. Sabemos existir tal intuito em Redol, o que 

muitas vezes desmerece as qualidades textuais de seu romance em questão. Já Saramago 
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ultrapassa o mero documentarismo histórico ou de função engajada para realinhar-se em 

um processo de construção ficcional criador, no qual a novidade e vai além da mera 

proposição ideológica. Como bem delineou Silvio Castro,  

In Saramago piú che in Eco la relazioni tra significante e significato conduce ad 

un linguaggio specificamente letterario, fatto di elementi che cercano nel 

discorso le piú ample estensioni significative della lingua, ma sempre rea 

lizzandosi come un prodotto artistico. Mentre Eco stabilisce l'equazione 

significante-significato con il predominio dei discorso tipico del significato, 

Saramago lo fa esaltando il significante come elemento principale della sua 

personalissima sintassi letteraria (Apud BAPTISTA-BASTOS, 1996, p. 85)38. 

 

As semelhanças não acabam nesses quesitos mais exógenos. Saramago ainda revela 

ser com Levantado do chão que sua peculiar forma de escrita, seu estilo nasce. Diversos 

são os relatos em que o escritor explica esse processo. Em entrevista a João Céu Silva ele 

explicita: 

Escrevi o livro como me pareceu que deveria ser escrito e aquilo a que se chama 

o estilo Saramago nasceu nesse livro, mas nasceu aí porque é o primeiro em que 

isso acontece, porque houve um primeiro dentro desse primeiro. Conto como foi, 

eu tinha estado no Lavre, tinha recolhido todas essas histórias, todo o material 

para escrever esse livro mas não sabia como fazê-lo. Eu pressentia e havia em 

mim algo que me dizia: “Não, pá, não podes, não vais repetir o esquema de 

sempre”. Mas também não sabia como é que havia de ser até que um dia - eu ia 

de vez em quando ao Lavre e muita gente perguntava-me «Então, o livro?» e eu 

dava como resposta “Estou a pensar nisso” – tive de decidir e disse para mim 

próprio: «Sei o que quero contar e vou contá-lo». E comecei a escrever. Escrevi 

exactamente aquilo como ficou escrito, excepto o primeiro capítulo a que volto 

um pouco mais adiante. Aquele que começa dizendo “O que mais há na terra, é 

paisagem”, porque nesse momento eu recomecei o livro mas por aquele que é 

agora o segundo capítulo. (...) Claro que quando cheguei ao fim do livro tive que 

voltar atrás para pôr aquelas 22 ou 23 páginas de acordo com o que vinha depois 

(Apud SILVA, 2008, p. 72-73, grifos nossos). 

 

A proximidade entre o discurso oralizado de Redol e este “novo estilo” de 

Saramago colocam os romances em diálogo profícuo, tanto enquanto linguagem como 

processo de criação. Assim, a persistência da continuidade, quase uma angústia da 

influência em seus vetores narrativos, parece aproximar Levantado do chão ao 

Neorrealismo e, em específico, a Gaibéus. Contudo, como esclarece Luciana Stegagno 

Picchio, 

O estilo oral de Saramago, constituído por entoações, por rasgos supra-

segmentais, por sublinhados, por mudanças de voz e de tom, pressupõe uma 

execução colectiva, multivocal, em que cada uma das vozes se distingue pela 

individualidade do timbre, mas que ao mesmo tempo está sujeita às regras 

                                                 
38 Em Saramago mais do que em [Umberto] Eco as relações entre significante e significado conduzem a uma 

linguagem especificamente literária, composta por elementos que buscam na fala as mais amplas extensões 

significativas da língua, mas sempre se realizando como um produto artístico. Enquanto Eco estabelece a 

equação significado-significado com o domínio do discurso típico do significado, Saramago fá-lo exaltando o 

significante como elemento principal de sua personalíssima sintaxe literária (Tradução sob nossa 

responsabilidade). 
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rigorosas de uma partitura, obedecendo a leis rítmicas, cromáticas de 

appoggiatura e de cadência. Uma literatura para ouvir, como para ler. Daí que 

Saramago insista sempre nos condicionamentos tímbricos e melódicos que 

governam a sua criação (Apud BAPTISTA-BASTOS, 1996, p. 84). 

 

O acontecimento literário desenvolvido na linguagem do romance, apesar de não 

garantir uma pretensa literariedade, cria ondas de significação. O estilo saramaguiano 

consolidado em Levantado do chão aproxima sua a narração do discurso oral e matiza a 

forma de contar. Ou seja, não há só uma preocupação com o que contar, mas também com 

o como contar a história e (re)contar a História. Somado a isso temos um narrador irônico, 

autoconsciente, opinativo, partidário e descaradamente metaficcional. Mas, ao mesmo 

tempo em que essa constituição é altamente clara e elaborada, temos uma narração 

ambígua na qual a ancoragem no histórico apresenta uma tomada de posição que mistura 

dados comprovados por documentos, paródia, ironia, recursos metafóricos e retóricos e o 

uso reiterado do intertexto bíblico. Vejamos, a exemplo de ilustração, a introdução e 

profanação do discurso do outro: 

(...) e algumas vezes amigos meus esta é a minha terra, tomai-a, povoai-a para 

meu serviço e vosso prol, guardada de infiéis e outras inconformações. Livro de 

santíssimas horas, magníficas, e de sacratíssimas contas trazidas ao paço e ao 

mosteiro, rezadas nos térreos palácios ou torres de segurança, cada moeda um 

padre-nosso, às dez ave-maria, chegando a cem salve-rainha, maria é rei 

(SARAMAGO, 1980, p. 13). 

 

Apagada a fronteira entre o discurso bíblico e o do narrador, ao invés de confronto, 

as vozes se mesclam para incitar a tomada de consciência. Mas, a escolha lexical e a forma 

de apresentação indicam que existe, sim, uma posição em favor de uma ideação específica, 

dentre as quais aquelas que se embatem. O narrador opta e privilegia o pobre, o 

desfavorecido e o “menos forte”, orientando seu discurso para um outro: 

Madre de tetas grossas, para grandes e ávidas bocas, matriz, terra dividida do 

maior para o grande, ou mais de gosto ajuntada do grande para o maior, por 

compra dizemos ou aliança, ou de roubo esperto, ou crime estreme, herança dos 

avós e meu bom pai, em glória estejam. Levou séculos para chegar a isto, quem 

duvidará de que assim vai ficar até à consumação dos séculos? (SARAMAGO, 

1980, p. 13). 

 

Cheio de “falas” alheias, a voz narrativa questiona o narratário e o convida a 

participar da comunicação. Há um “projeto” cheio de ideologias, mas sem certezas, eivado 

de vazios que apenas o leitor poderá concretizar. Dessa forma, o escritor conquista a 

atenção do leitor, constrói a duras penas sua autoridade, mas a revoga na linha seguinte, em 

uma projeção suspensa. Como ilumina-nos Fuks: 

O movimento é cíclico, portanto; o romance reconquista seu teor de verdade, e 

ato seguinte o põe em xeque, ato seguinte volta a denunciar seu próprio caráter 
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de artifício, sua ficcionalidade patente. Nessas circunvoluções do romance sobre 

seus próprios sentidos, parece se mostrar a maior novidade do gênero: essa 

ruptura dialética com a ficção pode ser hoje sua linha de frente mais movediça, o 

campo que têm explorado os romances de vanguarda ainda possíveis. Nessas 

idas e vindas, não seria impossível dizer, o gênero avança, e assim seu 

movimento não seria propriamente cíclico, e sim em espiral, uma espiral ainda 

capaz de provocar alguma vertigem (FUKS, 2017, p. 90). 

 

Claro processo de demolição da verdade plena e absoluta, a voz narrativa de 

Levantado do chão condensa, de forma sutil, constatação e incerteza. Não há, portanto, 

sujeição do narrador ao discurso ideológico, muito pelo contrário. Há sempre um 

confronto, uma crítica implícita, uma profanação das linguagens em favor de um despoder. 

Essa linguagem em suspensão, como a chama Arnaut, inaugura, em promove 

autorreferência do narrador e faz do próprio modo de narrar objeto de representação 

literária, comentário e autocrítica: 

No caso de Levantado do Chão, este narrador dúplice (ora modernistamente 

forte ora pós-modernistamente débil - cf. Vattimo), numa atitude pós-moderna 

de plena auto-consciência narrativa e linguística, lança, logo no final do primeiro 

capítulo, o seguinte aviso ao leitor: “mas tudo isso pode ser contado de outra 

maneira" [p. 14]. Estamos, portanto perante o referido discurso de suspensão, em 

boa parte responsável por uma narrativa metaficcional que se pensa a si própria, 

como Maria Lucia Lepecki notara (...), ao dizer, a respeito do romance em 

questão, que nele existe tanto uma história narrada como uma do narrar. 

(ARNAUT, 2008, p. 153-154). 

 

O narrador assume, no romance, não existir lugar pleno, mas espaços privilegiados, 

como o seu, em que impera um projeto de consciência crítica. Consciência em que “nem o 

falso nem o verdadeiro são opostos que se excluem, e sim conceitos problemáticos que 

encarnam a própria razão de ser da ficção” (SAER, apud FUKS, 2017, p. 91). 

Podemos, ainda, encontrar maiores semelhanças entre Levantado do chão e o 

movimento Neorrealista como, por exemplo, no protagonismo do texto saramaguiano estar 

voltado para os marginalizados, os pequenos, os socialmente ignorados e os heróis 

campesinos que a História esqueceu. Tais representam um conjunto. Mas, em seu passo de 

renovação, as personagens do romance em análise como que adquirem vida na narrativa: 

podem expressar-se, apresentar seus pontos de vista, assumir sua projeção e destaque e, 

mesmo representando um coletivo abrangente, não perdem sua voz unívoca ao longo da 

trama; uma força humanista que poucos textos portugueses tinham apresentado até então. 

Ora, essa qualidade imprime ao texto o vigor persuasivo de uma mensagem fortemente 

interventora por meio da manipulação das categorias de personagem e espaço. Um livro 

empenhado, pois, como afirmava o escritor: “Repito estas palabras lentamente – literatura, 

compromiso, transformación social” (SARAMAGO, 1993, p. 12). 
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Na divagação de Saramago é possível constatarmos um comprometimento mais 

abrangente que aquele adotado pelos escritores neorrealistas: enfrentar a realidade, as 

narrativas oficiais, os poderes impostos e suas justificativas, bem como as correntes de 

pensamento que os mantêm e autorizam. Se os neorrealistas deflagravam a realidade 

extraliterária, Saramago parece querer enfrentá-la por meio de uma textualidade 

movimentadora de suas engrenagens e consegue promover saídas, mesmo temporárias, 

para tais problemáticas. Em outras palavras, Saramago parte do Neorrealismo para 

ultrapassar o mero empenhamento político em direção a uma proposta literária cuja 

linguagem, teor e providência analisaremos no decorrer deste capítulo. O escritor marca 

sua dívida com a estética neorrealista, mas a continua de forma a acessar, ao projeto 

literário já gasto, uma nova condição, cujos vetores ultrapassam a questão formal e 

adentram o espaço do ético (por crer-se responsável e não discutível/subjetivo), do estético  

(por afirmar-se ficção e não factualidade) e do epistêmico (por não apresentar-se como 

mudanças, antes como projeto). Destarte, a ficção ultrapassa a falência dos registros 

históricos e cria, ela mesma, sua referência. Esse logro permite a multiplicação do 

imaginário e, ao mesmo tempo em que se afasta do objeto, constrói uma imagem dele. Ou 

seja, muitas das características do Neorrealismo estão presentes em Levantado do chão, 

embora não digam tudo sobre o romance. 

Assim, resta-nos uma questão de ordem artística por resolver, quais os 

procedimentos não “cunhados” pelo neorrealismo português são utilizados por Saramago 

se sua escrita vai além dessa proposição modelar? Mais, se há um viés de forca concêntrica 

ideológica e pedagógica, existe um processo narrativo que corresponda a alguma 

transformação não apenas social, mas epistêmica? 

O modelo neorrealista diferenciado, em Saramago, pelo sublinhar do processo 

criativo/narrativo: os elementos descritos são problematizados, discutidos e comparados. A 

imagem que daí emerge é altamente compromissada pois se afasta do mero descritivo do 

modelo tradicional de ficção histórica via metatextualidade e reinterpretação do fato. 

Assim, vejamos: 

Não sou mentiroso, mas a verdade não a posso dizer, Porquê, Por medo, Vá em 

paz, doutor Pilatos, durma em paz com a sua consciência, fornique-a bem, que 

ela bem os merece, a si e à fornicação, Adeus, senhor autor Adeus, senhor 

doutor, mas tome um conselho que lhe dou, evite as formigas, sobretudo aquelas 

que levantam a cabeça como os cães, é bicho de muita observação (...) 

(SARAMAGO, 1980, p. 192). 
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O romance em Saramago, ao lado dos elementos tradicionais clássicos do gênero 

urge produtos inovadores, contestes desse modelo, quais: a consciência explícita, a 

introdução de personagens ex-cêntricos e o comentário historiográfico que desafia a 

autoridade da História. A título de exemplo, vejamos algumas citações que exploram tais 

qualidades na narrativa: 

Juntaram-se ali os dinheiros requeridos, revolveram-se bolsos e bolsinhos, 

desataram-se lenços, aí está o dinheiro, senhor tenente Contente, ao menos não 

ficamos em dívida com o Estado, faz-lhe assim tanta falta, pena foi não ter sido a 

volta maior, que o caminho de Monte Lavre aqui já todos nós o conhecíamos. 

Não foram ditas estas palavras, são as liberdades do narrador (SARAMAGO, 

1980, p. 163). 

 

(...) este homem que leva o saco às costas merece os louvores, mesmo não sendo 

pessoa de igrejas, não que ele o tivesse dito, são coisas sabidas do narrador, além 

de outras que não vêm para o caso, pois esta história é de latifúndio e não de 

cidade (SARAMAGO, 1980, p. 264). 

 

Não faltou àquela Dona Filipa quem lhe cantasse e contasse os aplausos, ele foi o 

João Pinto Ribeiro, ele foi o conde da Ericeira, ele foi o Vicente Gusmão Soares, 

ele foi o Garrett, e até o Vieira Portuense fez a sua pinturice, só o Manuel Espada 

e o Sigismundo Canastro não têm quem os apadrinhe, é uma conversa de dois 

homens, já disseram o que tinham a dizer e agora vai cada qual à sua vida, não 

faltaria mais nada terem benefício de parlenda e de pincel, para o caso este 

narrador é quanto basta (SARAMAGO, 1980, p. 271). 

 

São exageros do narrador, efeitos de educação medieval, imaginar exércitos de 

gente armada e flâmulas de cavalaria, quando apenas se trata de uma dispersa 

tropa de rústicos, e todos contados talvez não cheguem ao milheiro, e mesmo 

assim, para o tempo, grande será o ajuntamento final (SARAMAGO, 1980, p. 

310). 

 

Nos primeiro e segundo excertos, temos a consciência explícita do narrador 

direcionador da a reflexão do enunciatário por meio de comentários não presentes na 

sequência narrativa. No terceiro excerto temos a apresentação das personagens ex-cêntricas 

– no caso Manuel Espada e Sigismundo Canastro, homens do povo e que não possuem, 

aparentemente, nenhuma qualidade de destaque para serem figurantes principais de um 

romance. Por outro lado, são descentralizados, fronteiriços, ameaçadores da ilusória 

segurança da cultura; tipos sociais representantes das grandes massas. Por fim, no quarto 

excerto temos o comentário historiográfico desafiador da autoridade histórica. Nele o 

narrador destila sua ironia ao apresentar o lado comezinho e chão de um fato que, ao ser 

narrado historiograficamente, possui forma impoluta e grandiosa. Essa mundividência 

retira da História o tom oficial e concede ao texto uma perspectiva diferente, sob o olhar 

daqueles que são preteridos. Nas palavras do autor, “este narrador estável poderá mesmo 

ser o instrumento ou o sopro de uma voz coletiva. Será igualmente uma voz singular que 

não se sabe donde vem e se recusa a dizer quem é” (SARAMAGO, 1998, p. 624). 
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Outra subversão se dá pela quebra das convenções da narrativa; o romance deixa de 

ser a narrativa de um fato – a luta do campesinato alentejano contra a opressão do 

latifúndio – para ser, também, uma narrativa sobre o próprio fazer literário, explorando as 

fronteiras limítrofes da metaficção: 

Mas como cada coisa se deve tratar em seu acontecido tempo, embora antecipada 

esteja a morte de Joaquim Carranca, em verdade alguns anos mais tarde, e assim 

deve ser para não serem ofendidas as regras da narrativa, mas como cada coisa, 

quando tal convém, se deve tratar em seu tempo, falemos daquele grande 

temporal que nas memórias ficou por razões de luto e outros estragados 

(SARAMAGO, 1980, p. 63-64). 

 

O viés pedagógico do romance se insta por uma constante resistência, a força do 

olhar, reflete sobre como as estruturas de poder formam-se e se tornam reais no cotidiano. 

Em outras palavras, o projeto arquitetônico de Levantado do chão atribui ao povo uma 

força transcendental. O narrador, dono pleno da construção ficcional em curso no romance, 

dá total atenção aos enjeitados pela sociedade, transformando-os em protagonistas de uma 

História quase atemporal, sem vitimismo. Ora, é justamente essa transcendentalidade, 

analisada logo adiante, que promove o salto do escritor rumo a novas perspectivas. Mas, 

antes de avançarmos, poderíamos elencar algumas leituras que, enviesadas, frearam a 

possibilidade de nossa hipótese seguir adiante. 

A primeira forte leitura desse enviesamento capaz de por em xeque o aparente 

projeto neorrealista de Levantado do chão se encontra no questionamento de Mário 

Sacramento em seu livro Há uma estética neo-realista? Neste opúsculo o crítico português 

aponta o grande problema do movimento Neorrealista: o valor do documental que os 

escritores dessa estética pretendiam conferir às suas obras é possuidor de uma falha 

doutrinária, aderir, sem ressalvas, à tese marxista de um proletariado em ascensão. Tendo a 

falta de um apoio sociológico consistente que permitisse ao movimento literário afirmar tal 

condição, os escritores neorrealistas criavam, ficcionalmente, as imagens de um operariado 

e de um campesinato portugueses, baseados em projeções subjetivas. Há, segundo 

Sacramento, uma aderência à imagem de uma classe social que, sobrevalorizada, poderia 

transformar a realidade em todos os acontecimentos sociais e seus desdobramentos, e 

assim criar uma nova conjuntura social (Cf. SACRAMENTO, 1985). Isso também é 

afirmado sobre Levandado do chão quando Pinto diz que o romance 

(...) Chão distingue-se desses outros romances pelo final: a ocupação do 

latifúndio pelos trabalhadores. Nesse desfecho, contrastante com os finais 

problematizadores dos outros romances citados, Saramago apresenta um 

percurso teleológico da humanidade condizente com a sua assumida ideologia 

marxista (PINTO, 2009, p. 2) 
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Contudo, apesar de intentada, a leitura não é possível pois não há problemática de 

defasagem das vozes em Saramago. Não há sobreposição, antes embate. Os proletários não 

são postos como melhores, mas parentes dos laifundiarso e possuem sua vida flagrada para 

sabermos como eles conquistaram suas vitórias. Poderíamos, ainda, questionar Pinto na 

questão de apresentar justamente um fato insólito como marca do marxismo do autor, mas 

deixemos os embates para linhas subsequentes. Pensemos que, se a posição de Saramago 

em um contexto de paz político-social criou uma espécie de “proteção” crítica por 

apresentar sujeitos sociais pobres, em ascensão e subjetivante, existe por outro uma 

mudança de perspectiva 

Nos seus textos, o «era uma vez» é, em muitas ocasiões, pretexto para uma nova 

leitura, para uma (re)estruturação da História. É o lúdico a abanar as estruturas 

do real empírico, é a ficção a enunciar, muitas vezes, a(s) verdade(s), contando, 

para isso, com a participação activa do leitor (MARTINS, 1994, p. 21). 

 

Talvez a simples recorrência a esse lúdico responda à dúvida sagaz lançada por 

Arnaut em livro dedicado ao escritor: 

Mas o que se me afigura curioso em Levantado do Chão é o modo original como 

se procede ao entrecruzamento de duas propostas narrativas contraditórias e 

aparentemente inconciliáveis, o romance metaficcional, tido como pós-

modernista, e o romance de tese de tradição realista, tido como modelo 

ultrapassado, que Levantado do Chão ainda persegue (...) (2008, p. 154). 

 

Temos, por um lado a utilização da ficção como um meio de expor a problemática 

social do país, e de outro um projeto de ludicidade ficcional, mimética e epistêmica que 

apela à imaginação dos leitores, utilizando a construção “imaginemos que (...)” (Cf. 

SARAMAGO, 1990a). Nessa tentativa de, através das variadas possibilidades da 

imaginação, resolver a incapacidade da História temos o diferencial de sua narrativa. 

Arnaut também acha uma resposta que, paralela à nossa, faz-se justa ao romance. Para não 

cometermos o excesso do pecado parafrásico, preferimos deixar as palavras da crítica em 

resposta ao próprio questionamento: 

Emocional o texto o é, em primeiro lugar, por dialogal. A «troca de palavras», a 

alternância de vozes, suscita, entre Narrador, personagens e leitor, uma peculiar 

cumplicidade afectiva. Ela decorre da proximidade entre os «corpos físicos» das 

personagens, decorre da distância pouca entre os olhos de um e a figura de 

outro(s). Figuras, aliás, que não necessariamente se descrevem no plano físico: 

podem ser construídas metonimicamente através da voz. (...). A sabedoria com 

que o Narrador principal está no que conta, a prudência com que a instância 

autorial actua para nos ajudar a construir os sentidos desejados, parecem ser os 

lugares de equilíbrio a partir dos quais Levantado do Chão controla um possível 

excesso de emocionalidade. (ARNAUT, 2008, p. 157). 
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Há, ainda, um outro crítico do romance que, no calor da hora, afirmou ser o 

romance autêntico e unicamente Neorrealista por constatar seu grande empenho social e 

uma postura de apoio ao proletariado. António José Saraiva, em seu Iniciação à literatura 

portuguesa procura filiar Levantado do chão ao Neorrealismo e se vale de alguns dados do 

movimento para fazê-lo.  Na época da publicação do livro citado, Saramago tinha dado a 

público apenas Levantado do chão e Memorial do convento de sua lavra de romances 

famosos, não sendo motivo para Saraiva deixar de notar a qualidade do escritor em 

efervescência. Assim, o crítico inicia sua leitura de Saramago alocando-o estilisticamente 

ao Neorrealismo: 

José Saramago é um escritor contemporâneo dos neo-realistas e tenta dar 

credibilidade à doutrina de que os neo-realistas eram porta-vozes. Para isso 

adaptou ao romance o processo que Bertold Brecht tinha utilizado para o teatro 

no Círculo de giz caucasiano. Esse processo, a que se chamou “épico”, consiste 

em fazer contar a estória por um narrador que está de fora; diante dele, na altura 

própria da narração, apresenta-se o objecto referido, não o objecto como se 

supõe ser na realidade, mas tal como livremente o imagina o narrador. Nos 

romances de Saramago, Levantado do Chão e Memorial do Convento, ouve-se 

uma voz que conta uma estória com aparte e comentários, uma voz que se diria 

impessoal e intemporal, como a voz populi  ou a vox dei, com marcas de 

oralidade popular (por exemplo, o uso popular do cujo); as figuras e quadros a 

que essa voz se refere são projectados como sombras chinesas num écran, por 

exemplo, a cena do nascimento de uma criança filha de camponeses, cena que 

lembra fragrantemente o presépio de Jesus. Desta maneira, a voz off não se 

identifica com os sucessos projectados, nem garante a sua realidade, e fica livre 

para imaginar um processo histórico de acordo com a utopia do autor. O que 

assim se conta e apresenta em Levantado do Chão é uma imaginária insurreição 

agrária no Alentejo. É um processo de distanciamento em relação à matéria 

narrada, que permite expor a doutrina sem forçar a realidade (SARAIVA, 

1999, p. 168, grifo nosso). 

 

Apesar de longo, o trecho se justifica pela consistência da construção analítica que 

emana afirmações de uma cariz contrária ao nosso caminho. Orientados pelas reflexões de 

Oliveira Filho, apenas destacaremos os principais pontos que podem defraudar tal arguição 

em favor de um caminho diferenciado para a leitura do romance. 

Saraiva afirma que Saramago procura “dar credibilidade à doutrina de que os neo-

realistas eram porta-vozes”. Ora, se é inegável o viés marxista do escritor e do movimento 

literário, não podemos afirmar, de forma categórica, ser o escritor portador de uma 

confiabilidade neorrealista por, simplesmente, não participar ativamente do movimento. 

Mais que isso, como o próprio escrito afirmou, se seu romance é o último da lavra 

neorrealista, ele também está fora do pensamento construtor e do ápice histórico desse 

movimento. Assim, filiar um texto apenas por certa aparência estilística seria um tropeço 

obnubilador da possibilidade de enxergar suas qualidades. Explicita Oliveira Filho: “a 
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ligação entre a produção literária de José Saramago e o Neo-Realismo parece ser um fato 

de claras evidências. Isto, desde Levantado do Chão (...)” (OLIVEIRA FILHO, 1996, p. 

53). Porém, assevera logo a seguir ser essa relação muito mais de ligação que de filiação. 

Segundo o próprio crítico: 

O jogo executado com as categorias temporais, que contraria a tentativa neo-

realista do exame ordenado da "fatia de vida", e, principalmente, a introdução da 

figura de um narrador-contador de histórias, que comenta, intervém, dialoga com 

o leitor – o que, enfim, quebra o mandamento máximo da objetividade, próprio 

de toda estética de raiz realista –, são índices dessa exploração consciente da 

ficção literária e do esforço de José Saramago na superação do reducionismo 

doutrinário praticado, em larga medida, por aquela geração de escritores, entre os 

quais se inicia e aos quais – como demonstra Levantado do chão – ainda, de 

alguma forma, se liga (OLIVEIRA FILHO, 1996, p. 54). 

 

Diferente de Cardoso Pires (que teve um vínculo formal e periodológico com o 

movimento, mas o ultrapassa) Saramago, em momento algum, se filia aos neorrealistas e, 

apesar de ter vivido coetaneamente ao período áureo do movimento, escreve e publica seu 

romance em um tempo posterior a esse acontecimento, quando temos decretado de forma 

cabal seu encerramento. Ora, não existe nisso a negação da influência/relação, mas antes o 

vínculo que ata um processo de construção a suas bases lítero-epistêmicas para dar 

continuidade a ela. Poderíamos, neste passa, afirmar, qual Viçoso, que Levantado do chão 

seria: 

(...) o resultado da releitura e reescrita do “Livro neo-realista”, ou seja, um 

símbolo num tempo histórico no qual o sentido da utopia, o princípio da 

esperança, embora necessário, já dificilmente poderia assumir a epicidade datada 

e algo ingénua do protagonista colectivo, mobilizado por uma dinâmica histórica 

de sentido único e de cariz teleológico. Neste aspecto, o romance será a memória 

ficcionada da luta de um povo – os trabalhadores rurais alentejanos em busca da 

emancipação –, enquanto algo de exemplar, e uma alegorese projetada para a 

história do futuro (VIÇOSO, 2011, p. 334). 

 

Ora, essa discrepância temporal cometida por Saraiva pode ser apontada por dois 

feitos orientadores da narrativa saramaguiana. O primeiro se dá por uma voz empenhada, 

de alta participação, sem uma função de “fazer contar a estória por um narrador que está de 

fora”. Como já apontou Oliveira Filho (1996), essa voz narrativa quebra com a 

objetividade máxima neorrealista e comenta, dialoga, expõe-na enquanto ficção, criação de 

um sujeito sob certo ponto de vista; influência das narrativas de Redol e Carlos de Oliveira, 

que também ultrapassam tais limites. Destarte, “ouve-se uma voz que conta uma estória”, 

mas de forma cativante, marcada, própria, com um tom e dicção particulares a forjar no 

leitor novas direções de leitura frente aos acontecimentos narrados. Por outro, os relatos 

(que não se dá na primeira pessoa, mas curiosamente trata a si como “narrador”, na terceira 
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pessoa) não são, voltamos a dizer, exatamente privilegiados já que ele não é totalmente 

onisciente e onipresente; há uma escolha de personagens a serem seguidos e, dessa forma, 

o narrador verá através desses olhos: 

Entretanto, se nos apressarmos, ainda apanharemos o senhor doutor Romano, 

vai ali adiante, de cabeça baixa, a malita preta pendurada do braço esquerdo e 

por isso podemos pedir-lhe que levante a mão direita, Jura dizer a verdade, toda 

a verdade e só a verdade, para os doutores tem que ser assim, estão habituados a 

fazer coisas com toda a solenidade, Diga lá, doutor Romano, doutor delegado de 

saúde, ajuramentado por memória de Hipócrates e suas actualizações de forma e 

de sentido, diga lá doutor Romano, aqui debaixo deste sol que nos alumia, se é 

realmente verdade que o homem se enforcou. Ergue o doutor delegado de saúde 

a sua mão direita, Põe sobre nós os olhos cândidos, é homem muito estimado na 

vila, pontua na igreja e meticuloso no trato social, e tendo-nos mostrado a pura 

alma, diz, Se alguém tem um arame enrolado no pescoço, com uma ponta presa 

no prego acima da cabeça, e se o arme está tenso por causa do peso mesmo que 

parcial do corpo, trata-se, sem dúvida nenhuma, tecnicamente, de enforcamento, 

e, tendo dito, baixou a mão e vai à sua vida. Mas olhe lá, doutor Romano 

delegado de saúde, não vá depressa que ainda não são horas de jantar, se é que 

tem apetite depois daquilo a que assistiu, faz-me inveja um estômago assim, olhe 

lá e diga-me se não viu o corpo do homem, se não viu os vergões, as nódoas 

negras, o aparelho genital rebentado, o sangue, Isso não vi, disseram-me que o 

preso se tinha enforcado e enforcado estava, não havia mais que ver, Será 

mentiroso, Romano doutor e delegado de saúde, ganhou como e para quê, e 

desde quando, esse feio hábito de mentir. Não sou mentiroso, mas a verdade não 

a posso dizer, Porquê, Por medo, Vá em paz doutor Pilatos, durma em paz com a 

sua consciência (SARAMAGO, 1980, p.176-177, grifos nossos) 

. 

É inegável que o narrador controla respostas, põe em xeque os discursos veiculados 

e deixa entrever que nem sempre o dito é verdade, mas, por outro lado, sua atuação dá a 

palavra às diversas vozes silenciadas e violentadas pelos poderosos. Existe nessa forma 

narrativa jogo entre resgate do coletivo silenciado e questionamento agudo de falas 

estereotipadas. 

Levantado do chão são retratos de memória dignos de registro que nos permitem 

ver o avesso real dos fatos e ver os recortes de construção que são operados no 

interior da história oficial. (...) ambas são fruições repetidas e refeitas até 

causarem o efeito de estranhamento, o levantar-se do chão, o novo (OLIVEIRA 

NETO, 2010, p. 17).  

 

Dessa maneira, o narrador se coloca no mesmo tempo de seu leitor; revela existir 

em sua descrição do passado uma adesão ao presente (Cf. KAUFMAN, 1991). Não há 

mais a ilusão da ficção objetiva, o biopoder39 (entenda-se aqui a LEI – Latifúndio, Estado e 

Igreja) é posto em xeque e questionado por dentro, através daqueles que foram julgados e 

menosprezados pelos agentes desse mesmo biopoder. Ao desierarquizar a LEI, quebrar 

com seu controle disciplinar e acabar com a docilidade por ela desejada, o narrador 

saramaguiano desmascara-a, deflagrando-as como “(...) vozes de falares idênticos que se 

                                                 
39 Termo cunhado por Michel Foucault No primeiro volume de sua História da sexualidade para designar o 

controle dos Estados modernos sobre os corpos e as populações. 
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unem em prol da classe dominante” (CERDEIRA DA SILVA, 1989, p. 197). Esse narrador 

dá voz aos pequenos, aos menosprezados e, ao chamá-los de formigas, congraça-os a 

aspirarem por uma transformação epistêmica. Deleuze e Guattari afirmam que “É 

impossível exterminar as formigas, porque elas formam um rizoma animal do qual a maior 

parte pode ser destruída sem que ele deixe de se reconstruir” (1995a, p. 17). Ao animalizar 

os camponeses, seres silenciados, ele aposta em uma inversão da hierarquia imposta pelo 

biopoder. Enquanto as formigas trabalham a todo custo, construindo seu rizoma animal, a 

LEI se animaliza para se alocar em um mesmo patamar que depois tornar-se-á bicho, a 

vulgaridade do rizoma animal. 

Se, como destacou Pinto,  

Saramago não escreve para “pensar”. Saramago não se descobre “outro” pela 

escrita. Saramago escreve o que “pensa”. Por isso a recepção a seus textos está a 

priori limitada, identificada com o autor Saramago, o que a impede de se 

metamorfosear e encontrar outros devires (PINTO, 2009, p. 6) 

 

As características anteriormente apontadas contribuem de maneira particular para 

comprovar o contrário. Não há forma camuflada, confusão de vozes para imposição de 

uma, mas tecido narrativo em efervescência. Não um detentor de um saber 

“autolegitimado por uma ancestralidade que a recorrência de provérbios tão bem ilustra” 

(PINTO, 2009, p. 4), antes uma dessacralização via exposição narrativa sem visão plena 

determinada, mas a confrontação de posturas – mesmo uma historiográfica e tida como 

certa – para a reorientação da visão epistêmica. 

Há, ainda, que pensar na afirmação contundente de Saraiva ao vislumbrar, em 

Levantado do Chão, “um processo de distanciamento em relação à matéria narrada, que 

permite expor a doutrina sem forçar a realidade”. Ora, o que mais há no romance é a figura 

de um narrador a tentar direcionar o olhar do leitor para fatos e flagelos ignorados. Dessa 

maneira, não é possível haver uma apresentação mimética do real de forma não forçada, 

pois o direcionamento cria possibilidades múltiplas não harmônicas com a realidade 

verista – mesmo tendo o escritor ido ao Alentejo, ouvido os trabalhadores e, ao escrever, se 

valer de uma forma (oralidade) aproximativa de fictum e factum. Não há apresentação 

distanciada, mas leitura crítica e mimética dos fatos imaginados – mesclados, inclusive, 

com o portentoso40. Não se trata, portanto, de uma apresentação, mas antes de visão 

particular dos acontecimentos nos quais a ironia, a paródia, as mais variadas metáforas e a 

                                                 
40 Nos referimos aqui ao final do romance, quando as personagens, vivas e mortas, se juntam para comemorar 

o grande “dia levantado dia principal”, momento onde o narrador une gerações que contribuíram para a 

formação do presente para dele participar escatologicamente e anunciar um futuro promissor. 
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imparcialidade narrativa conduzem a leitura para uma chave interpretativa específica. 

Fazendo coro com Oliveira Filho: “(...) o trabalho de Saramago com o Neo-Realismo é um 

trabalho de retomada e superação, viabilizado pela exploração altamente consciente das 

possibilidades artísticas da narrativa ficcional” (1996, p. 56). Em suma, o narrador 

saramaguiano não transmite um relato sobre os trabalhadores do Alentejo, mas um modo 

particular de escrita que conclama o leitor a quebrar padrões mimético-realistas, a ler a 

contrapelo os discursos hegemônicos e a acreditar nos poderes da linguagem e da 

literatura; sua ação direciona à rápida conclusão de ser a épistémè não fixa, mas construída 

e mutável. 

Em síntese, podemos resumir aos expostos os quesitos possibilitadores da 

afirmação de que Levantado do chão não é um romance essencialmente neorrealista, mas 

sim um texto que carrega, em sua ação, diversos elementos constitutivos desse grupo, uma 

espécie de 

(...) acerto de contas de Saramago com o Neo-Realismo: uma tentativa de, 

investindo profundamente nas possibilidades artísticas da ficção, construir, sobre 

o tema clássico da problemática social da vida no campo, um romance em que o 

sentido da denúncia não desvirtuasse a conformação estética do texto 

(OLIVEIRA FILHO, 1996, p. 53). 

 

Entre continuidade e retomada, poderíamos, analogamente ao pensamento de 

Gianni Vattimo sobre a modernidade, pensar que Saramago se aloca em uma postura 

complexa, busca encontrar novos rumos para o pensamento, concebendo a literatura de 

forma ampla e não linear, uma nova construção em relação à herança. Para o filósofo, “(...) 

o pós de pós-moderno indica, com efeito, uma despedida da modernidade, que, na medida 

em que quer fugir das suas lógicas de desenvolvimento, ou seja, sobretudo da ideia da 

superação” (VATTIMO, 2002, p. 7). Ora, nos parece ser exatamente essa a postura de 

Saramago: não há superação, mas despedida que assume sua herança próxima. Uma 

continuidade teórica não formal do neorrealismo. Nos termos de Oliveira Filho, “Era 

preciso fazer uma arte que não ocultasse a realidade, sem, entretanto, tentar ser o seu 

reflexo” (1990, p. 149). Assim, já não cremos na verdade do texto ou da LEI; não há 

absolutização, mesmo quando devidamente apoiados em documentos que a tradição 

creditou como fidedignos. A multiplicidade desvelada por Levantado do chão desconfia da 

monumentalização da verdade histórica em favor da transformação epistêmica ou, como 

bem diz Cerdeira da Silva: 

Buscavam, assim, um modo de contornar o dano e de gerar conhecimento – o 

mais possivelmente próximo da verdade – a partir dessa mesma falência. Para 

isso impôs-se-lhes a necessidade de voltar às fontes e, sobretudo, de não entrar 
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ingenuamente na sua leitura; ao contrário, descobriram desde logo o lucro de 

lhes atribuir o saudável beneficio da dúvida, menos até no que dizia respeito à 

sua autenticidade – porque este é ainda um dos níveis objetivamente 

comprováveis – mas quanto ao arcabouço ideológico que as sustentava (2008, p. 

130). 

 

Resta ainda comentarmos um quesito romanesco presente em Levantado do chão 

ultrapassa os limites do Neorrealismo e imprime uma carga diferencial ao romance: seu 

mecanismo insólito. Sem querermos nos alongar demais em suas qualificações e gêneros 

diversos, preferimos pensar esse insólito (chamado por Saramago e muitos de seus críticos 

de Fantástico) nos termos do escritor, ou seja: 

(...) o fantástico é também um outro nome da imaginação Há um fantástico 

moderno, gratuito, que tem como exemplo quase paradigmático os chamados 

efeitos especiais no cinema, que me parecem um mal absolutamente terrível. Não 

é porque não possa ser divertido quando os vemos, quando assistimos à exibição 

de coisas como essas, mas eu creio que estão a matar a imaginação, porque já 

deixámos de precisar da nossa própria imaginação, vivemo-la nos efeitos 

especiais. Porque tudo está ali para além do que poderíamos imaginar (Apud 

VIEGAS, 1998, p. 33). 

 

No âmbito da prática de escrita, Saramago é um caso exemplar de um processo de 

invasão dos enunciados históricos em uma narrativa de base verista, mas paulatinamente 

atormentada em suas linhas pelo processo de insolitude, qual os textos de seus antecessores 

e influenciadores mais diretos, Borges e Kafka. Aliás, essa subversão de reconhecer o 

insólito como participante da construção social foi explicitada pelo próprio escritor ao 

afirmar: 

Mas o Kafka, aliás bastante presente nesta última fase, ou na fase em que me 

encontro do meu trabalho, tem, de facto, uma visão do nosso século, do nosso 

mundo, de uma área particular do nosso mundo que tem que ver com a 

democracia, que tem que ver com a rigidez dos sistemas que ele mostrou com 

uma grande intuição (SARAMAGO, apud VIEGAS, 1998, p. 35). 

 

Ora, investigar esse processo de infiltração do insólito no histórico seria outro 

trabalho, que não cabe nos meandros de nosso texto, mas não nos impede de indiciar 

algumas pistas deveras interessantes. Em Saramago, a matéria histórica produz mundo de 

épistémès possíveis, mas, no limite desse fluxo alternativo, nega o socialmente construído 

pelo senso comum. Entretanto, como não há modo de historicizar por inteiro o viver – e, 

também, não há o interesse de o romance se querer documento, dado não estabelecer 

definições precisas sobre o estatuto social dos trabalhadores portugueses no século XX – 

sua ficcionalidade se vale de imagens além do mero veicular de informações. Como bem 

elucidou Santos (1997), o 25 de Abril serviu de base para uma tentativa de recuperação do 

atraso cultural português frente aos mais de quarenta anos do regime salazarista, das 
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Guerras Coloniais, além de querer superar o clima de obscurantismo e estagnação 

científica portuguesa. No entanto, essa superação estava colada a análises sociais de cunho 

mais psicanalítica que sociológica das conjunturas; facilitando por mais algum tempo a 

sedução a grandes utopias que vinham desde o salazarismo e englobavam de Dom 

Sebastião até a própria Revolução. No conjunto dessas análises, tornou-se celebre o ensaio 

de Eduardo Lourenço, intitulado Psicanálise mítica do destino português, texto no qual o 

filósofo e crítico projeta uma imagem portuguesa similar à de António de Oliveira Salazar 

e de seu regime. 

O insólito parece ter sido o caminho encontrado por Saramago – e por outros 

diversos escritores portugueses contemporâneos – para fugir a tais falácias. O reinterpretar 

dos fatos por um viés insólito permite racionalizar o imperfeito do histórico e questionar 

suas bases, bem como imantar às interpretações sua marca subjetiva, criativa, de anseio 

coletivo e construção manipulada. Em outros termos, 

No processo de preenchimento da lacuna, da “correcção” ou “emenda” do texto 

prévio, encontramos outros procedimentos reiterados, na configuração do 

espaço-tempo e das populações do mundo narrativo. Encontramos, por exemplo, 

acontecimentos fantásticos ou maravilhosos (os poderes de Blimunda, o voo da 

passarola, as conversas de Reis com o espectro de Pessoa, a separação e a 

navegação da Península Ibérica), anacronismos e alucinações que sobrepõem, na 

simultaneidade, tempos cronológica e historicamente afastados (por exemplo, na 

História do Cerco de Lisboa), a mistura de personagens ficcionais (Baltasar e 

Blimunda), com personagens que a ficção constrói sobre indivíduos 

historicamente atestados (D. João V, Bartolomeu Lourenço e Domenico 

Scarlatti, ou Pessoa), e com reficcionalizações de personagens que já existiam 

como ficções (Ricardo Reis, por exemplo) (GUSMÃO, 1998, p. 26). 

 

Tanto no fazer ficcional quanto no fazer histórico existem arbitrariedades. Ao 

somar a tais o qualificativo insólito, Saramago descompromete conhecimento sobre o real 

em sua forma verista para construir uma narrativa eivada por determinadas intenções. A 

emancipação não e apenas da personagem, mas também do narrado, da épistémè proposta e 

do modelo do qual o autor se despede. A resistência em adotar imagens preconcebidas 

conjura a possibilidade de um futuro em construção, imaginável, múltiplo e, 

principalmente, transformado. 

 

2.3 Do mito Caímico à questão prometéico-sisífica 

 

(...) Estudemos e reescrevamos a história do 

que fomos. Desenterremos e analisemos as 

pedras velhas, as instituições caducas, os usos, 

as linguagens. Façamos arqueologia. 



152 

 

Reconheçamos as culturas para que possamos 

encontrar-nos na cultura e dela partir para novo 

e sucessivo reconhecimento (SARAMAGO, 

1999, p. 95). 

 

Não obstante os posicionamentos já apontados, parece-nos que Levantado do chão 

projeta questões míticas em suas nuances e reverbera, por meio delas, pressupostos para 

uma transformação epistêmica da sociedade. 

Maria Lúcia Lepecki, a primeira a constatar as qualidades do romance41, afirma: 

“Levantado do chão abre, não tenho dúvidas, novos caminhos na obra de José Saramago e 

no conjunto da narrativa portuguesa atual” (LEPECKI, 1988, p. 83). Sua leitura classifica-

o como “romance histórico numa de suas formas possíveis, contaminada de saga e crônica” 

(LEPECKI, 1988, p. 83), além de considerá-lo empenhado – por expressar com entusiasmo 

as mudanças sociais e políticas a que se aspirava com o advento de 25 de Abril –, fazer 

uma releitura do histórico em efeitos parodísticos e insere episódios ficcionais 

direcionadores da narrativa. Em outras palavras, Lepecki afirma que o leitor do romance, 

ao pactuar com um processo de criação, misto entre História e Ficção, participa de um 

novo universo, no qual possui a consciência de, neste, não se pretender a visitação, mas 

uma retrospectiva atenta aos laivos deixados para trás. Destarte, o romance se torna uma 

espécie de experiência, descoberta, contrapondo-se a conceitos herdados e dogmatizados. 

Em outros termos, o artigo se desenvolve a verificar as qualidades desse narrador 

diferenciado que acaba de surgir, constatando seu “tom de oralidade”, a força da nova 

linguagem onde “tudo retocado, remoçado, atirado sobre nós carregando a sageza dos ditos 

populares, aqui e além destorcidos em eco ou contraponto”; e a marca paradoxal dessa voz, 

ao mesmo tempo “próximo e distanciado, grave e irónico, terno e brutal, ingénuo e 

experiente”, capaz de, “ao dizer a realidade, e para a dizer”, inventa-a a cada momento. Há, 

como aponta insistentemente Lepecki, uma “dignidade de linguagem de todo invulgar”, 

uma “beleza conteudística e formal quase dolorosa”, um livro a procura na “Literatura 

Portuguesa de mais positivo tem produzido ao longo dos tempos”: na “criatividade da 

palavra”, na “tensão poética do discurso”, no “uso peculiar de níveis ou tipos de 

linguagem” (Cf. LEPECKI, 1988). 

                                                 
41 Cf., Venâncio, que afirma: “Certeza não a possuo, mas julgo que esse momento único esteve no ensaio de 

Maria Lúcia Lepecki, aparecido em fins de Outubro de 1981 no Jornal de Letras, a propósito de Levantado 

do Chão, romance saído no ano anterior” (VENÂNCIO, 2000, p. 49). Importa dizer que o artigo de Venancio 

faz a recolha da crítica jornalística realizada no primeiro ano de publicação de Levantado do chão em 

Portugal. 
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Para além disso, a crítica aproxima a voz narrativa do livro às formas de construção 

do cinema. O deslocar-se sistemático do narrador ou de seu olhar se aproxima do foco da 

câmera, origina deslocamento de eixos visuais. Tem-se, assim, segundo Lepecki,  

(...) um grande plano (na proximidade máxima), em plano de pormenor (no qual 

se representa um olhar superiormente selectivo ou uma atitude visual de natureza 

crítico-analítica), em plano de conjunto (o espaço narrado oferece-me a inteireza 

de uma relação social) ou em grande angular. Esta abre até quase ao infinito – e 

algumas vezes em plongé – os horizontes os as profundidades do espaço. (...). 

(LEPECKI, 1988, p. 88). 

 

À Lepecki se une Óscar Lopes quando, em um artigo para o Comércio do Porto em 

dezembro de 1981 (apud VENÂNCIO, 2000), procede a aproximações da escrita de 

Saramago a outras. Como elucida Venâncio, o coautor de História da Literatura 

Portuguesa apontava a “sugestão arcaizante, que oscila, conforme os propósitos, entre a 

escrita dos cronistas e a dos moralistas barrocos, com predomínio desta última” para, 

posteriormente, vincular o romancista a certo “carnaval narrativo e estilístico que vem da 

picaresca hispânica e aquiliniana, mas com o travo de um sarcasmo e de um pathos como 

talvez só se encontrem em Camilo” (VENÂNCIO, 2000, p. 53). Para Lopes, a marca dessa 

voz inaugural revela, desprevenida e simples, uma história sedutora que atrai seus leitores.  

À opinião dos dois críticos citados – diga-se de passagem, dois estudiosos da 

literatura, cuja militância é reconhecida amplamente – poderíamos acrescentar, ainda, a de 

uma terceira, Maria Alzira Seixo, que afirma haver no romance 

(...) a necessidade dessa presença emergente de um narrador que, tendo-se 

consideravelmente apagado em Objecto Quase e no Manual, repõe a sua 

condição humana exercitada à saciedade nas crônicas, e adquire a mescla de um 

saber cultural transcendentalizado, feito comedido demiurgo (...) (SEIXO, 1987, 

p. 37). 

 

No Brasil, o primeiro artigo saído sobre Levantado do chão, produzido por Lélia 

Parreira Duarte42, também segue o mesmo excurso dos críticos citados. A pesquisadora 

brasileira aponta para a linguagem do livro enquanto “(...) exercício pelo indivíduo, numa 

perspectiva dialógica, isto é, trata-se de um texto onde se lê o outro, onde o outro tem 

também o seu lugar” (DUARTE, 2011, p. 202). “Texto de contestação”, Levantado do 

chão é, para a crítica e professora, um romance quase religioso (quando não, empenhado), 

apresenta aos homens a “(...) palavra do Senhor – Bíblia/Latifúndio –, usufruindo 

naturalmente das boas relações com os poderosos, a quem sua submissão é total. Seu 

discurso é metonímia do divino e caracteriza-se pela lisonja ou pelo poder encantatório ou 

                                                 
42 Republicado em Ipotesi, Juiz de Fora, v. 15, n. 1, p. 201-208, jan./jun. 2011, com o título de “Levantado do 

Chão, de José Saramago: a grande novidade dos anos 80”. 
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de maldição, conforme o destinatário” (DUARTE, 2011, p. 203). Voltada para a questão 

do espaço, das personagens e das vozes, a autora constata que a narrativa caminha de um 

processo monológico e mítico para uma postura aberta, dialógica. Assim,  

É como se houvesse no livro duas partes. Inicialmente, o discurso é monológico, 

predeterminado. O escritor descreve e narra dentro de pressupostos, com um 

discurso que é determinado pelo poder (...). As personagens são títeres 

determinados pelas circunstâncias, e o narratário deve submeter-se às regras 

ditadas pelo narrador. Com relação à linguagem, poder-se-ia ver na tautofonia e 

na organização do discurso a submissão do narrador às normas preestabelecidas 

do bem escrever. 

Decorrida parte na narrativa, surgem nela sinais de mudança e diálogo, de 

intertextualidade e distanciamento com relação a esse Sujeito Maior a quem tudo 

está subordinado. Começam a surgir as perguntas proibidas e, lentamente, 

dificultosamente, inicia-se a aquisição da consciência e a conquista do espaço, 

para que o romance chegue a ficar Levantado do chão (DUARTE, 2011, p. 204). 

 

Levantado do chão é, portanto, um romance dialógico: acompanha ao mesmo 

tempo um processo de transformação social e discute a própria superfície do 

texto literário, apresentando-se ironicamente como revisão e cruzamento de 

vários discursos (DUARTE, 2011, p. 208). 

 

Esse avanço proposto por Duarte concorre para alavancar a leitura do romance 

como projeto de múltiplas vozes, na qual o empenho e a visão socialista são a tônica. Para 

além de tais qualificativos, os críticos citados acabaram, por meio de sua influência e 

qualidades analíticas, por apontar, de formas diferentes e sobre diversos enfoques, as 

diretrizes de leitura do romance via formas de narratividade e suas relações seja com a 

saga, a crônica, o romance histórico ou o intertexto bíblico. Tal acabou por fazer os olhares 

analíticos posteriores aos citados (quase todos realizados no calor da hora) voltarem-se, 

geral e quase que totalitariamente, para este a questão da narratividade e suas confluências 

genéricas em esquecimento a outras. 

Ademais dessa linguagem bem conseguida que se vale da reflexão na qual escrita e 

ideologia se irmanam por meio de um forte rigor estético organizador do narrado, o 

romance apresenta uma forte carga mítica, na qual a força sígnica vai, aos poucos, 

transformando seu leitor. A voz sedutora, intrometida e conhecedora profunda dos fatos – 

como bem apontam os críticos citados – se disfarça em analista da história portuguesa, 

uma história condicionada por diversas especulações sobre as consequências imediatas dos 

acontecimentos e em relação aos modos de agir dos camponeses. Além desse aspecto, há 

no romance um rastro, uma espécie de espectro, tal qual proposto por Derrida em seu 

Gramatologia. Esse rastro, um arco temático que, como já comentamos no capítulo 

anterior, se inicia em Terra de Pecado e liga-se diretamente a Alabardas, alabardas, 

espingardas, espingardas promove algumas reflexões e sucessivas interações com 
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questões e problemáticas religiosas, sociais e antropológicas, uma espécie de estado de 

identidade do escritor Saramago, um eu autobiográfico que estabelece/especifica “(...) o 

escritor nos termos postos em equação pelas sucessivas reconstruções ficcionais dessa 

mesma problemática” (MARTINS, 2014, p. 35). Do primeiro ao último texto 

saramaguiano há um mesmo tipo de ocorrência epistêmica, um padrão subjacente à 

produção literária. 

Importa-nos, como profissão de fé leitora que exercemos, sublinhar que não basta 

invocar a ideologia comunista para enquadrar criticamente os romances de José Saramago 

– em especial Levantado do Chão – ou fechar o escritor em uma redoma redutora de 

interpretações certas; muito menos pensar apenas uma característica de seus elementos – a 

famosa voz narrativa ou sua heterodoxia religiosa. Há nos textos de Saramago uma 

abertura maior, um 

(...) horizonte de agitação e desassossego, ou a manifestação de uma espécie de 

descomedimento indagador que reorienta permanentemente o pensamento e as 

expectativas da verdade. O seu impulso criativo mais profundo está enraizado 

naquele tipo de recusa de ir por ali que, na moderna literatura portuguesa, 

sustenta o genial Cântico Negro de José Régio e o «amor» que nele se encontra 

pelo «longe e a miragem», por «abismos, torrentes e desertos» (MARTINS, 

2014, p. 188). 

 

Destarte, no interstício fora-dentro (obra/contexto) a presença-ausência desse 

padrão/épistémè se revela. Desta feita procuremos, em primeiro, no processo de escrita 

essa faceta pois, como explicita o filósofo franco-argelino, a escritura é a “condição de 

possibilidade” de nosso percurso. Em outras palavras, “antes de ser objeto, a escritura é a 

condição da episteme” (DERRIDA, 1999, p. 34). Assim, como uma esteira que nos obriga 

a exercitar-nos e, ao mesmo tempo, não sairmos do lugar, do espaço-tempo circunscrito à 

análise em proposição, pretendemos certo efeito de sentido; isso porque Saramago 

apresenta uma literatura que, poderíamos pensar, é quase uma anti-filosofia do posto, 

produto que questiona a episteme. Nossa leitura, direcionada por uma abordagem – e não 

poderíamos escolher qualquer outro termo, pois só o verbo abordar permite o rastro, a 

aproximação não conclusiva. Ao voltarmos-nos para a questão do mitológico, a primeira 

aproximação que poderíamos realizar, dentro dessa perspectiva, seria aquela apontada por 

Besse (s.d.) (e já indiciada pelo narrador do romance), de ser Levantado do chão a reescrita 

do mito do judeu errante. 

Segundo a pesquisadora (s.d., p. 38), a lenda do Judeu Errante se espalha pela 

Europa no século XVII, e conta a o drama de Ahasverus (em versões similares também e 

conhecido por Samuel Belibeth), um sapateiro de Jerusalém contemporâneo de Jesus. Ela 
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reza que seu trabalho era justamente em uma das ruas por onde passou Jesus, quando se 

dirigia para o Gólgota, carregando sua cruz na Sexta-feira da Paixão e, quando ele caiu sob 

o peso da cruz, bem defronte à sua loja ele, zombando, teria gritado para o condenado, 

importunando-o com ironias e mesmo fisicamente, o que levou o filho de Deus a 

amaldiçoa-lo: “ele seria um imortal (...) andaria sem cessar, vagando pelo mundo até o dia 

final (...). Predestinado para ‘correr nação por nação’, aquele homem ‘maldito’ foge para 

cumprir a sua espinhosa missão” (CARNEIRO, 2003, p. 41). Assim, 

(...) esse eterno viajante está condenado a vagar sem repouso até o Julgamento 

Final; nele, a imortalidade sobre a Terra torna-se paradoxalmente a sanção mais 

terrível que pode atingir um homem, uma vez que o exclui de toda afeição 

humana e faz com que ele veja tudo à sua volta morrer, desaparecer e renascer 

(BRUNEL, 2005, p. 665). 

 

A imaginação popular criou a passagem do judeu em diversos lugares como 

mensageiro da desgraça, fonte de poderes maléficos e diabólicos. Segundo Carneiro 

(2003), nos primeiros tempos da expansão do islamismo houve o boato, entre os 

conquistadores árabes da Síria, de que o tal judeu errante havia sido, de fato, encontrado 

em Damasco; séculos mais tarde, o boato ressurgiu na Península Ibérica. Segundo Besse, 

O povo vê nesta figura um mensageiro da desgraça e atribui-lhe poderes 

maléficos ou diabólicos. Multiplicam-se então as “Histórias admiráveis” que 

assinalam diversas passagens do Judeu errante, descrito como um velho munido 

de um cajado, que fala todas as línguas e não pára de mais de três dias em cada 

terra, numa clara reminiscência dos três dias da Paixão de Cristo. Por seu lado, o 

Iluminismo confere-lhe um poder visionário e rodeia-o de uma dimensão mítica. 

O Judeu errante fascina em seguida a sensibilidade romântica que desenvolve, a 

partir dele, os tópicos da nostalgia e da solidão trágica. a personagem de 

Ahasverus simboliza progressivamente o estrangeiro, o marginal, sendo 

finalmente identificado com o povo, vítima das injustiças da História (BESSE, 

s.d., p. 38-39). 

 

Ora, essa marca de identificação entre o Judeu errante e o povo retratado no 

romance de Saramago se dá em seu início, quando marido e mulher caminham em direção 

à cidade de São Cristóvão e, no caminho, atravessam uma chuva. Ela leva nos braços o 

filho João, “um menino sossegado, de bom feitio, amigo da sua mãe” (SARAMAGO, 

1980, p. 18). Nesse momento Sara da Conceição diz ao marido, Domingos Mau-Tempo: 

“Homem, que não temos sossego nem assento, de um lado para o outro como o judeu 

errante, com estas crianças pequenas, é uma aflição (...)” (SARAMAGO, 1980, p. 29). 

Essa primeira viagem, evocadora do périplo da Sagrada Família, é marcada pela chuva, 

pelo vento e pela escuridão da noite, qual o processo escatológico bíblico. Assim, quando a 

família chega ao destino, “a noite ficou mais clara”, as nuvens se afastaram e as “árvores 

ramalhavam bruscas” (SARAMAGO, 1980, p. 20). 
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A falta de paragem e a constante busca por um locus que acolha a família implica 

um movimento errante. Por isso um dos eixos centrais dessa primeira parte da narrativa é a 

viagem: Domingos submete a família a uma vida nômade. Assim, a história dos Mau-

Tempo se combina com o próprio movimento da história humana, o da busca (seja por um 

céu, um destino ou uma possibilidade). Se o Judeu errante cumpre a sina de um castigo 

imposto por sua ousadia, a humanidade vive em função de pagar sua dívida herdada no 

pecado original. E não é diferente com a família Mau-Tempo: ao herdar os olhos azuis dos 

Bertos, a família Mau-Tempo, nesta primeira geração retratada, busca por sua marca 

original, uma procura de raízes por meio da errância. 

Já de vontade não fora aquela outra rapariga, quase quinhentos anos antes, que 

estando um dia sozinha na fonte a encher sua infusa, viu chegar-se um daqueles 

estrangeiros que viera com Lamberto Horques Alemão, alcaide-mor de Monte 

Lavre por mercê do rei Dom João o primeiro, gente de falar desentendido, e que, 

desatendendo aos gritos e rogos da donzela, a levou para uma espessura de fetos 

onde, a seu prazer, a forçou. Era um galhardo homem de pele branca e olhos 

azuis, que não tinha outra culpa que o atiçado do sangue, mas ela não foi capaz 

de lhe querer bem e sozinha pariu como pôde ao fim do tempo. Assim, durante 

quatro séculos estes olhos azuis vindos da Germânia apareceram e 

desapareceram, tal como os cometas que se perdem no caminho e regressam 

quando com eles já se não conta, ou simplesmente porque ninguém cuidou de 

registar as passagens e descobrir a sua regularidade (SARAMAGO, 1980, p. 24). 

 

Essa busca terá de culminar com a conquista. Isso porque se a terra foi usurpada 

dos mesmos trabalhadores, bem como sua virgindade e respeito, não há como fechar um 

ciclo sem a recuperação desse locus e dos direitos usurpados. E essa marca começa a 

despontar já nas figuras de Domingos e Sara. Por um lado, Domingos procura, inutilmente, 

um espaço próprio, “como um pássaro que se atira de peito contra os ferros da gaiola, (...) 

vai de um lado para o outro como o judeu errante” (SARAMAGO, 1980, p. 29) tentando 

recuperar algo roubado de si. Por outro, a matriarca Sara da Conceição Mau-Tempo é 

analfabeta, inconsciente socialmente, muda frente ao mando e incapaz. Mas sua alienação 

é, diferentemente da antepassada estuprada, capaz de palpites, indiretas e repreendos ao 

cônjuge, culminando na coragem de enfrentar o patriarca e não voltar para seus braços 

quando abandonada pela segunda vez. Essa outra errância, não em promoção de viagem, 

mas de enfrentamento, marca a tônica da figura de Sara da Conceição. Por fim, há que se 

notar que a errância da família Mau-Tempo não se dá por mera traslação no espaço, mas 

em tensão de busca e de mudança, fator determinante do movimento errático. E talvez seja 

aqui que as qualidades apontadas por Lepecki e descrita anteriormente melhor se 

encaixam. Os “planos” maior e menor se sobrepõem em direção à significação alcada pelo 

mito. Assim, ao invés de discordar, cremos que a leitura de Lepecki assimila auxilia nosso 
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caminho crítico e nos baliza em direção a notar a força dessa errância enquanto “capaz de 

dizer a realidade” (LEPECKI, 1988, p. 88). 

Retornando à questão da errância, Domingos Mau-Tempo é a figura representativa 

do homo viator, assinalado pelo ciclo errante do qual não consegue exceder e, alheio à 

História, é absolutamente incapaz de modificar-lhe. Como bem esclarece Seixo: 

Não só no que diz respeito a temática: a relação de identidade/alteridade; a 

articulação entre o homem e a terra; o projecto humano e a sua transposição, ou 

transcendência; a concepção do ‘homo viator’ e a sua incidência temporal; não 

só também no que diz respeito à constelação de motivos preferenciais que 

preenchem essa temática: a água, a embarcação, a estrela, o silêncio, a pedra o 

rumor - mas também nas atitudes dominantes: cepticismo radical no limite do 

desengano em fulgurações entretecido por um limitado entusiasmo na 

capacidade de construção humana, no projecto que é o sonho; mas também ainda 

na frase tensa que não se fecha completamente à irrupção lírica, na mordacidade 

que não exclui a ternura, na ironia que quase sempre traz a cumplicidade do 

afago (SEIXO, 1999, p.18-19). 

 

Essa marca errática mudará de perspectiva quando a descendência dos Mau-Tempo 

conquistar o legado da transformação timidamente iniciado por Sara da Conceição e levado 

a maiores proposições, tais como ampliação de horizontes e expectativa de tempos mais 

promissores – momentos em que, para o narrador, a justiça poderá reinar absoluta. Nesse 

âmbito, há a passagem da errância para um momento escatológico, pois temos uma 

existência projetada das origens para o porvir (muito próxima do conteúdo religioso, mas 

aqui sem a presença de um criador que guie seu povo). O mito errático subsume o sistema 

anterior (religioso) para aplicá-lo em uma nova sistematização que supera e sublima as 

representações antigas, processo de reinvenção epistêmica (o que completa a argumentação 

de Lopes citada anteriormente). Esse caráter paródico do romance assume o mito e 

converte o antigo em nova perspectiva. O “carnaval narrativo e estilístico” da voz 

inaugural que o crítico portugues bem enxerga. Tal já havia sido denunciado pelo próprio 

escritor quando afirma: 

Tudo aquilo que fazemos é feito com aquilo que os outros fizeram. Não é feito 

exclusivamente com aquilo que os outros fizeram, mas, se os outros não o 

tivessem feito, aquilo que nós estamos a fazer sê-lo-ia de outra maneira. E não é 

só na poesia que acontece isso, é no romance, é no que quer que seja. Qualquer 

arte, qualquer expressão artística (e também a expressão literária) tem um 

passado e não podemos separar-nos dele, de maneira nenhuma (SARAMAGO, 

2010, p. 248). 

 

A marca da errância, que contém em si a promessa de uma conquista ao final, joga 

com o indissociável castigo e a glória da recompensa vindoura, marcas neorrealistas em 

novo mote, que vão aparecendo com o decorrer do romance. Figura trágica por excelência, 

o Judeu errante e seus homólogos do romance em análise não suprem a constituição mítica 
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do texto em nossa linha diretiva de análise. Acreditamos que a épistémè saramaguiana, fiel 

ao zietgeist que promove, retoma uma variante muito menos judaico-cristã e altamente 

greco-latina: os mitos de Prometeu e Sísifo, resgatados em nova condição, rastro intentado 

a partir de agora em nossa leitura. 

José Saramago, quando imerge nas imagens do passado, não está confrontando 

fatos, antes procura enxergar, por detrás do mito, as marcas ideológicas e, ao reconstruir 

episódios, demole velhas crenças e fracas interpretações aa repor aquela condição humana 

apontada por Seixo. Ora, esse processo de desmontar uma forma antiga de pensamento 

para erigir uma nova encontra eco em Foucault quando esse frisa não haver “(...) 

constituição de poder sem constituição correlata de um campo de saber, nem saber que não 

suponha e não constitua, ao mesmo tempo, relações de poder” (FOUCAULT, 1995, p. 29-

30). Ao reconhecer os vínculos entre saber/poder, os conhecimentos são postos em 

relatividade, dado que existe uma relação de múltiplos interesses, inerentes aos rearranjos 

das conformações de poderes implantados em nossa sociedade. Ora, ao rearranjar um mito, 

o autor procura introduzir no inventado uma natureza social típica do discurso histórico em 

busca de raízes que sirvam de condução ao comportamento humano e sua reflexão, não 

mais que isso, em favor daquele rearranjo de saberes que modifica os poderes. Há, por 

isso, no processo de escrita de Saramago, uma crítica aos conhecimentos disseminados, 

relendo-os à contrapelo. Ao reconstruir episódios importantes da vida social cremos que o 

autor está empreendendo um método arqueológico qual propôs Foucault (2008). 

Partindo desse método arqueológico erigido por meio de um processo dialógico no 

qual a palavra é empenhada para ser, posteriormente, vista como ação, a representação do 

real intentada em Levantado do chão não problematiza realidades, nem aponta caminhos 

não trilhados ou copia o que se passa. Em outros termos, tal tipo de texto exige um pré-

texto de trampolim na qual o leitor caminha e necessita de dar um pulo para alcançar a 

compreensão crítica do que lê (às vezes um empurrão, quase como prancha de navio 

pirata). O mito de Prometeu/Sísifo, segundo nossa perspectiva, são o trampolim pelo qual 

Saramago faz-nos caminhar em busca dde um posterior mergulho/tormento epistêmico, 

pois, como bem refletiu Camus, “começar a pensar é começar a ser atormentado” (2018, p. 

19). 

Ao apresentar a saga de uma família pelo século XX, vemos, em primeiro 

momento, um grupo que, apesar de lutador, sempre repete o mesmo ato, o mesmo 

caminho, as mesmas derrotas (Prometeu) mas que, com o passar do tempo, encontra uma 
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possibilidade de fuga da repetição social e histórica em que se encontram (Sísifo). Para 

além da marca da errância, a impotência do trabalho se verifica nos prometeicos 

trabalhadores do romance que, apesar de muito labutarem, não conseguem alcançar 

qualquer tipo de liberdade ou folga. Assim, antes de prosseguirmos convém lembrar os 

mitemas básicos de Prometeu e de Sísifo. 

Prometeu (cujo significado, em grego, é “o que pensa antes” e, por extensão, 

premeditação) é filho do Titã Jápeto com Clímene (umas das oceânides) e irmão de 

Menoécio, Atlas e Epimeteu, foi abordado pela primeira vez na Teogonia de Hesíodo 

(versos 507 a 616) e posteriormente em sua segunda epopeia – O trabalho e os dias (versos 

42 a 105) –, mas ganhou fama especialmente com a peça Prometeu acorrentado de 

Ésquilo. O mitema básico narra que Prometeu foi o Titã responsável por roubar o fogo de 

Hefesto e o dar aos mortais. Segundo a narrativa, o Titã e seu irmão Epimeteu foram 

incumbidos de criar todos os animais da Terra, inclusive o homem, deixando-o por último. 

Assim, sem economizar em nada, os irmãos deram aos animais diversos atributos e, 

quando chegou a vez do homem já não restava quase qualidades, restando somente moldá-

los do barro. Por falta de qualidades e com a intenção de dar superioridade à raça humana, 

Prometeu teve a ideia de roubar o fogo do céu e entregá-lo aos homens: 

O Titã Prometeu, filho de Jápeto, é quem teria instituído o primeiro sacrifício, 

fixando assim para sempre o modelo ao qual os humanos se adaptam para honrar 

os deuses. (...) Mas Prometeu, em rebelião contra o rei dos deuses, quer enganá-

lo em proveito dos homens. Cada uma das duas partes preparadas pelo Titã é um 

ardil, uma armadilha. A primeira, sob a camuflagem de um pouco de gordura 

apetitosa, só contém os ossos descamados; a segunda esconde, sob o couro e o 

estômago, de aspecto repulsivo, tudo o que há de comestível no animal. O seu ao 

seu dono: cabe a Zeus, em nome dos deuses, escolher primeiro. Ele, porém, 

compreende a armadilha e finge cair nela para melhor requintar sua vingança. 

Então, escolhe a porção externamente tentadora, a que dissimula, sob uma fina 

camada de gordura, os ossos incomíveis. (...). Prometeu imaginava que, 

destinando-a aos humanos, reservava-lhes a melhor parte. Porém, por mais 

esperto que fosse, não desconfiava de que estava dando a eles um presente 

envenenado. Ao comerem a carne, os humanos assinam sua sentença de morte. 

Dominados pela lei do ventre, doravante irão comportar-se como todos os 

animais que povoam a terra, as ondas ou o ar. Se eles se comprazem em devorar 

a carne de um bicho a quem a vida abandonou, se têm uma imperiosa 

necessidade de alimento, é que sua fome jamais mitigada, sempre renascente, é a 

marca de uma criatura cujas forças pouco a pouco se desgastam e se esgotam, 

uma criatura condenada à fadiga, ao envelhecimento e à morte (VERNANT, 

2006, p. 61-63). 

 

Enquanto os deuses se distraiam, o Titã roubou uma brasa da forja de Hefesto e o 

escondeu dentro de um gigantesco caule de funcho, devolvendo-o à humanidade. 

Na falta do corisco do raio, os homens passam a dispor de um fogo técnico, mais 

frágil e mortal, que é preciso conservar, preservar e nutrir alimentando-o 

incessantemente para que não se apague. Ao cozinhar o alimento, esse fogo 
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secundário, derivado, artificial em relação ao fogo celeste, distingue os homens 

dos bichos e os instala na vida civilizada. Os humanos tornam-se então os 

únicos, entre todos os animais, a compartilhar com os deuses a posse do fogo. 

Assim, é ele que os une ao divino elevando-se dos altares onde está aceso em 

direção ao céu. Mas esse fogo, celeste por sua origem e por sua destinação, é 

também, por seu ardor devorante, perecível como as outras criaturas vivas 

submetidas à necessidade de comer (VERNANT, 2006, p. 64). 

 

O roubo causou furor em Zeus e, como castigo, o deus do Olimpo ordenou que 

Hefesto e seus serviçais Crato e Bia (o poder e a violência) forjassem uma corrente 

indestrutível, de elos invioláveis e acorrentassem o Titã em uma rocha no topo do monte 

Cáucaso com o fígado exposto enquanto uma grande águia (ou corvo) comia todo dia seu 

fígado – que se regenerava no dia seguinte para novamente saciar a fome da ave. A 

condenação deveria durar 30 mil anos, mas Prometeu foi libertado do seu sofrimento por 

Quíron. Esse deixou-se acorrentar no Cáucaso. Zeus havia determinado que só a troca de 

Prometeu por outro ser eterno poderia lhe restituir a liberdade e como Quíron havia sido 

atingido por uma flecha e seu ferimento não tinha cura, ele estava condenado a sofrer 

eternamente dores lancinantes. Assim, substituindo Prometeu, Quíron pode perecer 

serenamente. 

Em ralação à humanidade, Zeus resolveu castigá-la enviando Pandora, a primeira 

mulher, para viver com os homens. Forjada por Hefesto a partir do barro, e trazida à vida 

por obra dos quatro ventos, suas qualidades foram moldadas pelas deusas do Olimpo, que 

também a adornaram. Zeus pediu ainda que cada imortal reservasse um malefício para a 

humanidade. Esses presentes maléficos foram guardados numa caixa levada à terra pelas 

mãos de Pandora. A mulher então foi presenteada a Epimeteu (etimologicamente “o que só 

pensa depois”) pelo Olimpo. Pandora foi advertida por Epimeteu para nunca abrir a caixa, 

pois lá não havia nada bom. Entretanto, movida pela curiosidade, a mulher abriu o presente 

celeste e, imediatamente, lá de dentro saíram todos os males e doenças capazes de afligir a 

humanidade (tais como pestes, ciúme, inveja, a necessidade de trabalhar para sobreviver, 

etc.). Percebendo o erro, ela se apressa em fechá-la na tentativa de evitar maiores 

problemas e, com isso, consegue impedir a saída do pior de todos os males, a falta de 

esperança. 

Já o mitema básico de Sísifo relata que a personagem, filho do rei Éolo e Enarete, 

era considerado o mais astuto dos mortais. Foi o fundador e primeiro rei de Corinto e um 

dos maiores ofensores dos deuses. Por odiar seu irmão Salmoneu, procurou Apolo para 

saber como poderia matá-lo. Apolo o aconselhou a ter filhos com Tiro, filha de Salmoneu, 
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que o vingariam. Sísifo conseguiu casar-se e teve dois filhos, mas Tiro, ao descobrir a 

profecia, os matou. 

Certo dia Zeus, disfarçado em águia, sobrevoou sua cidade e raptou Égina, filha de 

Asopo, um deus-rio. Sísifo viu o acontecido e quando o velho procurou-lhe para saber do 

rapto de sua filha ele barganhou a informação em troca de uma fonte de água para sua 

cidade. Essa atitude despertou a ira de Zeus – como conta Homero –, que enviou Tânatos 

para levá-lo ao mundo subterrâneo. Porém, Sísifo conseguiu enganar Tânatos elogiando 

sua beleza e, ao pedir para deixa-lo enfeitar o pescoço do enviado com um colar, prendeu a 

própria morte com uma coleira mágica. Essa prisão causou, ainda, a raiva de outros dois 

deuses: Hades, o deus dos mortos, e Ares, o deus da guerra – que precisavam dos 

préstimos de Tânatos para o bom acontecer de suas rotinas. Liberto por Hades, Tânatos 

levou Sísifo imediatamente aos infernos. Contudo, ao se despedir de sua mulher, Sísifo 

teve o cuidado de pedir secretamente para ela não enterrar seu corpo. Já no inferno, Sísifo 

reclamou do desrespeito de sua esposa em não o enterrar. Então suplicou por mais um dia 

de prazo, para se vingar da mulher ingrata e cumprir os rituais fúnebres. Retornou, então, à 

terra e fugiu com a esposa. Com o passar do tempo, Sísifo morre de velhice e Zeus envia 

Hermes para conduzi-lo a Hades. No Tártaro, Sísifo recebeu finalmente sua punição: rolar 

uma grande pedra de mármore com suas mãos, por toda eternidade, até o cume de uma 

montanha. Mas, cada vez que ele estava quase no topo, essa pedra voltava montanha 

abaixo até o ponto de partida, invalidando o esforço de Sísifo, transformando-o em inútil e 

sem esperança, um proletário dos deuses. 

Necessitamos ainda dizer que as narrativas de Prometeu e Sísifo são muito 

próximas de outros quatro conhecidos mitos gregos, os de Tício43, Tântalo44, Erisictão45 e 

Íxion46. 

                                                 
43 Ticio era Filho de Zeus e da princesa Elara. Instigado por Hera, tentou violar a deusa Leto e foi morto a 

flechadas por Apolo e Ártemis. Foi jogado no Tártaro onde os abutres devoram seu fígado (segundo os 

gregos, local onde se encontram as paixões humanas) que eternamente renascem para o seu suplício. 
44 Tântalo, rei da Frígia e filho de Zeus com a princesa Plota, era casado com Dione. Certa vez, roubou o 

néctar e a ambrosia divinos, julgando-se um deus olímpico. Não satisfeito com a afronta, convidou os deuses 

para banquetear em seu palácio e, no momento de realizar a oferenda, esquartejou o seu filho Pélops e o 

serviu em banquete aos deuses. Como castigo, Zeus ordenou que ele fosse lançado ao Tártaro, onde, em um 

vale abundante em vegetação e água, foi sentenciado a não poder saciar sua fome e sede pois, visto que, a 

cada vez que se aproximava da água esta escoava e, ao erguer-se para colher frutos de árvores os ramos 

lançavam-se longe de seu alcance. 
45 Erisictão era um cético. Em sua ambição de aumentar seu poder e domínio, passou a devastar todos os 

reinos a seu redor. Certa feita, entrou nas florestas e abateu as mais antigas árvores – que possuíam os 

espíritos das Dríades, consagradas à deusa Deméter. Conforme ele golpeava-as com seu machado, os troncos 

jorravam sangue. Deméter, em cólera, ordenou a Éton que invadisse o corpo de Erisictão e o condenasse em 
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Voltemo-nos, primeiramente, ao mito de Prometeu, emulado na primeira metade do 

romance. Ora, se o mito é trampolim para a direção de uma planejada identificação entre 

leitor e personagens, Levantado do chão segue, liquidamente, para uma qualificação 

transformadora em potência. A palavra transforma. Em Saramago essa potência criadora 

esvazia uma realidade imposta (o poder, a LEI), mas aceita sua uma existencialidade em 

função de poder transformá-la. Há, entre as linhas do texto, o investimento da carga 

mítico-simbólica que torna a narrativa um misto de contação e texto sagrado, profético. 

Como explicita Martins, a palavra “será inseparável de uma escrita forte, sem 

compromissos à facilidade, rica de sugestões e profunda no conhecimento da experiência” 

(2014, p. 31). Poderíamos pensar, em um primeiro momento, que essa procura possa 

converter a literatura em coisa do passado, antiga e apenas repetitiva ou, ainda, um 

exercício encerrado em si e em seu mundo, mas não. Quando destroçada pelo comum, que 

foge à regra de alimentar a relação ficção-realidade, a escrita não se sustentanos moldes e 

parâmetros clássicos e intertextuais. A voragem do euforismo contemporâneo, seu ímpeto, 

ao mesmo tempo metatextual e humanitário, impulsiona o livro frente ao silêncio. Essa 

literatura resistente murmura à luz desse silêncio e sua voz desperta novas possibilidades; 

saímos da idealização (Neor)realista e/ou sua construção marxista empenhada para chegar 

a um patamar em que o mito sugestiona transformar, via leitura: o social. 

Como já indiciamos, o romance se nutre, em um primeiro momento, do mito de 

Prometeu. Dessa premissa temos que ele nega uma realidade para afirmar outra. É pela 

releitura crítica do bíblico que Levantado do chão se firma, mas pelo mito que se sustenta; 

uma paródia de situações cujo fim visado é (re)construir um universo impregnado por 

manchas e erros complexos nos quais a criação genesíaca é o mote necessário de ser 

                                                                                                                                                    
vida. Desta maneira, o monarca não mais se sacio, chegando a vender a própria filha para comprar mais 

alimentos. Durante uma noite, arruinado, sentiu tanta fome que comeu o próprio corpo. 
46 Íxion, filho de Flégias, se apaixonou por Dia, filha de Eioneu e prometeu-lhe seus cavalos em troca da mão 

da filha. Após o casamento, Íxion negou ao seu sogro os cavalos prometidos. O sogro reagiu com a tomada à 

força do que lhe era devido, fazendo Íxion jurar vingança. Não tendo conseguido decidir entre a morte e o 

sofrimento para seu sogro, Íxion optou por ambos: construiu uma câmara incendiária e camuflou-a em sua 

casa como um cômodo. Eioneu, tendo aceitado um convite de Íxion para uma reconciliação dirigiu-se à casa 

desse e caiu em sua armadilha. Enquanto era incinerado, seus gritos de desespero levaram Íxion ao 

arrependimento. Após seu crime, o remorso fez  Íxion enlouquecer e viver como errante pelo mundo. Ao ver 

o sofrimento de Íxion, Zeus apiedou-se. Restitui-lhe a sanidade e convidou-o a partilhar do banquete dos 

deuses. Tendo-se embriagado de ambrosia, Íxion passou a assediar a esposa de seu anfitrião, Hera. Esta, ao 

perceber as intenções do visitante, alertou seu esposo a respeito das intenções do convidado. Zeus, para testar 

seu hóspede, forjou um simulacro de sua própria esposa usando uma nuvem, e deixou-a a sós com Íxion, que 

a possuiu. Após, Íxion despediu-se dos deuses, voltou para a Terra e divulgou para todos haver possuído a 

esposa de Zeus. Esse irritou-se e fulminou Íxion, lançando-o no Tártaro, onde foi preso a uma roda em 

chamas e condenado a nela girar pela eternidade. 
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desconstruído. Já abordamos como o primeiro capítulo do romance é uma releitura da 

fundação do mundo em novos termos e o espaço suplanta o sujeito e o engole, bem ao 

termo neorrealista mas, necessário nos é expor, essa ocnstrucao também é muito 

semelhante à criação do mundo segundo o mito de Prometeu. Há, ainda, a questão do 

nascimento da mulher, retomada diversas vezes no romance para (re)inflamar-se ao 

mesclar-se com a narrativa prometeica. 

No terceiro capítulo do Gênesis Deus amaldiçoa a mulher nos seguintes termos: 

Ele disse à mulher: “Farei com que, na gravidez, tenhas grandes sofrimentos; é 

com dor que hás de gerar filhos. (...) Ele disse a Adão: “Por teres escutado a voz 

da tua mulher e comido da árvore da qual eu te havia formalmente prescrito não 

comer, o solo será maldito por tua causa. É com fadiga que te alimentarás deles 

todos os dias da tua vida; ele fará germinar para ti espinho e cardo, e tu comerás 

a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o pão, até voltares ao solo, pois 

dele foste tirado. Sim, és pó e ao pó voltarás” (Gn, 3, 16-19). 

 

Ora, essa primeira citação aponta para duas saídas pertinentes. Primeiro: há, entre 

narrativa genesíaca e mito de Prometeu diversas semelhanças. Pensando em sua 

contraposição ao romance de Saramago, podemos constatar que o castigo divino é 

quebrado no romance. A primeira Mulher – Sara da Conceição – em nenhum momento 

assume identidade própria, sempre submetida aos desejos/ordens do marido e, 

posteriormente, às do irmão Joaquim Carranca. Seu papel é figurante ambígua: ao mesm 

tempo mãe amorosa e madrasta que entrega o filho aos desmandos do feitor carrasco. Sua 

submissão ao poder é reforçada constantemente por repetições de retorno a situações 

antigas; há uma falta de autonomia para realizar-se enquanto personagem, uma nova 

Pandora que não tem escolha para sua destinação; Eva consciente de sua mancha e pecado. 

Importa-nos averiguar que a onomástica Sara da Conceição carrega certo 

empenhamento condizente com nossa leitura: segundo a Bíblia (e o Alcorão) Sara foi 

matriarca do povo eleito, esposa de Abraão (cf., por exemplo, Gênesis 17, 15). Ora, Sara 

em hebraico indica alta hierarquia ou, ainda, princesa e senhora. Contudo, apesar da 

marca onomástica, tanto a matriarca bíblica quanto a personagem romanesca (e, não 

poderíamos ignorar, também Pandora) não possuem expressão. Vivem ao lado do marido 

cumprindo um destino de sofrimento, privação e deambulação. Assim, se Sara é, por 

respeito, a figura principal do povo judeu e Pandora, a representante do feminino no 

imaginário grego, Sara da Conceição é uma espécie de líder motriz desse povo sofrido 

retratado no romance, uma mulier viator por excelência, mas também, emulada de suas 

figuras motrizes, a mulher que, calada, cuidará para manter o status quo: 
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Domingos Mau-Tempo voltou ao seu, vinho, desleixo, pancadas, trato maus de 

mãos e de boca. Minha mãe, o pai parece que está excomungado, Não digas isso, 

filho, que é teu pai. São palavras que sempre se dizem nestas e afins 

circunstâncias, não se devem tomar a sério, nem umas nem as outras, tanto as 

que acusaram como as que quiseram absolver. Mas a miséria empoeirava o rosto 

a esta gente, e as crianças que já tinham sentido para isso pediam esmolas 

(SARAMAGO, 1980, p. 43-44). 

 

Podemos inferir que, nesse universo repressivo representado no trecho citado, as 

mulheres são os seres que se encontram em máxima condição de fragilização. Elas serão 

vítimas das piores situações de violência. Embora Mau-Tempo, Sara carrega seu nome de 

solteira – Conceição –, cujo significado é doçura, e também dependência e submissão. Ou 

seja, uma mulher inconsciente de seu papel social, de seu poder e sem domínio de sua 

palavra, ser que vai da alienação à loucura. 

Mas, há um gesto diferencial em Sara da Conceição que motiva uma mudança de 

perspectiva geral: depois de muito sofrer a mulher decide por bem abandonar Domingos 

Mau-Tempo. Essa ação inaugural se contrapõe ao suicídio do marido e à sua posterior 

loucura, pois quebra a total interdição, desafio sisífico frente ao contexto prometeico 

imutável. O gesto de Sara antecipa as conquistas da futura geração e angaria a 

possibilidade de a mulher ter direito sobre sua vontade. Essa qualidade expõe, de forma 

tímida e implícita uma mudança na roda da vida estabelecida. A mulher se machucará, 

mas esmagará a cabeça da serpente, qual a falta de esperança mantida presa por Pandora. 

Existe, tanto no texto genesíaco quanto no mitema grego, a expressão da possibilidade, a 

esperança, a condição tardia, mas possível, da vitória. Essa aproximação entre Bíblia, mito 

e narrativa literária indica, na primeira fase do romance, a retomada de uma perspectiva 

explicitadora do sofrimento, mas sem aceitá-la passivamente qual o casal edênico. A luta, 

capaz de ser travada, instaura a esperança, desafia o bíblico e transforma o mito. Em um 

embate entre homens e deuses, o romance aponta a força prometeica como esperança de 

vitória; em outras palavras, é porque existe possibilidade que se luta, a transformação 

permite a existência da força; a morte é derrotada e a terra novamente conquistada e 

compartilhada. A marca caímica negativa (o lado opressor da moeda), a prisão prometeica 

e a proibição deísta são suplantadas por vitórias fundamentais. A História ainda está por se 

fazer, por se contar, não há repetição plena e idêntica. A tragédia é vivida e superada. Se 
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ela se repete historicamente, deve ser combatida como farsa47. É o combate dessa farsa que 

o romance propõe; segundo o próprio Saramago, 

(...) se a leitura histórica operada pelo romance for uma leitura crítica, essa 

operação poderá provocar uma instabilidade, uma vibração temporal, uma 

perturbação, causadas pelo confronto entre o que sucedeu e o que poderia ter 

sucedido, como se, saudavelmente, os fatos começassem a duvidar de si próprios 

(...) (SARAMAGO, 1997, p. 623). 

 

Ora, essa simples afirmação comprova algumas de nossas suspeitas. O leitor 

orientado pela ideologia comunista pode pensar no grau de empenhamento enquanto 

proposta de leitura, contudo, a afirmação do escritor demonstra que há, também, um 

projeto em construção que procura viabilizar outra épistémè; o texto é a arma usada pelo 

escritor para tal; a ficção expõe a possibilidade, em mote aristotélico, para sobrepujar o real 

e instaurar a possibilidade/dúvida do que poderia ter sido em formas de semelhanças e 

diferenças. 

Dessa forma, o mito de Prometeu acaba se tornando a metáfora de um mártir pela 

liberdade, a terrível saga de quem ousa se contrapor à tirania arbitrária dos que governam o 

destino humano. Tornado presente no romance por meio das personagens da primeira 

geração da família Mau-Tempo, Prometeu representa a luta pela civilização e a cultura, 

combate pela liberdade e o conhecimento, a reflexo das conquistas de valores individuais e 

coletivos. Portanto, ao se sacrificar, Domingos Mau-Tempo (re)memora aventura do Titã e 

aceita sua lição. Assim, 

(...) o rito estabelece o homem no estatuto que lhe é próprio: a uma justa 

distância da selvageria dos animais, que devoram uns aos outros inteiramente 

crus, e da imutável felicidade dos deuses, que ignoram a fome, a fadiga e a 

morte, porque alimentados de perfume e de ambrosia (VERNANT, 2006, p. 66). 

 

Seres ritualísticos representantes da geração prometeica (herdeira do erro, da dor e 

do castigo). Domingos e Sara da Conceição são, ao fim, a representação do iniciar da 

aprendizagem do “herói cultural” (Cf. MARCUSE, 1975). Isso porque, como bem 

explicita o filosofo alemão, este herói cultural é predominante insidioso e rebelde (luta 

contra os deuses); ele (re)cria a cultura à custa de um sofrimento perpétuo. Se Prometeu é o 

herói-arquétipo desse princípio de desempenho, a sua figurativização em personagens que 

encarnem heróis culturais simboliza a vitória da persistência e, ao mesmo tempo, o 

trabalho sofrido. Contudo, se em Hesíodo e Ésquilo o princípio feminino encarnado em 

Pandora representa a maldição (qual a tentadora Eva do judaico-cristianismo), em 

                                                 
47 Alusão à famosa frase de Marx “(...) todos os fatos e personagens de grande importância na história do 

mundo ocorrem, por assim dizer, duas vezes. (...) a primeira vez como tragédia, a segunda como farsa” 

(MARX, 2011, p. 25). 
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Saramago a mulher aparece como elemento de suave denúncia e resistência, ainda escrava 

mas que transforma o status quo. 

Ao ludibriar a inteligência de Zeus, Prometeu também marca em si a malandragem 

(quase uma Métis48) desperta em Domingos Mau-Tempo. A astúcia da personagem remete, 

claramente, a ação do Titã que, por seu ato, instaurou a crise, mas criou a autonomia da 

humanidade. Essa clareza e autonomia está relacionada, desde o início até o fim do 

romance, com a procura pela casa, o espaço dos Mau-Tempo, local de intimidades e 

abrigo. Como esclarece Bachelard: 

A casa é, evidentemente, um ser privilegiado; isso, é claro, desde que a 

consideremos ao mesmo tempo em sua unidade e em sua complexidade (...). 

Porque a casa é o nosso canto do mundo. Ela é, como se diz amiúde, o nosso 

primeiro universo. É um verdadeiro cosmos. Um cosmos em toda a acepção do 

termo. (...) Aqui, com efeito, abordamos uma recíproca cujas imagens deveremos 

explorar: todo espaço realmente habitado traz a essência da noção de casa. (...) 

Em suma, na mais interminável das dialéticas, o ser abrigado sensibiliza os 

limites do seu abrigo. Vive a casa em sua realidade e em sua virtualidade, através 

do pensamento e dos sonhos (BACHELARD, 2005, p. 24-25). 

 

A casa se torna espaço do qual emana o poder dos Mau-Tempo, local em que se 

encontram seguros e protegidos de quaisquer tipos de intempéries. A busca do poder via 

espaço explicita contiguamente a procura de Prometeu por seu locus de paz e conforto. A 

demora tem por representante a águia-LEI que procura a todo custo inviabilizar esse 

processo. 

João, filho de Domingos e Sara, segunda geração da família Mau-Tempo, 

representa, ainda, a luta prometeica mas, em compensação aos pais, consegue, semelhante 

ao Titã, escapar da roda repetitiva de comiserações e sofrimentos. E essa marca da 

quebra/avanço já começa por seu nome que, como o dos pais, possuem certo 

empenhamento. A contaminação bíblica nos impede de ignorar as semelhanças da 

personagem com seu protótipo: ele “anuncia” a possibilidade da mudança. Qual João 

Batista, o anunciador da vinda de Jesus e andarilho no deserto sempre a pregar a palavra 

divina, João Mau-Tempo, após o suicídio de Domingos, ganha o papel de patriarca: 

“Agora João Mau-Tempo é o homem da casa, o mais velho” (SARAMAGO, 1980, p. 51). 

Sua função inicial neste projeto será a de sustentar a casa: 

João Mau-Tempo não tem corpo de herói, É um pelém de dez anos retacos, um 

cavaco de gente que ainda olha as árvores mais como alpenduradas de ninhos do 

que como produtoras de cortiça, bolota ou azeitona. É uma injustiça que se lhe 

faz obrigá-lo a levantar-se ainda noite fechada, andar meio a dormir e com 

estômago frouxo o pouco ou muito caminho que o separa do lugar de trabalho, e 

                                                 
48 Do grego inteligência ou discernimento. 
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depois dia fora, até ao sol posto, para tornar a casa outra vez de noite. 

(SARAMAGO, 1980, p. 55-56) 

 

Em processo de continuidade da marca prometeica, João é um avanço em relação 

ao espírito errático do pai: carrega um olhar severo e antecipa sua postura de sujeito 

responsável. Seu desempenho, na economia narrativa, existirá sempre em contraste; uma 

antítese frente a seu progenitor. Diferente do caráter arruaceiro de Domingos, João possui 

um espírito de herói. O pai, em suas andanças, expôs a família à degradação quando pôs 

“olhos cobiçosos” na sobrinha de padre Agamedes: 

No dia seguinte, Domingos Mau-Tempo saía da terra com um cortejo ruidoso de 

garotos que o acompanharam, mais à família, até aos ermos. Sara da Conceição 

baixava a cabeça, de vergonha. João deitava para fora o seu severo olho azul 

(SARAMAGO, 1980, p. 32). 

 

Já em João veremos a tomada de consciência, uma espécie de despertar do sono 

prometeico, que acontece quando esse se dá conta da situação de exploração dos 

trabalhadores. Assim, sua figura marca a saída da aceitação castigante de Prometeu para a 

resistência e o olhar de possibilidade de Sísifo. Se Sara da Conceição deu o primeiro passo, 

João Mau-Tempo promove o iniciar do processo de levantamento do chão. Contudo, ao 

lado do discurso empenhado, Saramago constrói personagens que não são inteiramente 

bons ou maus; qual na mitologia, o herói tradicional não deve falhar, mas João é um misto 

de heroico e humano, ao mesmo tempo rebaixado e coletivo. 

Ainda criança, a personagem começa a trabalhar para sustentar seus familiares. Aos 

30 anos, já pai de família, começa a se libertar da alienação. Encontra alguns papéis sob 

pedras no Latifúndio, e toma contato com ideias novas, diferentes das disseminadas por 

padre Agamedes. Nos papéis, os ideais comunistas se tornam o germe da consciência de 

João Mau-Tempo; a personagem compreende a importância de lutar por seus direitos. Esse 

processo e completado quando, ao ser convidado por Sigismundo Canastro, passa a 

integrar o grupo de homens que se reuniam “em sítios escondidos, nos ermos, às vezes em 

casas abandonadas” (SARAMAGO, 1980, p. 120-121) do Latifúndio para discuti-las. Essa 

força de mudança está no âmago da personagem. Isso já é demonstrado desde sua aparição, 

mas é confirmada no processo de enamoramento com Faustina. Inicialmente, os dois não 

contam nada sobre o relacionamento, mas logo são descobertos pela família de Faustina: 

(...) porque João Mau-Tempo, a quem ninguém tinha nada que censurar (...) João 

vinha conversando com Faustina, namoro de muito respeito, e ela, já temerosa do 

alarido doméstico que a esperava, confiava-se a ele de seus sofrimentos. Eis 

senão quando lhes salta ao caminho a voz irada e o gesto violento duma irmã de 

Faustina, conselheira da casa por velhice da mãe de ambas, em espera desleal 

que fez estremecer o par. E disse Natividade, que o nome era esse, Não tens 
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vergonha, Faustina, que nem conselhos nem pancada te servem de ensino, 

grande teima a tua, que será da tua vida. E mais disse, mas Faustina não se 

retirou de João. Pôs-se Natividade à frente deles para cortar-lhes o rumo e o 

destino, se tal está no poder das irmãs, e foi então que João Mau-Tempo colocou 

por assim dizer a mão no mundo para lhe tomar o peso, porque a partir de agora, 

mais do que até aqui, iria ser um caso de mundo e homem, casa, filhos, vida 

dobrada. Pôs a mão no ombro de Faustina, esse seria afinal o mundo, e disse, 

tremendo do que ousava, Temos de acabar com este viver, ou finda o nosso 

namoro, para não sofreres mais, ou vens comigo para casa de minha mãe, até eu 

poder formar casa nossa, e de hoje em diante farei tudo o que puder por ti 

(SARAMAGO, 1980, p. 67-68). 

 

No trecho em questão temos um dos momentos em que João rompe definitivamente 

com a imagem paterna; muda os gestos e as atitudes do pai. Posteriormente, o casal assume 

o compromisso do casamento: “João Mau-Tempo atou as duas pontas, Farei tudo por ti 

enquanto formos vivos, na saúde e na doença” (SARAMAGO, 1980, p. 68). Em primeiro 

momento, há a negação do processo religioso. Não há padres, cerimônia, apenas a força 

das palavras e dos gestos significativos: a simbologia de atar as duas pontas de uma corda 

expressa a união do casal e o juramento, que comumente se faz diante do padre, enseja um 

novo modo de fidelizar um compromisso: o cuidado e a proteção são instaurados como 

motivos primos da relação. A diferença e a liberdade são as marcas de João. A força 

prometeica se desvela na personagem e essa passa a enfrentar seus algozes em busca do 

“fogo” libertador. 

Junto a tais qualificativos temos, ainda, a resistência do segundo protagonista da 

saga. Preso em Lisboa e torturado, esse momento em viagem pode ser vista como ritos de 

passagem. Há uma catábase e posterior anábase, quando de seu retorno a Monte Lavre. A 

ida aos “infernos” simboliza a descida ao inconsciente, com a consequente tomada de 

consciência de todas as possibilidades do ser. Findas tais experiências, o olhar narrativo de 

Levantado do chão passa a terceira geração da família Mau-Tempo. 

A personagem herdeira da focalização do narrador, a princípio, é António. Esse 

carrega junto a si a maltesia do avô; viaja por muitos lugares e aprende muito em suas 

andanças, mas possui, qual João, uma de profunda consciência sobre as causas próprias e 

coletivas. Entretanto, sua maltesia não se adequa à necessidade da saga em decurso e sua 

personagem acaba por dar lugar a outro, desta vez vindo de fora da família Mau-Tempo, 

Manuel Espada. Este, ao casar-se com Gracinda Mau-Tempo instaura, como bem já 

indiciamos anteriormente, um novo tempo, marcado pela motivação de seu sobrenome. 

Qual a espada, temos definitivamente o corte de uma visão prometeica de mundo e a 
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implantação de uma possibilidade sisífica. Essa marca estava já denotada no título do 

romance, pois, como nos orienta Derrida: 

A respeito de sua forma gramatical, o título de um texto funciona como seu 

nome próprio. Inscrito na borda exterior do limite ou da moldura que 

circunscreve o texto (do qual a capa seria a figura empírica), o título identifica o 

texto e, como todo nome próprio, permite que dele se fale em sua ausência. (...) 

O título, mais do que a atribuição a um nome próprio de autor, é o próprio 

operador da normalidade e da legalidade textual (BENNINGTON, 1996, p. 169). 

 

Ora, como bem posto pelo filósofo, o nome circunscreve, identifica, fala na 

ausência do sujeito. Assim, a mudança sisífica toma forma com a passagem de Mau-

Tempo para Espada e com a ascensão de uma personagem feminina na família como 

matriarca e protagonista da saga. Se o patronímico Mau-Tempo prefigura uma série de 

dificuldades e amarguras, o Espada instaura um porvir de cortes com essa situação 

depreciadora. Interessa-nos constatar, ainda, que António é uma espécie de contraponto: 

um sujeito letrado e viajado (não apenas errante). Ora, uma de suas maestrias é a contação 

de causos e histórias. Ele encarna a conquista da voz e da insubordinação – qual a parada 

subversiva entre uma subida e outra de Sísifo e enfrenta o poder instituído: “(...) ou então 

uns são filhos da pátria e outros filhos da puta” (SARAMAGO, 1980, p. 225). Sujeio fora 

da rota organizacional da LEI, ser em estado de devir. 

Metaficcional por natureza, a personagem carrega em si o paradoxo da 

impossibilidade constitutiva da comunicação, pois ao expressar-se pela narração, adentra o 

terreno do ficcional para, mais que dizer a impossibilidade, responder a ela, “nomeando o 

possível, respondendo ao impossível” (BLANCHOT, 2001, p. 94). Essa marca 

metaficcional aponta uma qualidade de esperança e projeção mítica, pois, como bem 

elucubra o mesmo Blanchot, “(...) toda palavra inicial começa por responder, resposta ao 

que não foi ainda ouvido, resposta ela mesma atenta, onde se afirma a espera impaciente 

do desconhecido e a esperança desejante da presença” (2001, p. 94). O desconhecido, 

pavoroso ao racional, surge abraçado pelo ficcional e gera possibilidades. António é um 

(meta)texto e, em sua função desestabilizadora, torna-se o (não) lugar desta relação 

possível através de suas perspectivas. A personagem tem sua singularidade no fato de 

assumir-se em talvez, trazer a incerteza como propriedade, desapropriando-se, desta 

maneira, constantemente de uma diretiva. 

António é a marca da mudança, emblema do extremo ficcional inserido na 

construção fingidamente histórica para contratar novos regulamentos que movimentam 

mitos e temas, reinserir modelos atuais e viabilizar os possíveis. Como bem lembra Iser, 
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(...) O sinal de ficção é antes de tudo reconhecido através de convenções 

determinadas, historicamente variadas, de que o autor e o público compartilham 

e que se manifestam nos sinais correspondentes. Assim o sinal de ficção não 

designa nem mais a ficção, mas sim o “contrato” entre autor e leitor, cuja 

regulamentação o texto comprova não como discurso, mas sim como “discurso 

encenado” (ISER, 1983, p. 397). 

 

Ora, consoante Iser, António é o sujeito que estabelece o contrato ficcional do 

romance e projeta essa possibilidade em realidade. Mas, para além de sua força poético-

ficional A personagem em questão abre vazão para o surgimento de Gracinda Mau-Tempo. 

Casada com Manuel Espada, eliminadora visceral de um passado alienante, ela apresenta a 

força das decisões. A partir de sua ação no romance a voz feminina se levanta, e tal 

acontecimento é anunciado pelo narrador como forma de expor a força e o poder das 

mulheres: “(...) não são muitos, e trazem uma mulher, Gracinda Mau-Tempo também quis 

vir, já que não há quem segure as mulheres” (SARAMAGO, 1980, p. 310). Sua ação, 

como bem observa Cerdeira da Silva, “não se limitará a ser actriz, coadjuvante num 

cenário de homens, mas que inaugurará um novo ciclo onde também as mulheres, ao lado 

de todos os marginalizados, se levantam do chão” (1989, p. 259). Gracinda e Manuel 

Espada representam o casal sisífico inicial. Seus esforços longos, repetitivos e 

inevitavelmente fadados a um fim programado parecem tolhê-los de certa liberdade de 

escolha, obrigando-os a concentrarem-se nos afazeres do cotidiano, vivendo-os em sua 

plenitude e na repetição monótona. Contudo, os momentos raros de fuga que o casal 

vivencia para lutar por uma mudança é, como Camus elucida em seu O mito de Sísifo, uma 

busca de sentido no rosto de um mundo ininteligível. 

As duas personagens combatem por sair de sua condição Prometeica porque 

obrigados a cumprir os desejos e ordens da LEI, tornam-se vítimas e, ao mesmo tempo, 

cúmplices da ordem estabelecida. Exemplo fatídico de um sujeito assujeitado à sua 

condição prometeica é o do médico que foi chamado pela PIDE para atestar o óbito de 

Germano Santos Vidigal depois de sua tortura: 

Mas olhe lá, doutor Romano delegado de saúde (...) olhe lá e diga-me se não viu 

o corpo do homem, se não viu os vergões, as nodoas negras, o aparelho genital 

rebentado, o sangue, Isso não vi, disseram-me que o preso se tinha enforcado e 

enforcado estava, não havia mais que ver, Será mentiroso, Romano doutor e 

delegado de saúde, ganhou como e para quê, e desde quando, esse feio hábito de 

mentir. Não sou mentiroso, mas a verdade não posso dizer, Por quê, Por medo, 

Vá em paz, doutor Pilatos, durma em paz com a sua consciência, fornique-a bem, 

que ela bem os merece a si e à fornicação (...) (SARAMAGO, 1980. p. 177). 

 

Apesar de não concordar ou ser membro da PIDE, o Dr. Romano precisa, qual 

Prometeu, cumprir seu papel, ser dominado por completo, deixar a águia comer seu fígado 
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e confirmar o desejo do mandante. Ultrapassar tal contexto é a busca de Sísifo, ampliar 

seus sonhos e desejos, pensamentos e escolhas conscientes, quem sabe chegar a um 

patamar divino, enganar o dominante, fugir às suas ordens. E essa mudança se faz 

necessária porque, como bem explicita Vernant, “não é possível sacrificar conforme o 

modelo que Prometeu estabeleceu e ao mesmo tempo pretender, seja de que maneira for, 

igualar-se aos deuses” (VERNANT, 2006, p. 66). Mesmo repetitivo em seu castigo, qual 

um outro Prometeu, Sísifo possui a liberdade de consciência, pode pensar em seu trabalho 

e, acima de tudo, apesar de preso nas engrenagens impostas por Zeus, sabe que já enganou 

os deuses e a própria morte. Não roubou, mas valeu-se de sua própria capaciade para 

sobrepujar seu oponente. Apesar de reetir sempre, em ato resistente, o suplício de nada 

terminar, possui uma força advinda de sua consciência. Trata-se de um homem que precisa 

insistir sem qualquer esperança de conseguir, mas retira da desesperança sua dignidade. 

Outro exemplo emblemático do romance é o do latifundiário e seus senhores, 

dominadores míticos por natureza. Os Bertos são os donos da terra, seus representantes e, 

apesar de variados, são colocados eternamente como metonímia da instância superior. Sua 

posição dominante é miticamente natural, iniciada in illo tempore e transmitida por 

relações de contiguidade, indiciadas principalmente pelo prefixo dos nomes: Lamberto, 

Dagoberto, Alberto, Florisberto, Norberto, Berto, Sigisberto, Adalberto, Angiberto, 

Ansberto, Contraberto, e até mesmo “encoberto”, conforme o narrador acrescenta 

ironicamente à página 275. A relação dos dominadores com seus empregados logo fica 

definida: 

Já se viu que Lamberto, alemão ele seja, tenha sido, ou agora português, não é 

homem para trabalhar esta grande terra com as suas próprias mãos. Quando a 

herdou, comprou de frades ou roubou estando a justiça cega, vieram agarrados, 

como o torrão às raízes, uns tantos animais de pernas e braços, que esses, sim, 

são de propósito criados para tal destinação, pela via da produção de filhos e sua 

conservação útil (SARAMAGO, 1980, p. 71). 

 

Frente à essa repetição impositiva temos a mudança sisífica instaurada. A 

concretude dessa mudança, iniciada por Manuel Espada e Gracinda Mau-Tempo se firma 

com o nascimento de Maria Adelaide Espada, filha do fatídico casal. A menina instaura o 

tempo novo, a revolta necessária para que Sísifo exista. E porquê? Como nos esclarece 

Camus, 

Um rosto que padece tão perto das pedras já é pedra ele próprio! Vejo esse 

homem descendo com passos pesados e regulares de volta para o tormento cujo 

fim não conhecerá. Essa hora, que é sua desgraça, essa hora é a da consciência. 

Em cada um desses instantes, quando ele abandona os cumes e mergulha pouco a 
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pouco nas guaridas dos deuses, Sísifo é superior ao seu destino é mais forte que 

uma rocha. 

Este mito só é trágico porque seu herói é consciente. O que seria a sua pena se a 

esperança de triunfar o sustentasse a cada passo? O operário de hoje trabalha 

todos os dias de sua vida nas mesmas tarefas, e esse destino não é menos 

absurdo. Mas só é trágico nos raros momentos em que se torna consciente. 

Sísifo, proletário dos deuses, impotente e revoltado, conhece toda a extensão de 

sua miserável condição: pensa nela durante a descida. A clarividência que 

deveria ser o seu tormento consuma, ao mesmo tempo, sua vitória. Não há 

destino que não possa ser superado com o desprezo. 

Assim como, em certos dias, a descida é feita na dor, também pode ser feita na 

alegria. Esta palavra não é exagerada (CAMUS, 2018, p. 139). 

 

Sabemos que Maria Adelaide permanecerá em sua tarefa de “empurrar a pedra 

montanha acima”, mas permite raros momentos de consciência, fator instaurador do sorriso 

de esperteza no rosto do trabalhador, aquela esperança mítica e literariamente expressa no 

final do romance. Ela já nasce às luzes da Revolução, pode falar livremente, e seu aparecer 

termina juntamente com o levantar do sol: “gritaram para dentro que estava o sol 

nascendo” (SARAMAGO, 1980, p. 301). Por isso, o mito sisífico repete o de Cristo, mas 

em chave diferencial e romanesca. Despois de crescida, Maria Adelaide Espada toma parte 

nas discussões e decisões, possui os mesmos olhos azuis daquele seu antecessor poderoso 

que, há quinhentos anos, violentou uma donzela na fonte e estabeleceu a diferença entre 

dominadores e dominados. Ora, Adelaide representa, por fim, a nova condição da família 

Mau-Tempo/Espada: anunciadora, primogênita, redentora, dona de sua voz. Quem pode 

jogar a primeira pedra, senão Adelaide-Sísifo? Persegue o inalcançável sabendo-o 

horizonte, tão belo quanto horrível, atributo da dignidade. 

Levantado do chão narra não apenas a questão mítica tematicamente, mas por meio 

da assimilação da relatividade própria do projeto epistêmico saramaguiano. Assim, “(...) a 

visão de uma realidade mais profunda, mais real do que a do senso comum é incorporada à 

forma total da obra. É só assim que essa visão se torna realmente válida em termos 

estéticos” (ROSENFELD, 1996, p. 81). Ao incorporar o mítico em suas personagens, o 

escritor falta viabilizar à religião, mas não à fé. A crença passa por um projeto em 

construção e deságua, em cascata, naquele ser sisífico que espera pelo poder mítico-

transformador em devir. As personagens, enfim, representam não o sujeito outro, mas o 

outro do sujeito. 

Em cena textual, a palavra apresenta um embate entre valores sociais de orientação 

contraditória. Saramago projeta, neste seu romance de alto grau de empenhamento, o mote 

de sua épistémè e a força daquilo que aponta: Prometeu será Sísifo, e Sísifo não 

permanecerá preso, torturado, excomungado. O tempo do castigo já passou. A tragédia foi 
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superada. É preciso combater a farsa, inclusive pela literatura, afinal, “toda palavra é um 

pequeno palco em que as ênfases sociais multidirecionadas se confrontam e entram em 

embate” (VOLOCHÍNOV, 2017, p. 140). 

Para além de sua condição construtiva, há que se recordar ser em Levantado do 

chão o encontro de Saramago com uma escrita capaz de marcar sintaticamente sua 

caracterização romanesca. As vozes das personagens são introduzidas após as vírgulas e 

com letras iniciais maiúsculas. Subverte-se a sintaxe tradicional por uma necessidade 

interna do próprio empreendimento literário: há, no romance, a necessidade de encontrar 

um registro adequado para a tradição oral, para a voz dos camponeses alentejanos, sem 

com isso se materializar fraturas no fluxo do discurso romanesco. Em seu Problemas da 

poética de Dostoiévski, Bakhtin constata que as fronteiras entre narração e discurso da 

personagem são significativamente instáveis. Ora, essa instabilidade é muito bem usada 

pelo teórico russo quando explora as reticências e as aspas para sutilmente distinguir a voz 

do herói da voz do narrador. Para Bakhtin, “(...) é como se sentíssemos a onda de uma 

corrente do discurso, que sem quaisquer barreiras e obstáculos nos transfere da narração 

para a alma da personagem e desta novamente para a narração” (1997, p. 222). Em 

Levantado do chão, José Saramago recorre a um expediente semelhante para distinguir a 

voz das personagens da voz do narrador.  

Em uma sucinta apresentação de Memórias do subsolo (2000) Bóris Schnaiderman, 

tradutor brasileiro do romance, explica que a palavra russa podpólie, além de subsolo, traz 

também consigo o sentido de clandestino, subversivo, como algo que se passa 

secretamente por debaixo dos pés de todos, mas pode a qualquer momento emergir. Esse 

homem do subsolo, então, é um sujeito que adota o subsolo como seu habitat, pois apenas 

aí pode ele sentir-se em paz e em casa para escrever suas confissões. Por não possuir 

leitores, esse sujeito escreve para si, como fluxo de sua própria consciência, em uma 

linguagem organizacional aparentada com desconexão, para expressar exatamente esse 

fluxo em jorros de pensamento e imagens. Ora, tais reflexões se encaixam perfeitamente 

em nossa linha reflexiva. Por um lado, o romance em questão é todo constituído em motivo 

subsolar; há uma narrativa aparente, que entrete os leitores mas, por baixo de suas linhas, 

outro(s) mote(s) deslindando-se. Por outro, os sujeitos protagonistas de Levantado do chão 

são todos subsolares. São simples, rasteiros, que procuram uma forma de expressão dentro 

de um mundo em desarranjo. 
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Como sabemos, a pontuação em Saramago também marca o ritmo da narrativa e, 

para além disso, simboliza a luta do explorado (aquele que escreve como fala) contra um 

opressor (a regra da língua que ordena tudo ser feito segundo ela). Como enuncia Derrida 

(La dissemination), o excesso aventuroso da escrita promove uma espécie de jogo, uma 

improvisação que se articula com o resto da escrita. O jogo torna-se programa, acaso capaz 

de diferenciar e organizar, caos da ordem, convenção em função de. Saramago, ao 

comentar sobre sua escrita, explicita: 

Em primeiro lugar, devo lembrar que, como toda a gente sabe, a pontuação é 

uma convenção. A pontuação não é mais do que numa estrada os sinais de 

trânsito: cruzamento, redução de velocidade, essas coisas que aparecem. (...) nós, 

quando falamos, não usamos sinais de pontuação. É uma velha declaração 

minha: fala-se como se faz música, com sons e com pausas; toda a música é feita 

de sons e de pausas e toda a fala é feita de sons e de pausas. (...) não faz sentido 

nenhum que depois de uma personagem dizer uma coisa apareça uma vírgula e a 

resposta logo a seguir à vírgula com a maiúscula. Se me dizem isto eu pergunto: 

e que sentido faz dizer “fulano chegou e disse” e a seguir dois pontos e 

travessão? Não há dois pontos e travessão na fala. 

Ora, isto que parece uma inovação extraordinária, não o é: isto já se fez. Estou-

me a lembrar das célebres cartas de Guidinha, do Luís de Sttau Monteiro, que ele 

publicava no Diário de Lisboa e nalguma outra revista, em que a Guidinha 

escrevia sem pontuação nenhuma. [...] os meus sinais de pontuação, quer dizer, a 

vírgula e o ponto final, nesse tipo de discurso, não são sinais de pontuação. São 

sinais de pausa, no sentido musical, quer dizer: aqui o leitor faz uma pausa breve, 

aqui faz uma pausa mais longa (Apud REIS, 1998, p. 74-75). 

 

Ora, a contento de levantar novas escritas e uma possível épistémè, o romance 

apresenta um novo enunciado que deve ser anunciado, uma margem terceira do rio que, 

para além da direita e da esquerda, para além de qualquer possibilidade de se instalar em 

uma margem oposta a outra, golpeia o eixo da regularidade e segue em pretensões de 

transformação.  

Baseado na máxima marxista de que “se o homem é formado pelas circunstâncias, 

então é preciso formar as circunstâncias humanamente” 49, o romance torna-se, então, o 

possível avesso do castigo presente nos mitos discutidos; ele é a lembrança da utilidade da 

esperteza. A consciência, apesar de sufocada (seja no mito, seja no romance) se mostra 

válida e capaz de transformar epistemicamente o mundo (ficcional/real). Escrita dialética 

recuperadora do movimento presente, o texto ultrapassa o mero intencional ideológico por 

meio de um processo moderno, recobrado do passado clássico e insurgente no presente 

agônico. Assim, Levantado do chão apresenta, segundo nossa breve incursão, um 

                                                 
49 Como disse  próprio escritor: “(...) que exige, e voltamos à quilo que eu tinha dito antes, o tal estado de 

espírito que leva as pessoas, sabendo que o homem é formado pelas circunstâncias, a pensar e a agir no 

sentido de que a s circunstâncias que formam o homem têm, ela mesmo, de ser formada humanamente” 

(SARAMAGO, apud VIEGAS, 1998, p. 39). 
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caminho/aspecto nascido do mito de Prometeu, mas cuja circulação plena não é aceita. 

Assim, ao valermo-nos de uma técnica capaz de nos permitir a libertação daquelas velhas 

crenças de termos acesso direto aos objetos, torna-se patente que, ao (re)construir episódios 

de uma realidade tipicamente portuguesa, Saramago empreende um método arqueológico 

desvendador das camadas de poder instauradas (a épistémè posta) para pensar/propor a 

deflagração de uma possível nova realidade. Além da luta dominador e dominado, 

hegemonia e obediência há incisões mítico-epistêmicas que promovem a 

depreensão/construção de uma contra-hegemonia, uma alternativa – reconfiguração 

epistêmica, vale repetir – violadora das condições impostas, qual um Sísifo que, mesmo 

sabendo de seu trabalho, encontra “horinhas de descuido” (ROSA, 2001, p. 60) para 

negociar condições melhorar seu contexto de vida absurda. Nessa 

leitura/protesto/construção, a fuga dos ideais prontos, qual a perspectiva socialista de 

humanidade – como afirma a crítica mais apressada –, permite pensar o romance além do 

trabalho com personagens típicas, mas apresenta uma tensão interna e questiona mitos para 

abrir novas visões e desvelar outras verdades. As interpretações são produzidas por meio 

de inovações organizadoras dos fatos narrados, capazes de expressar uma multiplicidade de 

perspectivas e imprime ações e atitudes a seus perquiridores. Em outros termos, 

(...) um homem é sempre vítima de suas verdades. Uma vez que as reconhece, 

não é capaz de se desfazer delas. Precisa pagar um preço. Um homem consciente 

do absurdo está ligado a ele para sempre. Um homem sem esperança e 

consciente de sê-lo não pertence mais ao futuro (CAMUS, 2018, p. 46). 

 

Fugindo dos esquemas totalizantes e/ou tendenciosos, o romance saramaguiano 

apresenta vias de subjetivação e transformação epistêmicas, desentranha valores. Há, aqui, 

a construção de um universo ficcional em que as possibilidades históricas – passe a 

ambiguidade – são redimensionadas. Sobre tal questão, Cerdeira da Silva (1989) afirma 

que os Mau-Tempo têm uma dupla inserção: nos terrenos da ficção e da História. Isso se 

deve ao fato de, enquanto personagens, eles serem elementos de uma trama resgatadora de 

acontecimentos históricos e, simultaneamente, representantes actanciais da ficção 

construída. Como bem denunciou o escritor: 

A história é como a verdade. Quando pensamos nessa expressão tão usada – 

verdade histórica – é que nos apercebemos melhor de que se a verdade, como tal, 

não existe, então também não pode haver uma verdade histórica. Sabendo nós 

também, por outro lado, que a história é a leitura de um determinado momento 

de uma certa gravidade, de uma determinada situação social, económica, 

política, de tudo aquilo que se entenda aí, então não há "história" mas sim 

"histórias", do mesmo modo que não há verdade mas há verdades, e a história 

depende de quem a olhe. Depende de quem a escreve. Digamos que a história é 

sempre escrita do ponto de vista dos vencedores. Nunca é escrita do ponto de 
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vista dos vencidos. Ninguém escreve a sua história para dizer que perdeu, da 

mesma maneira que também a história é escrita de um ponto de vista masculino, 

não tenhamos dúvida nenhuma. Mesmo as historiadoras escrevem a história de 

um ponto de vista quase sempre masculino, de um ponto de vista estabelecido a 

partir de um lugar dominante na história escrita, que é o do homem. Uma história 

da humanidade, ou de um país, ou de uma sociedade qualquer, escrita de um 

ponto de vista feminino, seria tota1mente diferente. E essa história está a fazer 

falta (SARAMAGO, apud VIEGAS, 1998, p. 34). 

 

Saramago declara a morte da verdade histórica plena, mas tem consciência (muito 

possivelmente por sua leitura e tradução dos historiadores da Escola dos Annales) de que 

existem leituras de um evento histórico, fator construído por meio de um olhar específico 

impositor de uma opinião. Dessa forma, o escritor faz uma História da sociedade 

portuguesa alentejana sob o ponto de vista, de sujeitos sem voz e vez. Ora, apesar de essa 

ação de escrita se valer da utilização de documentos selecionados, interpretados e dispostos 

linearmente, aproximando o romance do fazer histórico, a mescla com o ficcional altera-o 

e transgride o processo de escrita, pois, como comenta Cerdeira da Silva (1989), há o 

alocamento das personagens da ficção em dois universos distintos, permitindo a construção 

de um discurso em no qual o possível ou o não acontecido se tornem viáveis. Assim, a 

obra estabelece uma interpretação provisória sobre modo e fato, interferindo na tomada de 

consciência e de postura dos leitores para aspectos pouco contemplados ate então. 

A consciência sisífica apresentada pelo percurso narrativo/epistêmico/interpretativo 

das personagens finge alocar o autor e seu empenho dentro do texto (fato que, não custa 

repetir, não acreditamos acontecer), contrariando a famosa tese da morte do autor e 

disfarçando intenções literárias. Temos, para usarmos uma famosa expressão cunhada por 

Adriano Schwarts, um narrador que se agiganta e engole a ficção. Contudo, como já 

comentamos, diferente dos textos neorrealistas, esse narrador recria mitos, vozes e dizeres 

para (re)ler a tradição epistêmica transformá-la internamente. E isso bem ao modo 

tradicional, pois, como bem esclarece Guattari, 

A narrativa é algo constitutivo da subjetividade nas sociedades arcaicas porque 

ela introduz uma memória, uma filiação. A narrativa fundamental, a narrativa de 

base é: “diga-me a lista dos seus ancestrais”. (...) Em seguida, nesse tipo de 

narrativa entram em composição agenciamentos que não são mais de apenas 

filiação, mas são elementos de proliferação mítica, e depois literária. 

Imaginemos o mito de um escriba perverso no Egito, nos tempos em que essas 

máquinas de escritura serviam apenas para contabilizar sacos de trigo ou para 

marcar as inscrições funerárias. De repente, ele começa a escrever para a 

namorada ou namorado. Nesse instante, ele acrescenta um componente erótico, 

faz eclodir um agenciamento de enunciação em uma máquina de enunciações, de 

narrativas, que não estava de modo algum prevista para isso. Eis como essa 

espécie de eclosão, que, entre outras coisas, deu o Cântico dos cânticos, 

começou a adquirir autonomia. Houve, então, uma política da narrativa para 

definir um certo tipo de agenciamento que iria criar, em outras épocas, 
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protocolos de reorganização da libido que resultaram no amor cortês, nas 

narrativas cavaleirescas, e em outras coisas dessa natureza. Nesse momento, essa 

narrativa tornou-se autoprodutora de subjetividade. Ou seja, a noção de escritura 

era, até então, adjacente a agenciamentos de subjetividade territorializados e, 

agora, a narrativa passa a funcionar como produtora de subjetividade. Houve 

uma reviravolta escritural. 

Eu chamo essa nova produção de subjetividade capitalística, pois ela capitaliza, 

em um certo tipo de narrativa e de metanarrativa, o conjunto de outras 

subjetividades (2016, p. 72-73). 

 

Mesmo autoexplicativa nos parece importante exaltar que, como bem delineia 

Guattari, narrativas quais as de Saramago, são produzidas, ao mesmo tempo, por 

subjetividades de filiação (uma marca pessoal) somadas a elementos mítico-literários, ou 

seja, são agenciamentos de transformação. Ao ter acrescentado um elemento diferencial da 

narrativa histórica em sua trama, Levantado do chão se torna uma máquina de 

transformação enunciativa, uma épistémè diferencial. Essa imprevisibilidade da criação de 

um projeto epistêmico saramaguiano cria protocolos de reorganização social via produção 

literária. Em outras palavras, a escrita do agenciamento epistêmico (para usar termos 

deleuzo-guattarianos) reterritorializa aquela épistémè provisoriamente desterritorializada 

em novos moldes: processo transformado via releitura mítica; “reviravolta escritural”. 

Assim chegamos à possibilidade epistêmica do romance. 

É apenas dentro de tal perspectiva que podemos afirmar ser a obra de Saramago 

engajada. Mas, inerente a este projeto, há, na construção romanesca, um narrador que 

intervém nos fatos narrados constantemente: ele levanta questionamentos, execra as 

marcas do poder dominador, salienta a arbitrariedade da escrita e, em diversos momentos, 

marca sua narrativa como uma construção auto-referencial (Cf. KAUFMAN, 1991). 

Assim, cumpre o papel de enunciador de uma postura epistêmica diferenciada. Por meio da 

escrita, assume o poder e consegue, no desvirtuamento do corrente, instaurar possibilidades 

de mudança. Desempenha, ao fim, aquilo a que Edward Said chama papel intelectual, ou 

seja: 

[...] representar, dar corpo e articular uma mensagem, um ponto de vista, uma 

atitude, filosofia ou opinião para (e também por) um público. E esse papel 

encerra uma certa agudeza, pois não pode ser desempenhado sem a consciência 

de se ser alguém cuja função é levantar publicamente questões embaraçosas, 

confrontar ortodoxias e dogmas (mais do que produzi-los); isto é, alguém que 

não pode ser facilmente cooptado por governos ou corporações, e cuja raison d’ 

être é representar todas as pessoas e todos os problemas que são 

sistematicamente esquecidos ou varridos para debaixo do tapete (SAID, 2005, p. 

25-26). 

 

Há, na narrativa saramaguiana, uma ética que, em seu agenciamento, articula mito, 

ficcionalidade e fato histórico. É certo que o fato de todos os nomes terminados em Berto 
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aludirem aos ricos proprietários de terra e todos os de sobrenome Mau-Tempo pertencerem 

à linhagem dos camponeses pobres lança um véu maniqueísta sobre a trama, contudo, a 

agudeza da manipulação epistêmica faz com que a onomástica carregue a função das 

personagens, tornando-as autoexplicativas. Ora, essa antroponímia permite-nos avalia o 

comportamento social das personagens e, também, singulariza a importância de cada uma 

delas, livrando-as de um esquema titereiro neorrealista50. Assim, a consciência narrativa 

confronta “ortodoxias e dogmas” sem, no entanto, deixar de lado, ou em silêncio total, as 

imagens produzidas pelo discurso hegemônico, porta-voz da perspectiva oficial, mas 

enfrenta tais relações e estrutura uma sociedade e uma épistémè possível e mais qualitativa 

ao momento contemporâneo. Há, enfim, a quebra da LEI enunciada no começo do livro 

pois o narrador vai construindo um texto que, paulatinamente, desvela as construções 

falsas da épistémè posta. Como bem explicita Saramago: 

Se a verdade existisse, teria de existir desde sempre e então ter-nos-íamos 

apercebido de que, além das mudanças de todo o tipo que acontecem, e 

continuarão a acontecer, haverá qualquer coisa que se manteria imutável, 

constante, e essa seria a verdade. Não há nenhuma verdade dessas: há muitas 

verdades e, como eu creio ter escrito alguma vez, as verdades são muitas e têm 

que lutar umas contra as outras e depois logo se vê o que resulta. Resultará uma 

ou outra verdade mas sempre serão verdades transitórias, que abrem ou fecham 

caminhos. A verdade com maiúscula, com letra grande, isso não é coisa que 

exista, embora algumas pessoas, creio, acreditem que sim e vivam ou tentem 

viver em função disso. Para mim, a verdade não existe... não há verdades 

históricas e acabou (Apud VIEGAS, 1998, p. 39). 

 

Ao negar a verdade apresentada via linguagem, Saramago converge História51 e 

Ficção; mais que isso, para o escritor há um embate entre as possíveis verdades veiculadas. 

Em outras palavras, épistémès em conflito/confronto, “têm que lutar umas contra as outras” 

para ver no “que resulta”, a verdade se revela sem essência e produtora, via linguagem, de 

efeitos. Essa transitoriedade histórica e a revelação dos efeitos de verdade permite ao 

                                                 
50 Não queremos, com tal afirmação, concluir que Saramago seja o único escritor a ter certa filiação 

neorrealista a adotar tais procedimentos, menos ainda que o neorrealismo seja uma escola esquemática. 

Antes, que existe uma espécie de desgaste natural neorrealista presente em todo e qualquer movimento, mas 

que a escrita saramaguiana, mesmo devedora ao movimento, não se vale de seus passos, ao contrario, 

sramago se vale de suas bases – bem estabelecidas e e ecoadas saramaguianamente de Alves Redol, Carlos de 

Olivera, Manuel da Fonseca – mas encontra, em diversos momentos de sua escrita, um caldal de outras 

técnicas e e processos que marcam um tipo de perspectiva e transmite um específico universo social 

abordado. 
51 Por História ou historiografia oficial, entendemos a divulgação dos fatos históricos chamados, por Peter 

Burke, de tradicional. Essa compreende uma construção narrativa baseada em documentos e registros 

oficiais, originários do governo oficial e preservados em arquivos. Seus temas dizem respeito à política (mais 

nacional e internacional que regional), e oferece uma visão centrada nos feitos estadistas, em grandes nomes 

como generais e/ou eclesiásticos que empreenderam grandes feitos (Cf. BURKE, 1992, p. 8-10). 



180 

 

escritor elaborar um conceito de épistémè e promover sua possível implantação. Como já 

aludiu Cerdeira da Silva, 

(...) se a história não se assentava mais sobre o terreno da verdade, tomava-se ao 

menos um discurso sobre a verdade possível. Tornava-se um discurso sobre a 

verdade que se podia ainda resgatar por baixo dos véus ideológicos que antes se 

impunham como definitivos. Uma história concebida antes de tudo como 

discurso será passível de discussão e de reversão. Forçoso era então reconhecer 

que a historiografia fora sempre construída a partir de documentos gerados pelas 

forças sociais dominantes (2008, p. 137). 

 

Acreditamos ser a História, para o escritor português, ainda que múltipla, uma. 

Expliquemos o oximoro: há para Saramago, qual para Marx, uma luta social, mas essa não 

é apenas entre dominador e dominado, senão principalmente em favor da dignidade e 

emancipação dos oprimidos, apontando à crença da solidariedade humana para consigo 

mesma; uma luta para reverter a ordem da barbárie. Há um acontecimento único, mas com 

diversas nuances, perspectivas. Por tal, declara o escritor: 

Creio que haveria de fazer algumas distinções. Está claríssimo que a ideologia 

como sistema de ideias depende das circunstâncias sociais e políticas, bem como 

de um conjunto de elementos, uns que vêm da tradição cultural, outros que são 

de ordem ética, outros ainda que têm que ver com a religião – e isso toca a todos, 

porque toda a gente, escritor ou não, vive imerso nessa espécie de caldo. O que 

significa que nem sequer é legítimo pensar que se poderia viver fora dessa 

espécie de mar, porque aí é onde se respira, aí é onde se está, é onde nos 

alimentamos no plano mental. Entendida a ideologia assim, não colocamos este 

tipo de questões, porque vivemos aí naturalmente e não podemos viver fora daí. 

(...) Onde é que a literatura viveria, se pudesse viver fora da ideologia ou à 

margem dela? A literatura pode viver até de uma forma conflituosa com a 

ideologia. O que não pode é viver fora da ideologia. Não se pode imaginar que a 

literatura, como expressão de um pensamento e de uma sensibilidade, vivesse 

num meio de tal forma assético que pareceria que se bastaria a si própria, embora 

fosse depois lícito perguntar que tipo de conflitos é que ela iria abordar. 

Entendida assim, a ideologia é comum de todos, mesmo nos seus conflitos, nas 

suas tensões e contradições internas. De uma maneira mais direta, entendida a 

ideologia como um determinado sistema de pensamento particular, em que a 

literatura estivesse ao serviço desse sistema, como veículo de propagação ou de 

apostolado, digamos assim – com isso não estou de acordo. (...) Eu refuto a 

literatura de partido, coisa que, aliás, parece que se pode deduzir facilmente 

daquilo que fiz até hoje. O que eu não refuto é isto: se eu estou ideologicamente 

determinado ou caracterizado de uma certa maneira, se sou uma pessoa cujo 

mundo está organizado também em função de um certo entendimento da História 

ou da sociedade ou do funcionamento das forças sociais, então eu creio que, 

mesmo que eu não esteja a dizer naquilo que escrevo “Viva o Partido!”, é 

facílimo ao leitor atento entender que o autor que ele está a ler pensa de uma 

maneira determinada (SARAMAGO apud REIS, 1998, p. 52- 54). 

 

O trecho, apesar de inconvenientemente longo, comprova algo de muito particular e 

interessante: a ideologia é tomada como um sistema de ideias de um grupo ou de uma 

classe particular. A filiação artística a qualquer ação ideológica, então, não seria ruim ou 

negado, antes algo que precisa acontecer, afinal, nenhum texto pode nascer a par de 
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alguma realidade; arte e a literatura estão em permanente diálogo com as ideologias, 

legitimando-as ou subvertendo-as. Ora, as próprias palavras do escritor nos bastam para 

(re)ler sua ação por meio da narrativa. Há, em seu romance, um processo de aprendizagem 

(Cf. CERDEIRA DA SILVA, 1989, p. 230), uma ficção inscrita em nova pedagogia, 

chamando a atenção à parcialidade do conhecimento histórico. Há uma suspeição da 

verdade una e um levantamento do véu histórico para validar a hipótese da re-apresentação 

ou, para usar novamente uma frase impactante do escritor, “Que são casos verdadeiros, 

estes, por isso custam tanto a crer a quem se pauta por ficções” (SARAMAGO, 1980, p. 

47). Nada mais irônico do que um narrador de ficção acusar o leitor de se pautar por 

ficções, em registro metalinguístico. 

Os dramas da família Mau-Tempo apresentam as tensões sociais e papéis de 

sujeitos que, ao redizerem a História pelo discurso da ficcionalidade, estimulam o leitor a 

colocar-se sob o signo da dúvida, preponderante para o processo de reflexão ideológica. 

Como bem elucida Martins,  

(...) os livros constituem-se num mundo mágico, aberto a múltiplas 

interpretações, que estarão na dependência directa do olhar que será lançado 

sobre as palavras. Daí a identificação da verdade com uma máscara, imagem que 

define bem o seu carácter de mutabilidade e, ao mesmo tempo, de actualidade, 

dependendo de quem a utiliza e para que finalidade. O narrador vai, aos poucos, 

tirando as máscaras de verdade (...) quando menciona a insistência no erro só 

porque uma determinada fonte de informação é tida como soberana (MARTINS, 

1994, p. 31-32). 

 

Ademais, o romance institui uma inédita configuração temporal, na qual são 

vislumbrados os tempos da LEI, os tempos dos campesinos e os tempos magico-

escatológicos da transformação da terra. A enformar todo o romance, temos o tempo que 

presentifica o passado e aproxima as personagens à realidade narrada junto à 

atemporalidade do narrador, a quem todos os demais tempos passam a ser comparáveis. 

Assim, diferente a certa ficção pós-modernosa (que assim se autoproclama, deixemos 

claro), que aceita um suposto fim da história e das ideologias, para Saramago, 

(...) o moderno, mais do que se esgotar na pós-modernidade, a integra como uma 

"fase" de uma modernidade longa. Talvez esteja justamente aqui uma das razões 

textuais da amplitude heterogénea dos seus leitores – no modo como Saramago 

une desejo de ficção e desejo de história, como sintoma de crise e gesto de 

crítica, como receio da barbárie e desejo de um outro futuro (GUSMÃO, 1998, p. 

26). 

 

O herói de Saramago está sempre em busca, num deslocar contínuo: “é, pois, como 

vemos, de viagem que se trata, de aprendizagem da terra através do percurso que nela se 

faz, de atribuição de sentido a esse percurso (...)” (SEIXO, 1987, p. 53). Essa marca do 
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Viator já comentada amplia o processo de deslocamento para a consciência do leitor, que 

constata já não poder se apoiar no conceito de privilégio, mas, antes, em modalidades de 

pensar e questionar o posto. Dito de outra forma, “disse-se que um dia a literatura é uma 

promessa de felicidade. Acrescentarei que é por isso mesmo que ela é política: porque se 

impacienta com a promessa adiada” (COELHO, 1998, p. 13), ou seja, a verdade de cada 

um seria uma verdade ficcional, construída pela linguagem, capaz de alterar, 

aleatoriamente, dados da realidade disseminada e projetadas como realidade ficcional, 

promessa de mudança. O romance privilegia, ao mesmo tempo, a significância de um 

projeto epistêmico e uma arte que se elabora como arte, ultrapassando pressupostos 

meramente engajados. Assim, apesar das tantas “qualidades” apontadas, poderíamos acusar 

Saramago de uma grande falha: 

(...) faltar à sua obra a característica pós-modernista da indiferenciação político-

social, com que se anulariam significações e pregações de qualquer tipo. Critica-

se aí o fato de Saramago continuar a acreditar que a literatura tem o papel de 

pregar a reversão das dominações ideológicas. O que tornaria a sua obra bem 

próxima do Neo-realismo e, por isso mesmo, um tanto antiga... (DUARTE, 

1999, p. 30). 

 

Ora, antes de usarmos a mesma justificativa da crítica – a saber, mostrar “(...) a 

coerência do autor, que considera os seus Poemas possíveis como uma “poesia de ‘figuras’ 

e ‘sentidos’, numa época que os nega e os desdenha” (DUARTE, 1999, p. 30) –, 

acreditamos que os traços de insistência dessa “modernidade”, como já justificamos, é, por 

um lado, uma despedida do movimento enformador do pensamento literário do escritor e, 

por outro, a crença de que é possível um ethos ético-epistêmico marcado por formas 

textual-sócio-histórico acreditadas e concebidas como transformadoras das estruturas 

dominantes. Ao rever a História portuguesa, José Saramago soergue, no romance, a 

manipulação ideológica e a coerção como marcas contundentes de toda a história do país. 

Assim, Levantado do Chão encerra sua trama com a promessa de uma Revolução senão de 

Abril, ao menos epistêmica: “Este sol é de justiça” (SARAMAGO, 1980. p. 319), todo 

apontado para a figura da mulher – Maria Adelaide, última personagem da saga – o futuro 

militante capaz de congregar sonhos, esperanças e transformações sisíficas (de conquistas) 

e não mais prometeicas (de furto) em si. 
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CAPÍTULO III 

UM EVANGELHO EPISTÊMICO: DO PROTÓTIPO À 

POSSIBILIDADE (OU POR UMA NOVA REL(IG)AÇÃO) 

 

E assim, como o próprio Dioniso é o caçador e 

o que é caçado, o que despedaça e o que é 

despedaçado, o que mata e o que é morto, o que 

morre e o que ressuscita, cada ser humano é a 

expressão desse deus, a personificação dessa 

tensão entre a vida e a morte, nascimento e 

decadência, em cima e embaixo, luz e trevas 

(Thorwald Dethlefsen). 

 

O evangelho segundo Jesus Cristo, um dos livros mais polêmicos de Saramago foi 

motivador de dois grandes fatos conhecidos no mundo literário português: a recusa, por 

parte do subsecretário Sousa Lara, da indicação do livro para concorrer ao Prêmio 

Literário Europeu e, posterior a este ato (o qual Saramago e uma grande comunidade de 

artistas designou como censura), a saída definitiva do escritor de Portugal, indo morar com 

sua esposa em Lanzarote, território pertencente às Ilhas Canárias, em fevereiro de 1993. 

Apesar de estranha – e, para muitos, apelativa –, a saída de Saramago de seu país, em 

busca de um autoexílio, teve na recusa de Sousa Lara apenas a explosão de uma bomba 

que havia sido acesa bem antes; o incidente censor do livro não era primeiro processo 

discriminatório do subsecretário de Cavaco e Silva, o senhor Sousa Lara, para com o 

escritor, cujo argumento foi o de que “ofendia o sentimento religioso dos portugueses”. Em 

entrevista ao Público de 10 de maio de 1992, Saramago declarou: 

Na relação do senhor Sousa Lara comigo, este não é o primeiro episódio. Já este 

ano, o que me leva a crer que tudo isto tem origem no Evangelho segundo Jesus 

Cristo, foi enviado, penso que em fevereiro, um pedido de subsídio para que eu 

me deslocasse a Paris, à Expolangues, e o senhor subsecretário de Estado não fez 

censura porque não tomou decisão alguma: exerceu o veto de gaveta. Mais 

grave, porém: recentemente, em abril, a Universidade francesa de Clemont-

Ferrand convidou-me para lá ir. E mais uma vez foi feito, através do Instituto 

Português do Livro e da Leitura, o pedido de apoio para a viagem. O IPLL 

limitou-se a passar o pedido a quem tem o poder de decidir, mais uma vez ao 

senhor Sousa Lara. Que respondeu que não haveria subsídio para mim e que ele 

sugeria outro escritor. Sei o nome do escritor alternativo, que não tem nada que 

ver com o assunto com certeza. Mas a Universidade francesa de Clemont-

Ferrand respondeu: “Está muito bem, mas quem nós queremos cá é o senhor 

Saramago”. E eu lá fui, o Estado português não gastou um tostão. Portanto, o 

veto para o Prêmio Literário Europeu é o terceiro caso de censura que sofro esse 

ano (Apud LOPES, 2010, p. 126-127). 

 

O conflito deixou grandes marcas no escritor português a ponto de ele referir-se 

constantemente ao fato em seus Cadernos de Lanzarote – além, como podemos facilmente 
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notar no excerto citado em diversos outros momentos – e serviu para que o livro se 

divulgasse pelas mãos daquele que mais o quis obscurecer e fazê-lo desconhecido e 

descreditado – ironia das ironias, já que o romance não conquistou as prateleiras das 

livrarias, pois esgotava-se antes, tornando-se um dos mais vendidos da obra saramaguiana. 

A fama alcançou não apenas Portugal, mas os países de língua portuguesa, Europa e 

culminou no galardoamento do Nobel ao escritor em 1998. 

Notícias a parte, a polêmica do livro se deu (e continua a dar, ainda. Veja, a 

exemplo, os livros A “mentira” de Saramago, de Paulo Aido (2009), Os fantasmas de 

Saramago, de Jesus Herrero (2010) ou O evangelho segundo Saramago de Pedro da Silva 

(2012)) por sua proposta: recontar a vida de Jesus, chamado Cristo por seus seguidores 

cristãos (passe o pleonasmo), de forma heterodoxa. Tendo como referência os textos 

bíblicos canônicos, mas também baseando-se nos apócrifos, em textos literários, diversos 

escritos ateístas e em discursos ideológicos52, Saramago (re)lê a vida de Cristo por um viés 

dessacralizante, instaurando um processo de pensamento outro sobre a figura de Jesus e, 

consequentemente, do cristianismo – ideologia enraizada no pensamento social atual que o 

escritor pretende dirimir em função da sua proposta de transformação epistêmica. 

Ler O evangelho segundo Jesus Cristo sob este prisma implica negar a ideia de 

evolução romanesca do escritor, tão divulgada e perfeitamente sintetizada nas palavras de 

Berrini: 

De certa forma os romances parecem evoluir para um obscurecimento do tempo 

e do espaço; para um esquecimento da História e para um distanciamento de 

Portugal. O tempo passado apagou-se. Ainda persistem características 

portuguesas e da vida contemporânea, porém, as tramas giram em torno de certas 

ideias, o enredo configurando determinados problemas, que ultrapassam tais 

limitações. (...) Poderíamos até dizer que é o envolvimento afectivo com a pátria 

e com o agora que o leva a reflectir sobre problemas que não são apenas do seu 

país e de hoje. (...) Talvez pudéssemos sintetizar a evolução recente do romance 

de Saramago em poucas palavras, afinal: um certo desenraizamento em favor de 

um universalismo, de uma globalização – para usar um termo actual. O 

Evangelho segundo Jesus Cristo marca a transição (1998, p. 10-11, grifos do 

autor). 

 

Menos que rejeitar a afirmação da pesquisadora brasileira, queremos apenas 

confrontar a leitura feita, até então, da obra do escritor português dentro de uma visão 

(promovida, muitas vezes, por ele próprio ao delimitar fases para sua escrita) evolutiva em 

relação a uma ideia em processo, que retoma conceitos, emenda-os, remodela-os 

                                                 
52 Sobre a relação do romance de Saramago com outros romances, os evangelhos apócrifos e outros escritos, 

consultar a dissertação de mestrado de Ronaldo Ventura Souza, O Jesus de Saramago e a Literatura que 

Revisita Cristo e o livro O quinto evangelista: o (des)evangelho segundo José Saramago de Salma Ferraz, 

cujas referências completas encontram-se na bibliografia. 
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estrategicamente em favor de uma ideia, tão cara ao marxismo, de transformação do social. 

À ideia de evolução, adequada aos modelos vigentes e a uma proposta didatizante da obra 

do escritor, propomos outra possibilidade de leitura que, apesar de oposta, não exclui ou 

nega sua correlata. Cremos que a consumação da obra saramaguiana se dá de forma 

rizomática: uma ideia- épistémè desenvolvida de várias formas e aspectos diferenciais a 

cada romance.  

Somado a essa perspectiva, podemos pensar as relações entre teologia e literatura 

explicitadas por Barcellos (2002). Para o pesquisador brasileiro, os textos literários podem 

conter elementos religiosos e/ou proposições teológicas que possuem “uma particular 

percepção das experiências humanas, como núcleo irredutível de toda e qualquer obra 

literária. Tratar-se-ia, pois, nessa perspectiva, de um aspecto daquilo que António Blanch 

chama de recuperação do ‘valor homem’ em literatura” (BARCELLOS, 2016). A teologia, 

ao adentrar o universo literário, toma a arte como “lugar teológico”53, cujas possibilidades 

recuperam aspectos da cultura e da linguagem de um povo. Assim, no cruzamento entre 

teologia e literatura 

(...) esses elementos podem aparecer na cadeia sintagmática do texto, sem 

colocar em crise os paradigmas tradicionais aos quais pertencem. Nesse caso, 

não há teologia propriamente dita, porque não há crítica da linguagem ou dos 

conteúdos da religião (BARCELLOS, 2002, p. 100). 

 

Concordamos com o posicionamento de Barcellos mas, não obstante sabermos que 

é possível – e até viável – uma leitura teológica da obra, a direção analítica que 

percorreremos neste trabalho, somado aos motivos que nos levaram a incorporar o 

Evangelho em nosso estudo, faz com que tal passo fique deslocado dentro do percurso 

analítico aqui proposto54. Isso porque a teologia implica certo caminho desarvorado desde 

o início pelo romance de Saramago. Como indiciou Ceia, 

                                                 
53 Como explicita Barcellos, lugares teológicos são “(...) entre outros, a Bíblia, os concílios, a Patrística e 

também a razão natural, o pensamento de filósofos e juristas etc.” (BARCELOS, 2016). Contudo, o teórico 

aponta que, ao considerar a literatura como lugar teológico, podemos incorrer no perigo de “considerar[mos] 

a literatura, nesse caso, simplesmente como uma fonte a mais de dados previamente disponíveis alhures para 

a teologia e de não se atentar para aquilo que somente a literatura é capaz de dizer, ou pelo menos, é capaz de 

dizer melhor que outros discursos” (BARCELLOS, 2016). 

54 O próprio Saramago corrobora nossa perspectiva quando afirma em seu diário, aos 8 de Outubro de 1993: 

“Um semanário francês, France Catholique, envia-me umas perguntas sobre o Evangelho, o meu. Querem 

saber quais foram os critérios que adoptei em relação às informações contidas nos Evangelhos, ora tomando-

os literalmente ora modificando os actos, as palavras, a cronologia, os lugares, e por que inventei eu não só 

nos «silêncios» do texto, mas também no corpo do que foi «autenticamente transmitido». Também querem 

saber se ignorei cientemente aspectos essenciais da tradição judaica, particularmente a Lei recebida no Sinai, 

que «não é um catálogo de promessas, mas um contrato reçu et conclu entre o Povo e Deus». E perguntam 

mais: que experiência me levou a dar, em Deus como nos homens, tão grande lugar ao mal, ao pecado, ao 

remorso, e nenhum ao perdão; se considero as guerras nacionalistas e as lutas políticas como meios menos 
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Toda a crítica a O evangelho segundo Jesus Cristo vinda dos teólogos, comuns 

cristão ou simples advogados de um Deus que não os contratou como tal quis ler 

o romance de Saramago como uma obra de hermenêutica bíblica, deixando-se 

levar pelo lado mais evidente da ambiguidade do título do romance, esquecendo 

que a autoridade teológica por mais intocável que se julgue não conseguirá 

nunca travar a imaginação criadora de um escritor, para quem Deus é tão 

verossímil como o gigante Adamastor (1997, p. 305). 

 

Propor uma leitura do literário presente no Evangelho é o primeiro passo que uma 

crítica que se quer como tal deveria assumir. A obnubilação que a obra apresenta deve-se, 

em grande fato, por leituras nas quais o filosófico, o teológico ou o psicanalítico se 

sobrepuseram aos quesitos literários presentes no texto. Viçoso, por exemplo, vai afirmar: 

(...) como diria José Saramago, “as religiões nunca serviram para aproximar os 

seres humanos. As religiões serviram sempre para os dividir; a história de uma 

religião é sempre uma história do sofrimento que se inflige, que se auto-inflige 

ou que se inflige aos seguidores de outra e qualquer religião”. Esta perspectiva, 

ainda que enunciada a posteriori, poderia talvez constituir o subtexto ideológico 

de O Evangelho segundo Jesus Cristo (VIÇOSO, 2006, p. 148). 

 

Ora, mesmo existindo um subtexto ideológico, não nos parece que seja esse o ponto 

mais importante, senão o desvirtuante, de sua leitura. A facilidade de tal identificação, 

somada a uma explicitude inexistente no restante da obra do escritor português nos leva a 

desconfiar de tal simplicidade. Se permanecermos ipsis literis às reflexões de Ceia, 

poderemos identificar que a proposta de Saramago é, acima de tudo, humanizar Cristo, 

torná-lo mais próximo da realidade terrena; em outras palavras, desteologizar sua figura 

por meio da literatura; “humanização radical de Jesus por parte de Saramago, sem dúvida, 

mas sempre num sentido interrogativo de buscar a compreensão, através de Jesus, dos 

limites da experiência da crença em Deus” (MARTINS, 2014, p. 162, grifos do autor). A 

questão divina é posta, no romance, como algo a ser encarado epistêmica, e não discutido 

sistematicamente. Segundo o próprio autor, “para mim, ateu, como para um crente, a 

questão da relação do homem com Deus é importante. É esta relação básica, essencial, 

radical, que eu ponho em causa neste livro” (Apud TEIXEIRA, 1999, p. 9). Segundo 

Martins: 

                                                                                                                                                    
nocivos ou alienantes que a profissão de fé dos crentes; se, significando evangelho boa nova, penso que o 

título é adequado ao livro; e finalmente por que razão retirei Maria de junto da cruz. 

Que vou responder? Primeiro, quanto aos critérios, que usei os do romancista, não os do teólogo ou do 

historiador. Segundo, que um contrato decente deve expressar e harmonizar a vontade das duas partes. 

Terceiro, que antes de Jesus já os homens eram capazes de perdoar, mas os deuses não. Quarto, que não se 

devem confundir as guerras (nacionalistas, ou outras) com as lutas políticas, e que, acima de tudo, é 

necessário respeitar a «santidade da vida». Quinto, que o título nasceu como nasceu, e não há nada a fazer. 

Sexto, que só em João a mãe de Jesus está presente, Mateus, Marcos e Lucas não a mencionam sequer” 

(SARAMAGO, 1997, p. 137-138). 
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Cruzar a literatura com a Bíblia, seja qual for o horizonte de trabalho, equivale 

não só a penetrar em territórios muito escorregadios mas também a arriscar 

posicionamentos onde não existe meio-termo, tanto do ponto de vista ideológico 

como literário. De tal maneira é assim que uma abordagem pia ou religiosa de 

um qualquer tema bíblico por parte de um romancista estará quase de certeza 

condenada a fragilizar-se enquanto dispositivo articulador da literatura 

imaginativa. Do mesmo modo, qualquer ficção literária acerca de um tópico 

bíblico está condenada a transformar o imperativo imaginativo num lugar de 

controvérsia, de conflito e muito provavelmente de ataques violentos (por vezes 

mesmo mortais) por parte dos seus opositores mais dogmáticos (MARTINS, 

2014, p. 50). 

 

Com efeito, ler O evangelho segundo Jesus Cristo sob uma ótica cristã ou teológica 

acaba por limitar suas potencialidades de significação literária. Não existe, em contraparte, 

a valoração do mítico, do literário ou do mimético, isto porque o quesito religioso como 

que anula as outras possibilidades, além de não permitir a alegoria – já que a religião não 

aceita encarar os fatos como processos de metáforização continuada, ou seja, não há como 

pensar no religioso enquanto um discurso que mostra uma coisa pelas palavras e outra pelo 

sentido. Segundo Viçoso, tais seriam os temas a serem perquiridos nessa leitura religiosa 

do romance saramaguiano: 

Entre os núcleos duros problematizados neste romance destacaríamos: o 

dolorismo sacral como positividade redentora; a sacrificialidade com todos os 

seus rituais de violência exorcista; a opositividade e a reversibilidade entre o 

Bem (Deus) e o Mal (o Diabo); a denegação do corpo (a carne), do erotismo e da 

sua pujança fecundante; a culpabilidade, o pecado e o arrependimento; uma certa 

misoginia peculiar à tradição judaico-cristã (a suspeição eternizada relativamente 

à natureza e condição femininas) oscilando entre Eva, nas suas diversas 

metamorfoses, e a sublime e idealizada feminilidade da Virgem Maria, passando 

pela Prostituta do Apocalipse; a configuração do Deus cristão indissociável das 

relações de poder entre o criador e as suas criaturas. (VIÇOSO, 2006, p. 149). 

 

Todos temas teológicos, no qual a dureza do dogma (seja teológica ou literária) não 

se quebrou, mesmo frente às agudezas do discurso e/ou das análises. Por outro lado, frente 

ao aparente caminho simples e facilitador que o título ou a ideia suscitada pelas 

personagens ou o cenário, Arnaut vai aduzir: 

No fundo, o Evangelho pode ser entendido como um evangelho, mas não no 

sentido rigoroso, porque evangelho significa boa nova: não creio que se trate de 

uma nova tão excelente, quando o que ali se faz é desmontar uma história que 

nos tem sido relatada desde os textos evangélicos até às biografias de Jesus ou às 

vidas de Jesus contadas no cinema. Portanto, ele é evangelho porque, no fundo, é 

um relato possível, um relato imaginado do que teria sido a vida de Jesus (2008, 

p. 127). 

 

Ora, eliminados pela reflexão de Arnaut, mas certos de não querermos qualquer 

discussão teológica, nosso caminho de análise implicará na escolha de alguns motes mais 

destacados do romance e sua forma de disseminação no todo. Subtraindo o mero analisar 

de pontos de conflito religioso latentes, comuns a leitura teológica ou antirreligiosa, 
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permanece o caminho interpretativo que implica possibilidades e mimetismo, além de 

equacionar construção linguística, referências históricas e religiosas, conceitos literários e 

imagística, os quais tentamos destacar frente a tais leituras viciantes e viciadas. Isso porque 

concordamos com Martins quando este diz: 

(...) Saramago (e com ele aqui o crítico que aqui escreve) não que fazer teologia 

cristã nem exegese bíblica. A sua intenção primeira e última é erguer um edifício 

literário impregnado de cultura judaico-cristã, sem dúvida, mas captando-a pelas 

suas modalidades mais traumáticas e inserindo estas, por sua vez, num processo 

ficcional cuja veracidade assenta, no caso de O evangelho segundo Jesus Cristo, 

no encantamento do escrito por Jesus. Este encantamento faz com que o narrador 

– que nos romances de Saramago representa quase sempre o ponto de vista do 

autor – se torne um aliado da própria curiosidade de Jesus, bem como da 

perplexidade (e mesmo ansiedade) deste perante o destino da humanidade (2014, 

p. 151). 

 

Para encarar a leitura do romance, colocamos como primeiro ponto a ser destacado 

a diferença do Evangelho de Saramago dos demais livros sacros que compõem a Bíblia. 

Conforme aponta Ceia, 

(...) a incursão de Saramago no Cristianismo não faz d’O evangelho um texto de 

referência histórica e exegética para ser lido ao crepúsculo nas catequeses. Trata-

se de um romance e se o romancista tivesse escolhido nomes fictícios para as 

suas personagens o resultado final não se alteraria: continuaria a ser um romance 

sobre a vida, as paixões e a morte de fulano (1997, p. 305-306). 

 

A postura que assumimos frente a O evangelho segundo Jesus Cristo é a de lê-lo 

enquanto romance e não como obra catequético-religiosa (apesar de o teor de nossa leitura 

em favor da defesa da promoção de uma nova épistémè caminhe para uma postura 

interpretativa que olha o escrito como catequético – no sentido de educativo e não 

doutrinário) ou enquanto texto paródico dos evangelhos canônicos. Destarte, como enuncia 

Ceia, o Evangelho saramaguiano não é um texto exegético e, se nos fiássemos a reduzir 

nossa leitura à sua composição teológica(ou mesmo procurássemos realizar uma leitura 

teológica ou dos lugares teológicos), certamente cairíamos no erro de pensá-lo como um 

estudo do ateísmo. Como bem referenda o narrador do romance: 

Não faltará já por aí quem esteja protestando que semelhantes miudezas 

exegéticas em nada contribuem para a inteligência de uma história afinal 

arquiconhecida, mas ao narrador deste evangelho não parece que seja a mesma 

coisa, tanto no que toca ao passado como no que ao futuro há-de tocar, ser-se 

anunciado por um anjo do céu ou por um anjo do inferno, as diferenças não são 

apenas de forma, são de essência, substância e conteúdo, é verdade que quem fez 

uns anjos fez os outros, mas depois emendou a mão (SARAMAGO, 1991a, p. 

127). 

 

Segundo Ceia, procurar o apenas religioso no Evangelho seria “ler um estudo que 

não existe” (1997, p. 307). Como elucida, por outro lado, Martins: 
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Mas, e contrariamente ao que afirmaram alguns desditosos leitores católicos dos 

seus dois romances bíblicos, o escritor ateu José Saramago não sugere qualquer 

cruzada contra quem quer seja ou contra o que quer que seja relacionado com a 

religião. Mantém indiscutivelmente um distanciamento crítico da religião, mas o 

que se passa é que o seu mundo imaginativo está repleto de deslumbradas 

leituras da riqueza criativa do homem, incluindo tanto as fantásticas narrativas 

bíblicas de um passado mítico (como a que aparece em Caim) como a grande 

mudança intelectual, emocional e ética que teve lugar no Ocidente há dois mil 

anos (e que esta incorporada em O Evangelho segundo Jesus Cristo) (2014, p. 

163). 

 

Ademais, concordes com a indiciação narrativa e longe da ideia de perscrutar 

opiniões religiosas, acreditamos ser necessário pensar a vida de Cristo lida 

heterodoxamente por Saramago “como matéria ficcional, numa clara demonstração da 

consciência de que a arte pode ser mimética e, portanto, apoiar-se na verossimilhança. Ou, 

como delibera de forma contumaz Leyla Perrone-Moisés, a razão que move Saramago “é a 

da ficção, e esta exige do leitor um outro tipo de fé, que não é menos misteriosa e 

apaixonada do que a religiosa” (1999, p. 240). 

De um lado, para não cairmos nas diversas ciladas que o texto apresenta e, por 

outro, fornecermos projetos analíticos menos conhecidos criticamente, optamos por pensar 

o romance de Saramago longe de seu processo analógico aos evangelhos canônicos. 

Contudo, também não leremos o romance apenas como texto paródico, dessacralizador ou 

irônico, pois estes são meios comuns à maioria dos pesquisadores que se detém sobre este 

livro55. Ao invés de apontarmos semelhanças e diferenças entre textos (trabalho 

intertextual), procurar na cadeia sintagmática suas possíveis reflexões teológicas 

(teopoética, teologia e literatura) ou mostrar as construções paródicas, inversões e ironias 

do texto (leitura paródica), optamos por mesclar tais possibilidades em um viés 

interpretativo que pense o texto enquanto texto, per se. Isso não implica sermos 

estruturalistas ou imanentistas, mas termos um olhar, primeiramente, capaz de perscrutar o 

texto e suas possibilidades enquanto artificio literário – e, por isso, pensado e construído 

em seus níveis semântico e sintático – para posteriormente estabelecer as possíveis 

ligações surgidas por, naturalmente, serem apontadas pelo romance. Como aponta Cerdeira 

da Silva: 

Ao pensar a interlocução com o sagrado no romance de Saramago, é claro que a 

noção religiosa é passagem necessária. Necessária, mas não prioritária, porque 

não será o sagrado religioso que norteará nossas reflexões, naquele sentido de 

perseguir heresias que o texto ficcional insinue na sua leitura. Se as há, é 

                                                 
55 A este respeito, vide os livros O quinto evangelista e As faces de Deus na obra de um ateu de Salma 

Ferraz, Do mito ao romance de Conceição Flores ou Saramago e Sollers, uma reescrita irônica de Odete 

Jubilado. Para a referência completa, vide a bibliografia. 
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entretanto fundamental que se parta de uma evidência que resolve qualquer 

impasse inquisitorial: estamos diante de um romance, e não de um tratado de 

teologia. A sua proposta é claramente ficcionalizante e esse Jesus feito 

personagem é o único a quem se deu alguma vez o direito de repensar o 

Evangelho. Ao outro, que viveu a experiência, não coube escrevê-la (1999, p. 

51). 

 

Cerceando analiticamente os fios da construção narrativa do texto em análise, o 

escritor português, instalando-se como um novo evangelista – que poderíamos chamar de 

laico, por agora criar um Evangelho em favor do homem e contra os desmandos divinos e, 

para tal, utiliza-se de trechos bíblicos que, de certo modo, o “autoriza” a iniciar a narrativa 

– desconstrói, através da trama do romance, verdades canônicas e produz “(...) diferenças 

[que] não são apenas de forma, são de essência, substância e conteúdo (...)” 

(SARAMAGO, 1991a, p. 127). Ao recuperar o discurso mítico-religioso, Saramago se vale 

de um processo de inversão: conversão em um novo texto/possibilidade que sugerirá a 

mudança epistêmica. 

Essa desconstrução e a produção da diferença acontecem por meio de dois fatores: 

o primeiro é transformar o contexto evangelista em um bildungsroman, um romance de 

formação no qual teremos reelaborada a trajetória trágica e edípica da personagem central. 

O segundo aponta para o enaltecimento do humano em Cristo e a reescrita moderna de 

uma tragédia em nova forma de construção, o romance. Os dois processos, ao se unirem na 

escrita saramaguiana, resgatam o conceito de herói trágico aristotélico, preterido pelos 

evangelhos canônicos, privilegia a humanidade de Jesus e humaniza a figura de Deus. 

Como bem explicita Ceia, 

A missão de Jesus no Novo Testamento é a de divulgar o nome de Deus (S. João 

17, 6-26), com o pressuposto de que ele, Jesus, está em Deus e Deus está nele. 

Ora, é tal co-existência que é posta em causa constantemente no romance [de 

Saramago], pois se se atribui a Jesus um carácter exclusivamente humano é 

logico esperar que aquele que ele quer glorificar também seja afectado por essa 

qualidade, o que sabemos tratar-se de um absurdo do ponto de vista teológico 

(1997, p. 318). 

 

Saramago constrói seu evangelho heterodoxo de forma a resgatar valores e posturas 

ou, como estamos defendendo, uma retomada de ideais antigos formatados em nova 

épistémè, capaz de colocar o humano como centro, em favor de sua promoção enquanto ser 

valoroso. Em outros termos: 

À maneira do herói trágico grego, o Jesus saramaguiano é uma personagem 

constante; mostra-se como entidade relativamente estável, isto é, só precisa de si 

mesmo para existir; é ignorante do seu destino, por vezes fica até quase inerte 

quando colocado em situações-limite; mostra-se sempre com uma certa nobreza 

humana – à maneira de Édipo, o «perfeito herói trágico grego», segundo Preston 

T. Roberts (1951: 16). Jesus não tem qualquer poder para influenciar o 
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acontecimento da sua vida exterior e, quase se poderia dizer, também, da sua 

vida interior, dependente como esta da própria transcendência de um herói 

subordinado ao desenho divino que narrador e leitor conhecem bem (MARTINS, 

2014, p. 99). 

 

Como bem constata Martins, o Jesus saramaguiano é um herói grego. Para 

Chevalier e Gheerbrant (2017), o herói é produto do conúbio de um deus ou de uma deusa 

com um ser humano, simbolizando a união das forças celestes e terrestres. Entretanto, esse 

herói não goza da imortalidade divina naturalmente, mas conserva, até a morte, um poder 

sobrenatural: deus decaído/homem divinizado. Ora, se nos atentarmos à figura do 

protagonista, constataremos que as páginas da narrativa em análise apresentam, 

peremptoriamente, o uso do modelo de tragédia delineado por Aristóteles em sua Poética. 

Os problemas que Jesus enfrenta são, principalmente motivos geradores da crescente 

tensão narrativa, mas culmina em um desfecho trágico. Esse tipo de estrutura, na qual as 

ações se desenrolam sem grandes desvios no eixo sintagmático até o clímax – que aponta 

para direção diversa da encaminhada até o momento – correlaciona-se com a estrutura 

trágica grega, sobre a qual o mestre Estagirita refletiu. 

Saramago “enquanto artista, (...) revelou imagem dessa ou daquela ideia não só os 

traços histórico-reais dessa imagem, presentes no protótipo (...) mas também as suas 

possibilidades (...)” (BAKHTIN, 1997, p. 90), justamente o processo fulcral “(...) mais 

importante para a imagem artística” (BAKHTIN, 1997, p. 90). Resgatar o original por 

meio da “leitura com distanciamento crítico” (HUTCHEON, 1985) e instalar novos 

caminhos sem, contudo, negar plenamente a via anterior, é o projeto de Saramago em O 

evangelho segundo Jesus Cristo. Isso porque, como despretensiosamente refletiu o 

escritor: “pertencemos àquilo que nos fez, à cultura que temos. Esquecer-me de Portugal 

seria esquecer-me do próprio sangue e sem ele não podemos viver” (SARAMAGO, apud 

VIEL, 2018, p. 53). Por isso é por meio da reescrita da tragédia edípica que Saramago 

propõe uma probabilidade do trágico e o projeta transformando o Salvador naquele que 

precisa cumprir sua vocação de não aceitar o plano divino. Sófocles e seu Édipo são 

resgatadas pela prosa do escritor para (re)inscrever o trágico. Aliás, essa relação é apontada 

pelo próprio narrador: 

Jesus acabou o seu responsório e olhou em redor, muros cegos, portas fechadas, 

apenas, ali parada, uma velha muito velha, vestida com uma túnica de escrava, e 

demonstração viva, apoiada ao seu bastão, da terceira parte do famoso enigma da 

esfinge, qual é o animal que anda sobre quatro patas de manhã, duas à tarde e 

três ao anoitecer, é o homem, respondeu o espertíssimo Édipo, não se lembrou, 

então, que alguns nem ao meio-dia conseguem chegar, só em Belém, de uma 

assentada, foram vinte e cinco (SARAMAGO, 1991a, p. 217). 
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A aproximação velada que Saramago promove entre sua personagem principal e a 

imagem edípica resgatada, na intenção de propor nova possibilidade epistêmica ao “herói” 

máximo do cristianismo – aquele que é, inclusive, Deus – se desvela, sutilmente, por meio 

de algumas escorregadas discursivas, como, por exemplo, em: 

Vem de longe e promete não ter fim a guerra entre pais e filhos, a herança das 

culpas, a rejeição do sangue, o sacrifício da inocência (SARAMAGO, 1991a, p. 

74). 

 

Jesus acabou o seu responsório e olhou em redor, muros cegos, portas fechadas, 

apenas, ali parada, uma velha muito velha, vestida com uma túnica de escrava, e 

demonstração viva, apoiada ao seu bastão, da terceira parte do famoso enigma da 

esfinge, qual é o animal que anda sobre quatro patas de manhã, duas à tarde e 

três ao anoitecer, é o homem, respondeu o espertíssimo Édipo, não se lembrou, 

então, que alguns nem ao meio-dia conseguem chegar, só em Belém, de uma 

assentada, foram vinte e cinco (SARAMAGO, 1991a, p. 217). 

 

É Raquel que chora os seus filhos e não quer ser consolada, porque já não 

existem, não é preciso ter a argúcia de Édipo para ver que o sítio condiz com a 

situação e o choro com a causa (SARAMAGO, 1991a, p. 218). 

 

Detentor de uma voz no presente, o narrador injeta no discurso outras falas e textos 

que, se a primeira vista parecem inocentes ou simples comparações, alcançam significado 

sobrepujante. Como acontece no primeiro excerto. Nele, o pequeno “ato falho” introduzido 

pelo narrador ao comentar a luta entre pai e filho e a herança de suas atitudes de rejeição, 

sacrifício e inocência (lembremos, conteúdos explícitos em Édipo) antecipam ao leitor a 

questão da culpa, a causa movente da narrativa. A briga entre Jesus e Deus estabelecida no 

romance atualiza Édipo e Laio, herança ao filho daquilo que era do pai (o sonho no caso de 

Jesus e Tebas para Édipo), além de recordar em José a culpa que Laio carregou por ter 

desobedecido uma ordem divina e não ter matado seu filho e, por fim, Maria, qual Jocasta, 

silencia todas as coisas em seu coração, tudo somado ao desejo, dessa vez confesso, de 

Cristo/Édipo querer matar/negar o pai. 

O segundo excerto remete o leitor ao enigma da Esfinge de Édipo e sugestiona o 

desafio, aquele que é preciso decifrar para não ser devorado, ser além de um simples 

enigma, mas vida. Por isso, ao invés de vencer, é mais provável ao homem esmorecer, pois 

“alguns nem ao meio-dia conseguem chegar”. A sugestão da morte de Jesus como vicário 

da humanidade é constantemente reforçada como quando Maria de Magdala, sibilinamente 

oracular, profetiza a Jesus: “Perderás a guerra, não tens outro remédio, mas ganharás todas 

as batalhas (...)” (SARAMAGO, 1991a, p. 338), ou quando o próprio Deus afirma sobre os 

homens/mulheres: “não precisa que eu o devore, quem a si mesmo o devorará” 

(SARAMAGO, 1991a, p. 372). O conflito entre Deus e Cristo é maior que a mera 
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transposição de um enigma, a trajetória do herói mítico cristão é diferente criticamente do 

percurso de Édipo, o herói da tragédia sofocliana, já que este é humano, mas aquele é 

divino e representa toda a humanidade frente às culpas representadas por Deus. 

Por fim, o terceiro excerto faz uma remissão a Édipo dizendo que não é preciso ser 

a personagem trágica para compreender rapidamente os acontecimentos ocorridos e saber 

onde eles vão dar. Assim, o anúncio promove algumas possíveis considerações. Uma delas 

é a de que o trágico acontecerá, impreterivelmente. Mesmo não sendo uma tragédia, o 

verdadeiro Édipo ou o período áureo grego, os mesmos acontecimentos trágicos 

acontecerão no romance de Saramago. Mesmo que ocorram milagres em torno da figura de 

Jesus, ele não será o onipotente, mas apenas o herói cumpridor de seu destino: 

Se cumprires bem o teu papel, isto é, o papel que te reservei no meu plano, estou 

certíssimo de que em pouco tempo mais de meia dúzia de séculos, embora tendo 

de lutar eu e tu, com muitas contrariedades, passarei de deus dos hebreus a deus 

dos que chamaremos católicos, à grega (SARAMAGO, 1991a, p. 370). 

 

Apesar de pensarmos ser o herói aquele que “comanda” a narrativa, segundo 

Bastazin (2006), o significado etimológico do termo é “aquele que nasce para servir”. Por 

isso, o ele é um sujeito programado, existente apenas para cumprir sua missão. Essa função 

corresponde plenamente com a ideia de Cristo para Deus, já que o Messias preenche o 

dado necessário: servir de vicário para ampliar seu poderio. Por isso Jesus luta, no 

romance, para nunca deixar de ser homem, pois sua natureza humana é o que há de mais 

sagrado. Deus, por seu turno, realiza os milagres por intermédio de Jesus, pois tem a 

intenção de criar um mito capaz de ampliar o número de seus adoradores. 

Os indícios que, sub-repticiamente, aparecem no texto vão compondo o quadro 

trágico e atualizando a narrativa edipiana. Eles quase obrigam o leitor a ir ao texto 

sofocliano para aprender mais, além de confirmar, textual e literariamente, a construção 

epistêmica. Por isso o narrador questiona: “(...) quando será que aprenderemos que há 

certas coisas que só começaremos a perceber quando nos dispusermos a remontar às 

fontes” (SARAMAGO, 1991a, p. 57). Ao propor a leitura da tragédia parodiada Saramago 

apresenta uma abertura plural. No romance, o intertexto não está pronto e sistematizado em 

um passado longínquo, à espera para ser simplesmente tomado por empréstimo, mas 

precisa ser constantemente motivado, atualizado, reescrito. O autor (re)interpreta a 

“tradição” e pede ajuda aos leitores para fazer isso, inclusive levando-os a conhecê-la para 

ajudarem-no de acordo com as necessidades do lugar e do tempo em que está situado. É 

como se o narrador dissesse, novamente, decifra-me ou devoro-te. Ou seja, as contradições 
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e modificações impostas pelo presente definem a forma do olhar para o passado/tradição. 

Ele é lido e relido à luz de questões prementes; constantemente (re)interpretado em favor 

de pretensões várias. A interpretação, como ato de re-criar, oferece, por meio da 

experiência, possibilidades de sentidos. E justamente esse sentido poderá causar uma 

modificação na épistémè. O viés condicionante dessa determinação é sempre o da 

experiência, mas permeado de historicidade. Para Szondi, segundo a leitura de Süssekind, 

“a análise de obras de arte não busca um conceito geral, nem exemplifica ou realiza um 

conteúdo definido previamente, mas revela uma configuração, ou uma ‘idéia’ que só pode 

ser alcançada pela consideração histórica dessas obras” (SÜSSEKIND, 2004, p. 14). 

Assim, a possibilidade de mudança epistêmica é uma configuração no plano das ideias que 

se alcança, também, por meio da construção literária. 

Dessa feita, a vida do Cristo saramaguiano, um homem que questiona Deus e 

permanece, constantemente, em diálogo com a divindade, sem pontos conclusivos, revela-

nos que o escolhido é um sujeito trágico, em constante presença dentro do universo 

monológico de Deus. A grande personagem desta tragédia modelar, o herói Jesus Cristo, é 

o elo identificador, princípio e finalidade do romance. Assim, nossa via de acesso à análise 

do texto começa na figuração do herói e seu imbricamento nos moldes trágicos propostos 

por Saramago para a concepção de sua escritura e a continuidade de sua ideação 

epistêmica. 

 

3.1 O herói e sua missão 

Tendo em conta a diferença necessária que há, como exposto, entre os evangelhos 

canônicos e o símile saramaguiano (muito além da heterodoxia, o texto saramaguiano é, 

antes e acima de tudo, um romance), podemos constatar alguns desvios que o romancista 

promove em sua trama: equacionar novas perspectivas e promover outros significados 

passíveis de instaurar uma nova realidade textual que constrói o universo romanesco. 

Acontece já no primeiro capítulo do romance, no qual o narrador faz uma leitura ecfrástica 

do quadro A tentação de Cristo de Albrecht Dürer (1471-1528). Esse momento marca uma 

atitude diferencial do narrador saramaguiano frente a seus pares ortodoxos, e lhe dá 

possibilidades de se apoderar – como notou de forma contumaz Bridi (1998, p. 113) –, já 

nas primeiras linhas do relato, do “humano direito à interpretação”. Como expõe a 

pesquisadora, 

(...) o quadro não é mero pretexto; ao contrário, é manifestação de uma visão à 

qual se quer contrapor outra possível, desde um olhar que se quer, ao mesmo 



195 

 

tempo, dentro e fora, na maior proximidade e no domínio do máximo 

distanciamento irônico, ainda que o tema seja tão espinhoso por basilar da 

cultura ocidental (BRIDI, 1998, p. 130). 

 

A descrição do quadro desvela duas linhas diretivas do texto: a primeira expõe que 

o novo evangelho não será uma cópia ou mesmo um texto cujo processo seguirá 

detalhadamente o projeto bíblico de reconstrução histórica dos passos de Jesus. A 

introdução apresenta uma leitura do quadro do pintor alemão e denotando ser esse 

evangelho pautado, principalmente, pelo poético, o artístico e por uma visão particular e 

literária da vida de Cristo – o emaranhado desconexo entre fim ou começo construirá um 

projeto epistêmico-semântico. Essa proposta é alçada a partir das duas epígrafes de 

abertura do romance. A primeira é retirada do capítulo primeiro do evangelho de Lucas – 

um prólogo, como de costume entre os gregos de seu tempo – e tinha, no seu contexto 

original, a função de dirigir-se ao leitor do texto e com ele estabelecer um pacto de 

veracidade, afinal o evangelista consolidará a fé de Teófilo56 a partir da narrativa a se 

desenvolver de ora em diante. Diga-se de passagem, Lucas é o evangelista que melhor 

dialoga com o romance de Saramago: além da epígrafe, temos o mesmo número de 

capítulos no romance e no evangelho lucano; em suma, um livro que preze mais a tradição 

é difícil de imaginar. 

Retornando à primeira epígrafe, ao apropriar-se da citação bíblica usada pelo 

evangelista ortodoxo, Saramago imprime, à porta de entrada de seu texto, uma visão 

pessoal: retratar a figura de Cristo segundo uma exposição particular e original, mas sem 

deixar de ser sólida, ou, como expõe Calbucci, a utilização do excerto bíblico “de certo 

modo, o ‘autoriza’ a iniciar a narrativa” (1999, p. 70) a partir de sua própria perspectiva: 

Já que muitos empreenderam compor uma narração dos factos que entre nós se 

consumaram, como no-los transmitiram os que desde o princípio foram 

testemunhas oculares e se tornaram servidores da Palavra, resolvi eu também, 

depois de tudo ter investigado cuidadosamente desde a origem, expor-tos por 

escrito e pela sua ordem, ilustre Teófilo, a fim de que reconheças a solidez da 

doutrina em que foste instruído (SARAMAGO, 1991a, p. 11). 

 

                                                 
56 Muitos autores debateram a respeito desta personagem. O nome Teófilo vem do grego Theo, Deus e filos, 

amigo. Sua melhor tradução seria “o amigo de Deus”. A leitura do texto sugere que Teófilo seria um alto 

funcionário do Império Romano (Lucas se dirige a ele como excelentíssimo) convertido ao cristianismo. 

Como era costume da época, certamente Teófilo patrocinou o evangelho para posteriormente difundi-lo em 

seu círculo. Contudo, é possível ainda ler o termo como um recurso de linguagem já que Teófilo é um 

vocativo genérico, termo utilizado tanto por cristãos como por pagãos que se dedicavam as coisas divinas. 

Por essa leitura, Teófilo abrangeria todos os leitores do evangelho de Lucas, considerando-os amigos de 

Deus. 
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O prólogo lucano expressa a convicção de que o evangelista dirigia seu escrito a 

todos, de forma indistinta; a impossibilidade de reconstruir os fatos do passado leva o 

narrador a repensar a vida de Cristo agora sob um novo prisma, o da possibilidade. Ao se 

apropriar do discurso evangelístico, Saramago desloca a proposta da boa nova para seu 

escrito e indicia qual será a sua atitude frente à narrativa da vida de Jesus: um readequar 

dos “fatos” em função da nova trama a ser contada. Como elucida, ainda, Calbucci, 

(...) Saramago escolhe muito bem esses versículos, tanto para justificar a sua 

criação ficcional como para “incomodar” certas crenças inabaláveis. Aliás, esse 

desejo pelo “incômodo”, que encontra par no ateísmo do romancista, mais uma 

vez dialoga com o propósito de desmistificar a História oficial, neste caso 

sagrada, apresentando uma versão humanizadora dos acontecimentos (1991, p. 

71). 

 

A segunda via de leitura possível promove a concentração do todo nos mínimos 

espaços do primeiro capítulo do texto. Se nos detivermos atentamente a este capítulo, ele 

condensa tudo o que o leitor encontrará no restante do romance. Como explicita Bridi “o 

vetor da interpretação do todo d’O evangelho segundo Jesus Cristo parece-me claramente 

delineado” (1998, p. 126). No capítulo, encontramos o percurso pessoal de um leitor-

produtor que começa seu propósito descritivo escolhendo um detalhe especial (tal como o 

analista de pinturas o faz) para construir sua trama: a visão dessacralizadora enxerga 

Madalena de forma diferenciada, o aparecimento da dúvida em relação aos milagres de 

Jesus mas, principalmente, o capítulo apresenta a figura de um autor implícito que invade a 

narrativa, toma suas rédeas e passa a falar e a cuidar do caminho e desenvolvimento do 

texto, deflagrando, como mote, a glosa vinda a seguir57. Como explicita Oliveira, o 

narrador, “dramatizando o papel de um espectador distanciado, (...) nos arrasta consigo na 

contemplação do quadro sem abdicar da sua função de comentador. Estamos no mundo de 

uma dupla representação, a da gravura e a da narrativa (...)” (OLIVEIRA, 2002, p. 109). 

Mas, há ainda, uma terceira leitura proporcionada por este primeiro capítulo e que 

passa, muitas vezes, ofuscada ao leitor menos atento. O romance de Saramago começa in 

ultimas res, promovendo, além de certa especificidade, uma grande pausa transformadora 

dos sentidos da narrativa. Essa atitude estranha causou fervor entre alguns leitores e indicia 

o caráter circular dos romances saramaguianos (não nos esqueçamos que assim também o é 

As intermitências da morte e, em certo sentido, O homem duplicado). Mas, tentador das 

                                                 
57 Para uma leitura pormenorizada do primeiro capítulo d’O evangelho saramaguiano, indicamos os textos de 

Marlise Vaz Bridi e Maria Lucia Wiltshire de Oliveira, cujas descrições bibliográficas completas constam 

das referências. 
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possibilidades imaginativas que disfarça em pele de cordeiro a astúcia lobaz de suas 

fábulas; o narrador saramaguiano promove, pelo deslocamento do epicentro climático de 

sua narrativa para o início da trama, a deflagração de um universo fechado, concatenado e 

circular. Em outras palavras, um universo épico, fechado, clássico por excelência. 

Locus onde o monolitismo será a tônica, o universo trágico se delineia desde a 

primeira linha do romance/evangelho, transbordando informações e possibilidades que 

tentam fisgar, a todo custo, o leitor para um espaço novo, no qual a qualidade textual 

concorre com a altitude dos planos de projeção social e de transformação histórica. O fim 

do texto retoma seu começo, o começo aponta para seu fim e, entre vinte e dois capítulos, 

temos um pré-texto reinserido sempre, que cristaliza o processo mas amplia seu 

significado; ato de eterno retorno. Essa circularidade do romance prende o herói em um 

contexto trágico que angustia o leitor e desfactualiza a veracidade cristã mitologizando, às 

avessas, sua perspectiva. Dessa forma, o enredo iconográfico do primeiro “(...) representa o 

ato, imobilizado ou eternizado, que se narra no último capítulo, fechando o ciclo” 

(OLIVEIRA, 2002, p. 109-110) e decretando seu fim sem possibilidades de transformações 

ou acréscimos. Prólogo e epílogo se misturam, coexistem, encenam a entrada e a saída do 

romance; convida, à entrada, para realizar uma viagem em prolepse e reve(la)r uma 

“história afinal arquiconhecida” (SARAMAGO, 1991a, p. 127). 

Como comenta Oliveira, o primeiro capítulo “(...) responde pela diferença. Tem-se 

aí um texto forjado em pura descrição, o que representa uma pausa na fábula/história” 

(2002, p. 109).  Ele é uma espécie de ethos que não é ficção, mas, também, não é 

factualidade. Um espaço novo, que desafia as conveniências do romance e suas 

artimanhas, descentra vias comuns e “(...) assinala a distinção entre o mundo ficcional 

referenciado e o mundo daquele que constrói a ficção” (OLIVEIRA, 2002, p. 109). A 

história de um Jesus que a própria ficção constrói, instaura, cria, promove. Nessa História 

amplamente comum, a quebra da ilusão operada pelo distanciamento promovido via 

representação plástica inaugura novos meios de transmutar o gênero. Assim: 

A longa pausa é de um tipo especial, pois não alonga o discurso pela interrupção 

da história; simplesmente ainda não existe história para ser interrompida. 

Embora o tema da descrição esteja diretamente relacionado ao tema da fábula, a 

sua forma de apresentação é extradiegética, pois não se trata de uma ação 

narrada, mas de um quadro descrito. E quadro no sentido literal do termo, por se 

tratar de uma representação plástica observada e interpretada por um eu (2002, p. 

109-110). 

 

Dessa forma, o introito do romance não tem definição. Não é início, nem fim 

enquanto trama; o trecho narra e, ao mesmo tempo, promove descritivamente uma ideia 
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geral da representação imagística; esconde-se em um tipo textual incomum e, 

consecutivamente, indicia, por pistas, os conteúdos a serem tratados posteriormente; 

agencia o estatismo em palavras que geram o movimento inicial do romance; desacelera a 

narrativa pela descrição e ativa, aceleradamente, por meio da memória cultural, uma fábula 

insigne; início e final de uma arquiconhecida história, antiga e atual; partida que retorna, 

“(...) Humano e Divino, Divinumano, Divino Demasiado Humano” (SEGOLIN, 1999, p. 

19). Esse processo indicia ser o desvio a norma do romance, seja ele linguístico, semântico, 

narrativo, sintático, estrutural ou morfológico. A função do primeiro capítulo acentua a 

ambiguidade de uma verdade narrativa; sua qualidade representa, por analogia, os 

contextos que englobam a leitura geral do Evangelho e apontam “o que poderia ter sido e 

mostrando que nem sempre o que é aceito como tendo sido, terá sido o que foi” 

(OLIVEIRA, 2002, p. 133). Ainda, nas palavras de Bridi: 

(...) poder-se-ia dizer que O Evangelho segundo Jesus Cristo é, afinal, a gravura 

de Dürer posta em movimento e, tendo adquirido vida própria, toma rumos 

inusitados, movendo-se por forças de tal modo humanas que se afasta do 

sedimento religioso enrijecido pela tradição e, por isso, enfraquecido em sua 

dimensão sagrada (BRIDI, 1998, p. 118). 

 

A estrutura oclusa e angustiante do romance comprova ser impossível para o herói 

fugir de sua condenação, do universo trágico a que está preso, o que nos possibilita realizar 

novas leituras da figura de Jesus, um humano elevado à categoria de Deus pela religião – 

mas, pela configuração textual saramaguiana, apenas semideus, sujeito concebido na 

mescla entre divindade e humanidade. Na construção da figura central do romance, já na 

ação ecfrástica, o narrador se desvela e reconhece que, em seu universo, “(...) nenhuma 

destas coisas é real, o que temos diante de nós é papel e tinta, mais nada” (SARAMAGO, 

1991a, p. 13). Aliás, esse narrador ecfrástico já se manifestara em outros textos como 

Viagem a Portugal, Manual de pintura e caligrafia e, principalmente, em O ouvido, 

quando a imagem da tapeçaria adquire movimento reflexivo, descrição literária e 

construção narrativa. Esse movimento auto reflexivo, metaficcional e de elevado grau 

semântico destrói o monolitismo e instaura o universo dos embates de pontos de vista. 

Como bem diz o narrador: “não é possível, ele próprio já se moveu, o instante veio e 

passou, o tempo leva-nos até onde uma memória se inventa, foi assim, não foi assim, tudo 

é o que dissermos que foi” (SARAMAGO, 1991a, p. 204). O discurso se infiltra no texto e 

rearticula os níveis narrativo, histórico e mítico, empreitando uma nova (H)história. 

Tal comentário, posto nas palavras de abertura da obra de Saramago, indica a 

ambiguidade da destinação do enunciado, prática comum aos textos do escritor. 

Refere-se, num mesmo passo, à gravura de Dürer que tem diante dos olhos, 



199 

 

observa e descreve, e à sua própria obra que, em última instância, também não é 

real – “Livros são papéis pintados com tinta”, no dizer de Fernando Pessoa 

(BRIDI, 1998, p. 113). 

 

Pela estrutura fechada e circular e o nascimento heterogêneo da figura de Cristo, 

vemos o florescimento da tragédia. Ora, essa perspectiva trágica configura que Jesus, o 

herói da trama, inevitavelmente deve sucumbir pela morte ou mutilação. O fim desse 

sujeito é, também, fim da obra que conta suas aventuras. Dessa forma, é por conta, por um 

lado do contexto trágico e, por outro, da leitura dessacralizada e heterodoxa dos 

evangelhos, que o Jesus de Saramago não ressuscita. Não há lugar para o milagre. Ao 

homem, seja ele Cristo (etimologicamente ungido, escolhido) ou não, só é dado morrer 

uma vez. Todavia, esse acontecimento pereniza-se na história, retornando sempre no 

processo construtivo da memória. Se aos deuses é dada a eternidade, os feitos humanos não 

podem ser aniquilados totalmente porque a vida eterniza a narrativa nos inacabáveis 

retornos da História. 

Esse retorno é marcado, em especial, pela figura do crânio de Adão, uma 

antropomorfização da natureza, figurando o antigo homem presente no novo, naquele que 

há de vir. A imagem da cabeça, qual uma pedra barroca caprichosa e anômala, representa, 

ainda, a precariedade da vida terrena, marca do pó que cada ser humano se torna. Há, 

enfim, um jogo entre morte e eternidade, permanente e etéreo, fugaz e contínuo, uma 

representação plural e complexa tendo como modelo o ser humano comum. O jogo 

estrutural, erigido sob a égide do processo maniqueísta tenta, a primeira vista, (re)construir 

a ideia de bem e mal, certo e errado, luz e sombra. Mas as tênues linhas de separação entre 

um e outro são sagazmente apagadas pelo narrador que se propõe criar uma nova e 

diversificada narrativa da vida de Jesus. Esse processo também é habilmente adiantado no 

primeiro capítulo do romance. Por isso, 

Nas representações visuais da crucificação, o sol e a lua, um de cada lado, do 

esquerdo um e a outra do direito, eram convencionalmente representados como 

figuras masculina e feminina, participantes do drama central, simbolizando a 

prefiguração do Antigo (a lua) e do Novo Testamento (o sol), onde a luz do 

último iluminaria o primeiro. Tornaram-se de tal modo convencionais e 

presentes que, na altura de Dürer, perdido talvez o primeiro referencial 

simbólico, prestavam-se então como recurso técnico à representação da 

iluminação uniforme – “Este sol e esta lua iluminam por igual a terra, mas a luz 

ambiente é circular, sem sombras” (...) (BRIDI, 1998, p. 115). 

 

Essa quebra de expectativa, a proposta de desvincular Jesus de um jogo antitético e 

maniqueísta e as possibilidades narrativas instauradas por um narrador altamente versado 

reconfiguram o Evangelho saramaguiano em outra chave que não apenas a religiosa ou 
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teológica. Como bem notara Bridi, a dúvida é instaurada no seio da narrativa e a novidade 

se constrói negando seus antecessores, mostrando as lacunas do discurso e suas falácias: 

(...) a primeira das Marias é, pela mesma convenção de época, representada por 

Dürer em suas vestimentas do século, que, se em absoluto terá passado ao largo 

da atenção de Saramago, é, no entanto, utilizada pelo Autor como princípio para 

incluir na escrita a dúvida sistemática, a necessária luz da discórdia sobre o 

estabelecido (BRIDI, 1998, p. 120). 

 

Somado a tais processos, temos, ainda, uma estrutura que indicia o tempo como um 

elemento diferenciado em relação ao estado regular comum às narrativas de cunho 

histórico. Fechado em um processo circular, é como se esse tempo fosse uno, ou, como diz 

a personagem José no romance, “Deus é o próprio tempo, vizinho Ananias, para Deus o 

tempo é todo um (...)” (SARAMAGO, 1991a, p. 49). A concepção temporal do romance 

apresenta uma espécie de unidade, como se tudo acontecesse de uma única vez – fator 

comum à tragédia. Quando José não identifica, como de costume, o terceiro canto do galo, 

sutilmente comprovará o narrador, por meio de uma explicação que “(...) hoje ficaram 

calados, como se para eles a noite ainda não tivesse terminado ou mal tivesse começado” 

(SARAMAGO, 1991a, p. 23). Essa voz indicia, no interstício da narrativa, a ideia de 

momento contínuo, unidade temporal, evento em constância. Se trocarmos a ideia de dia 

por evento, pensando cada unidade de tempo englobando um evento fechado, cujo início 

será igual a seu fim, teremos transladado, feitas as devidas adequações, a ideia de a 

tragédia “esforça-se o mais possível por durar uma só revolução do Sol” (ARISTÓTELES, 

2008, p. 47). O direcionamento do capítulo inicial do romance, então, serve de mote, para 

deflagrar o que teremos no romance, suas vicissitudes e projetos. 

Por fim, há que se notar, finalmente, a falsa dicotomia tempo sagrado e tempo 

profano. “Da tensão entre os dois pólos, resulta o romance, cujo teor polêmico provém 

exatamente da justaposição de duas perspectivas – a sagrada e a profana” (OLIVEIRA, 

2002, p. 111). A leitura da versão plástica de um quadro de Dürer, em um espaço 

diferencial do romance, realoca, no âmago da questão, a intertextualidade e suas variantes 

entre sagrado (Bíblia) e profano (Saramago). Dessa forma, “o arquitexto tematizado 

permanece como fundo sobre qual incidem os comentários do narrador; o texto resultante, 

estilização e/ou paródia do primeiro, é a ‘história possível’ que Saramago tenta escrever, 

como um outro Lucas” (OLIVEIRA, 2002, p. 111-112). 

Estabelecidos os limites e caminhos do romance, sigamos sua construção para nos 

determos em nos pilares de sustentação da obra e, consequentemente, do gênero a que o 

escritor recorre para compor sua narrativa. Guiados pelo primeiro sinal diretivo dado – seu 
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título (a questão de ser Evangelho ou não, discussão de base titular e elucidado no prólogo 

do romance) – nos detenhamos em sua figura mais importantes: Jesus. Claramente um 

homem trágico, por isso mesmo acima da média, a personagem é, como já dito, um 

semideus e herói da narrativa. 

Recorrendo às reflexões sobre a questão do herói, podemos constatar duas 

ocorrências dessa figura na cultura greco-latina e, junto a essa ocorrência, duas espécies de 

sujeitos que podem ser designados de herói. A primeira ocorrência do herói se dá na 

epopeia, cuja base está presente nos textos de Homero – Ilíada e Odisseia. Na epopeia, o 

herói apresenta (e representa) as qualidades superiores de sua raça, seu povo, sua tribo ou 

clã, sendo um sujeito distinto, constituinte maior de um grupo e, por consequência, 

diferente dos mortais comuns. O herói é visto e apresentado por Homero como peça vital 

para a harmonia do universo. Exemplo máximo dessa figuração é Odisseu, ardiloso 

guerreiro, presente nas duas epopeias de Homero, sendo protagonista da segunda. Odisseu 

era filho de Laerte e Anticleia, humanos comuns, mas é projetado, na Odisseia, como herói 

porque está acima da média dos homens: é tentado por Circe, se apaixona pela feiticeira, 

mas não segue os pedidos de seu coração, e sim a ordem divina, sem se desviar. Como 

consequência, Odisseu recebe a recompensa de retornar para o conforto de sua casa e para 

os braços de sua esposa Penélope. Já a segunda ocorrência acontece na tragédia. Nessa, o 

herói apresenta-se como um sujeito cindido entre a obediência aos deuses e a vontade dos 

homens (ou de seu interior). Por conta de sua hybris – “uma violência feita a si próprio e 

aos deuses imortais” (BRANDÃO, 1985, p. 10), o empurrão que desenrola a ação do herói 

trágico, nunca cumpridor, por vontade, de seu destino – o herói entrará em desgraça e 

sofrerá as consequências da desobediência às ordens divinas. O direcionamento da tragédia 

apresenta, nesses termos, um conflito irresolúvel em termos razoáveis para o herói, pois 

este estará dividido, infringindo o que lhe cabe enquanto moira. Por cometer uma hybris, 

como consequência de sua inadequação à vontade divina, o herói sofre a nêmesis, o que lhe 

faz retornar aos limites do transgredido – “(...) sabemos, para o orgulho ou arrogância 

funesta que, nas tragédias, leva o herói, surdo a oraculares avisos, a desafiar e provocar 

insondáveis desígnios. Como resultado de tal provocação ou desafio, o despenhadeiro, a 

catástrofe” (SILVEIRA, 2007, p. 164). 

Quanto às espécies de heróis, temos os que são genuinamente humanos, como 

Odisseu, e os semideuses, filhos de um humano com algum dos numes do Olimpo. 

Exemplo de um herói semideus é Héracles (Hércules). Filho de Zeus com a humana 
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Alcmena; considerado o mais célebre de todos os heróis, um símbolo da humanidade em 

luta contra a Natureza, os deuses e seus portentos. Segundo a lenda, Hércules possuía uma 

força notável, sobre-humana. Nem todo semideus possui grandes poderes, contudo, todos 

são agraciados com alguma habilidade sobre-humana. Independente de qual seja a espécie, 

os heróis gregos eram especiais e realizavam feitos grandiosos, fora do comum e, com isso, 

ocupavam um espaço intermediário entre deuses e homens58. Voltando-nos para a tragédia 

e seus componentes, esse herói, semideus ou não, precisava de um elemento causador de 

sua hybris (marcado, principalmente por sua desobediência ao plano divino) para acionar a 

desordem. O desenlace, trágico sempre, é o processo pelo qual a ordem se restabelece e o 

mundo da tragédia retorna ao seu projeto fechado, organizado, monolítico. Isso porque 

para os gregos o senso de medida era essencial. Sem essa organização corretíssima, em que 

cada elemento assume seu lugar dentro do cosmo, tudo estaria sujeito a voltar ao caos 

inicial. 

O romance de Saramago se preza, logo no segundo capítulo, em enunciar a 

concepção do herói da narrativa. A descrição do ato sexual entre Maria e José serve como 

espaço para a explicitação da origem divina de Jesus: 

Maria, deitada de costas, estava acordada e atenta, olhava fixamente um ponto 

em frente, e parecia esperar. Sem pronunciar palavra, José aproximou-se e 

afastou devagar o lençol que a cobria. Ela desviou os olhos, soergueu um pouco 

a parte inferior da túnica, mas só acabou de puxá-la para cima, à altura do ventre, 

quando ele já se vinha debruçando e procedia do mesmo modo com a sua própria 

túnica, e Maria, entretanto, abrira as pernas, ou as tinha aberto durante o sonho e  

desta maneira as deixara ficar, fosse por 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 e outra para isso mesmo, e, provavelmente, já nem lá se 

encontraria quando a semente sagrada de José se derramou no sagrado interior de 

Maria, sagrados ambos por serem a fonte e a taça da vida, em verdade há coisas 

que o próprio Deus não entende, embora as tivesse criado. Tendo pois saído para 

o pátio, Deus não pôde ouvir o som agónico, como um estertor, que saiu da boca 

do varão no instante da crise, e menos ainda o levíssimo gemido que a mulher 

não foi capaz de reprimir. Apenas um minuto, ou nem tanto, repousou José sobre 

o corpo de Maria (SARAMAGO, 1991a, p. 26-27). 

 

O trecho em questão elucida o leitor sobre a dualidade de Cristo – humano por 

parte de Maria e divino por parte de Deus – ao mesmo tempo em que reveste a cena de 

uma fina ironia por parte do narrador ao enunciar que Deus, apesar de ter criado o homem, 

                                                 
58 Para a relação do mito de Hercules e o romance saramaguiano indicamos nossa dissertação de mestrado 

intitulada Entre a ordem e o caos: Plauto e José Saramago, cuja descrição bibliográfica completa consta nas 

referências. 
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não sente os prazeres da relação sexual se afastando após imiscuir sua semente no ato 

sagrado dos dois amantes. 

Abrimos aqui um parêntese para dar ênfase ao ato de penetração descrito pelo 

narrador saramaguiano. Ao contar que “(...) a carne dele penetrou a carne dela”, o narrador 

torna a relação sexual sagrada pois, além de homens e mulheres serem “criadas uma e 

outra para isso mesmo” o sêmen, “a semente sagrada de José se derramou no sagrado 

interior de Maria”. Sagrada a carne, sagrado o produto da cópula, o narrador eleva essa 

sagração ao máximo grau ao comparar o sêmen e o útero à hóstia e ao cálice da comunhão, 

“a fonte e a taça da vida”, lendo-o analogamente ao processo da transubstanciação59. O 

paródico sagrado do ato sexual torna, em certo sentido, todo ser humano em divino, afinal, 

para que cada ser nasça, é preciso o processo sagrado da copulação. Por essa perspectiva, o 

narrador saramaguiano não só aproxima Jesus da humanidade como, por meio da paródia 

em relação aos conceitos católicos de comunhão e transubstanciação, gesta-o entre humano 

e divino. 

Contudo, a saída de Deus do momento crucial de fecundação pode deixar dúvidas 

sobre a verdadeira paternidade do menino que Maria dará a luz. Tanto que, ao questionar 

sobre a veracidade da divindade de seu filho, Maria recebe uma resposta tangencial do anjo 

com quem conversa: 

Deves saber, ó Maria, que o Senhor pôs a sua semente de mistura com a semente 

de José na madrugada em que concebeste pela primeira vez, e que, por 

conseguinte e consequência, dela, da do Senhor, e não da do teu marido, ainda 

que legítimo, é que foi engendrado seu filho Jesus. (...) reparou que tu e José 

eram gente robusta e saudável, e então, se ainda te lembras de como estas 

necessidades se manifestavam, apeteceu-lhe, o resultado foi, nove meses depois, 

Jesus, E há a certeza, o que se chame de certeza, de que tenha sido mesmo a 

semente do Senhor que engendrou o meu primeiro filho, Bom, a questão é 

melindrosa, o que tu estás a pretender de mim é, sem tirar nem pôr, uma 

investigação de paternidade, quando a verdade é que, nestes conúbios mistos, por 

muitas análises, por muitos testes, por muitas contagens de glóbulos que se 

façam nunca as podemos ter absolutas (SARAMAGO, 1991a, p. 311-12). 

 

O Anjo, embora afirme que Jesus é o filho de Deus, não se arrisca a dar certeza 

sobre o fato, usando o argumento anacrônico – típico do narrador saramaguiano – de ser 

necessário fazer um teste de DNA para ter-se certeza do fato. O trecho, irônico por 

natureza, torna hesitante a deflagração da verdadeira paternidade com o uso da expressão 

“conúbios mistos”, pois insinua que sem a ação de José, o espermatozoide divino não 

encontraria a taça sagrada onde repousar, atestando a incapacidade divina de procriar. A 

                                                 
59 Termo escolástico usado pela teologia católica para explicar a conversão do pão e do vinho no corpo e no 

sangue de Cristo. 
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dúvida levantada pelo anjo apenas confere mais ironia a narração, pois aloca a figura 

divina no grupo daqueles em quem não podemos confiar. A palavra de Deus se torna, no 

romance, duvidosa e vacilante – quando não mentirosa. Por fim, em um terceiro excerto, 

que subtraímos de uma conversa entre Deus e Jesus, teremos a própria figura divina 

confirmando essa paternidade: 

Bem vês, eu tinha misturado a minha semente na semente de teu pai antes de 

seres concebido, era a maneira mais fácil, a que menos dava nas vistas, E estando 

as sementes misturadas como podes estar certo de que sou teu filho, É verdade 

que nestes assuntos, em geral, não é prudente mostrar certeza, ainda menos 

absoluta, mas eu tenho-a, de alguma coisa me serve ser Deus (SARAMAGO, 

1991a, p. 366). 

 

A afirmativa, por ser pronunciada pelo próprio Deus, não apresenta ironias e nem 

ataques textuais à sua própria figura, contudo, é o próprio Jesus quem duvida de sua 

origem, questionando seu Pai. A resposta, talvez muito óbvia a um leitor acostumado aos 

meandros discursivos de Saramago, afirma pela incerteza; o próprio criador diz que “não é 

prudente mostrar certeza, ainda menos absoluta”. Parece-nos, pelo excerto, que para o 

universo mítico recriado por Saramago, verdadeiramente existem coisas de que “até Deus 

duvida”, tais como a própria divindade de Jesus. 

Podemos notar, ainda, a ironia presente no excerto da concepção quando nem Deus 

é capaz de sobrepor-se a alguns eventos humanos: a concepção de Jesus é natural, por meio 

de uma relação sexual comum. Ao dizer que “em verdade há coisas que o próprio Deus 

não entende, embora as tivesse criado”, o narrador saramaguiano inverte os conceitos 

cristãos e dirime o caráter numinoso, limitando-o. Deus só pode ter um filho com a ajuda 

de um casal, como se a força da justiça divina já não existisse, como se a concepção fosse 

apenas “flutuações de uma sorte que já não tem sentido” (ROMILLY, 1999, p. 126). 

A concepção do herói de Saramago no romance – já sabemos desde o primeiro 

capítulo, deverá morrer na cruz para cumprir sua moira – é formatada por elementos 

comuns, simples, corriqueiros mas, apesar de escolhidos e criados pela centelha divina, não 

serão possíveis de realizar a função que lhes é reservada, “(...) pela simples razão de que 

tudo isto são coisas da terra, que vão ficar na terra, e delas se faz a única história possível” 

(SARAMAGO, 1991a, p. 20). Ora, esse processo de humanização de Jesus será 

progressivo desde sua concepção até o momento de sair de casa para sua iniciação. 

Sabemos que o herói clássico é, geralmente, coletivo, representante dos anseios de 

um grupo, povo ou ideologia. O Cristo, no romance saramaguiano, também representa a 

perspectiva de um grupo; ultrapassa os contornos do destino pessoal – a particularidade do 
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herói é suprimida em favor do grupo maior – ou nacional – ultrapassa a ideação do mito 

messiânico dos judeus – e expande-se para um coletivo humano – o Jesus de Saramago se 

torna enviado de todos os povos, tal como o dos evangelhos canônicos: “seu destino é 

trazer a salvação para toda humanidade. Isto significa que não interessa aqui o indivíduo, 

pois o herói é a representação viva da história de um povo, ou no caso dos evangelhos, da 

humanidade” (SOUZA, 2007, p. 23). Contudo, há uma especificidade diferente no 

romance: a salvação desse Jesus não é para a alma. Ele não prega o afastamento do mal 

para que o crente angarie as graças celestiais ou a vida eterna, nem mesmo tem a missão de 

redimir a humanidade de seu pecado congênito. O Jesus saramaguiano vem ao mundo para 

salvar a humanidade de Deus, para fazer com que ela conheça a crueldade do soberano 

divino e o perdoe por conta de suas atrocidades. 

Paralelamente à figura de Jesus, os primeiros capítulos apresentam também a 

construção de outras duas personagens de suma importância para a economia da narrativa: 

José e o Pastor. 

Em relação à figura do Pastor, ela é construída sob uma aura de mistério e 

ambiguidade, justamente para confundir o leitor. Ao aparecer pela primeira vez na 

narrativa como mendigo a Maria, o jogo dúbio se instaura. Há uma benção – marca do 

divino – pronunciada e a personagem se autodenomina anjo, mas, por outro lado, sua 

marca maligna – pois sabemos que ele é o demônio – apresenta o aspecto misterioso e 

obscuro de sua aparição. Junto aquela benção, temos a transformação de uma terra comum 

negra em algo brilhante: 

O barro ao barro, o pó ao pó, a terra à terra, nada começa que não tenha de 

acabar, tudo o que começa nasce do que acabou. Turbou-se Maria e perguntou, 

Isso que quer dizer, e o mendigo respondeu apenas, Mulher, tens um filho na 

barriga, e esse é o único destino dos homens, começar e acabar, acabar e 

começar, Como soubeste que estou grávida, Ainda a barriga não cresceu e já os 

filhos brilham nos olhos das mães, Se assim é, deveria meu marido ter visto nos 

meus olhos o filho que em mim gerou, Acaso não olha ele para ti quando o olhas 

tu, E tu quem és, para não teres precisado de ouvi-lo da minha boca, Sou um 

anjo, mas não o digas a ninguém (SARAMAGO, 1991a, p. 33). 

 

O trecho apresenta diversos nuances que constroem a imagem do Pastor como 

figura ambígua e atuante no romance. A primeira marca dessa construção se dá pela fala 

mítica da personagem: a benção pronunciada contamina o romance de um discurso bíblico-

religioso e instaura o sobrenatural; os vocábulos barro, pó e terra marcam que ele pertence 

ao humano. Essa pertença evoca a ideia de que o Pastor não está para o divino, mas ao 

humano, poeira levantada por causa do pisar da humanidade no chão árido. Desta “terra” 



206 

 

ele faz seu abrigo, retira seu alimento, além de percorrê-la para alcançar seus sonhos. Essa 

pertença instaura a diferença entre a personagem saramaguiana e seu homônimo religioso: 

enquanto Lúcifer é um anjo de luz banido dos céus e, desde então, habita o inferno, o 

Pastor é da terra, e não debaixo dela. 

A construção em forma quiásmica “começar e acabar, acabar e começar” propõe 

um encontro no qual o divino (representado curiosamente pelo emblemático Pastor) e o 

humano vão de encontro um ao outro, imiscuindo-se; humanizando o divino e divinizando 

o humano. Nessa mistura entre humanidade e divindade, os polos se confundem. Isso 

ocorrerá quando o irônico evangelista/narrador manchar a imaginação do leitor ao dizer 

que os demônios também são anjos, mas caídos. Dessa tensão entre céu e inferno, sagrado 

e profano, divino e diabólico (ora divino e humano) resulta a potência do romance, cujo 

teor polêmico provém exatamente do processo paródico em que a sublimação do simples 

se dá de forma corriqueir; a conversão do negativo em positivo e vice-versa. Assim 

Justamente porque é uma espécie de projeção ou manifestação de Deus no plano 

terreno e humano, o Demônio é, na verdade, um Deus terreno, Anjo protetor e 

Senhor do Homem neste planeta, sendo por isso também Pastor, encarregado de 

pastorear, como Deus e Senhor que também é, um rebanho sempre crescente de 

humanas ovelhas (...) (SEGOLIN, 1999, p. 15). 

 

A figura, aterrorizante, conforme enxerga José na caravana que acompanha até 

Belém, aparecerá novamente em um momento propício da narrativa – quando os pastores 

estão a ofertar presentes ao menino Jesus recém-nascido. O surgimento do Pastor nos 

momentos áureos da vida de Jesus sinaliza que é ele, e não Deus, quem acompanha todos 

os passos do escolhido, reconhecendo suas fraquezas e sabendo de suas necessidades. 

Temos, no momento do encontro na gruta, esse fato acontecendo novamente, e ele se regra 

de uma benção: 

O primeiro pastor avançou e disse, Com estas minhas mãos mungi as minhas 

ovelhas e recolhi o leite delas. Maria, abrindo os olhos, sorriu. Adiantou-se o 

segundo pastor e disse, por sua vez, Com estas minhas mãos trabalhei o leite e 

fabriquei o queijo. Maria acenou com a cabeça e voltou a sorrir. Então, o terceiro 

pastor chegou-se para diante, num momento pareceu que enchia a cova com a 

sua grande estatura, e disse, mas não olhava nem o pai nem a mãe da criança 

nascida, Com estas minhas mãos amassei este pão que te trago, com o fogo que 

só dentro da terra há o cozi. E Maria soube quem ele era (SARAMAGO, 1991a, 

p. 84). 

 

A imagem do pão – que no rito eucarístico católico representa o próprio corpo 

divino – é ressacralizada no excerto, tornando-a não mais alimento da alma, mas do corpo 

necessitado de comida. O fogo que sai das entranhas da terra e, inegavelmente, remete ao 

conceito cristão de inferno – e também o calor do centro magmático do planeta – é o 
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elemento balizador que relê a terra como possibilitadora de seu alimento e mantenedora da 

vida. Destarte, o romance humaniza a figura de Jesus, transformando-o em um homem 

comum capaz de, por suas mãos, salvar a humanidade e alcançar-lhe novos patamares. Há, 

nessa proposta, o embate entre a figura humanizada de Jesus e sua essência trágica, cuja 

marca está disseminada em sua luta com o cotidiano: 

Maria olha o seu primogénito, que por ali anda gatinhando como fazem todos os 

crios humanos na sua idade, olha-o e procura nele uma marca distintiva, um 

sinal, uma estrela na testa, um sexto dedo na mão, e não vê mais do que uma 

criança igual às outras, baba-se, suja-se e chora como elas, a única diferença é 

ser seu filho, os cabelos são pretos como os do pai e da mãe, as íris já vão 

perdendo aquele tom branquiço a que chamamos cor de leite não o sendo, tomam 

o seu próprio natural, o da herança genética directa, um castanho muito escuro 

que adquire, aos poucos, à medida que se vai afastando da pupila, uma 

tonalidade como de sombra verde, se assim podemos definir uma qualidade 

cromática, porém estas características não são únicas, só têm verdadeira 

importância quando o filho é nosso ou, porque dela estamos tratando, de Maria 

(SARAMAGO, 1991a, p. 127-128). 

 

Jesus se torna, pelo olhar e direcionamento do narrador, um herói em busca de 

autoconhecimento. Sua procura é, antes de tudo, pelo saber: quem é, quais suas reais 

origens, qual a necessidade de sua existência e/ou qual seu papel no plano divino. A 

indigência dessas respostas é que leva a personagem a sair em busca delas. Essa saída 

aproxima a figura de Jesus ao herói romanesco conceituado por Lukács em sua Teoria do 

Romance e cuja história resume-se a da “(...) alma que sai a campo para conhecer a si 

mesma, que busca aventuras para por elas ser provada e, pondo-se à prova, encontra sua 

própria essência” (LUKÁCS, 2000, p. 91). Enquanto herói, Jesus se caracteriza como um 

ser acima dos demais humanos. Ao saber de sua missão, os atos da personagem se tornam 

míticos e seus motivos célebres, mas confusos. Exemplo dessa configuração mítica 

obscura é o ato misterioso: “(...) todos esperaram que Jesus falasse, mas Jesus, com um 

dedo, fazia riscos enigmáticos no chão (...)” (SARAMAGO, 1991a, p. 419). A marca 

mítica que o trecho carrega se vale de vocábulos motivados e que direcionam nossa 

interpretação. A areia lembra a ideia de barro e de que a humanidade é feita ou, como é 

popularmente dito, o homem é pó e ao pó voltará. A autoridade quase absoluta do narrador 

tenta apagar o texto bíblico, mas não nos permite esquecer a narrativa princeps, 

reescrevendo-a palimpsesticamente por meio de marcas trágicas clássicas. 

A ideia de barro, elemento constituinte da humanidade, metaforiza a figura de Jesus 

como seu representante. Lukács (2000), em seu estudo seminal sobre a teoria do romance, 

explicita que o herói romanesco se torna figuração do destino de uma comunidade. Jesus, o 

sujeito empoderado pelo próprio Deus como todo perfeito, torna-se um indivíduo aderido 
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ao cosmos da realidade social. Tanto para o universo clássico quanto para o romance de 

Saramago não interessa a interioridade do sujeito. Isso porque o todo orgânico e perfeito 

que enforma a tragédia impossibilita quaisquer de suas partes isolarem-se. De acordo com 

Bakhtin, o gênero épico é acabado, isolado em um tempo histórico determinado, não 

pressupõe um futuro e seu passado é absoluto. Para ele, o “discurso épico, por seu estilo, 

tom e caráter imagético, está infinitamente longe do discurso de um contemporâneo que 

fala sobre um contemporâneo aos seus contemporâneos” (2002, p. 405). O Jesus dos 

evangelhos, embora não seja uma personagem da épica ou da tragédia clássica, mas 

romancesca (por isso expressão de um grupo social) assemelha-se ao herói mítico por 

possuir uma estreita relação com o destino da comunidade cristã formada após sua morte e 

ressurreição. Ele tem seu destino determinado por Deus, assim como sua vida e missão; o 

numinoso torna-se único senhor, soberano da vida de Jesus. Do mesmo modo que o herói 

grego, Jesus não precisaria de iniciações, conhecimentos ou motivos próprios, pois tudo é 

regrado por uma força maior. Assim, sua figuração é ambígua, pois expressa uma 

comunidade qual o herói romanesco e, por outro, uma direção predertermiada coo o herói 

trágico. 

Quanto a José, o pai de Jesus, sua construção enquanto personagem é marcada por 

um qualificativo básico. O primeiro é sua falta de autonomia e desenvoltura, a tal ponto de 

pensarmos que o narrador não se agrada de sua figura. Sua primeira aparição na narrativa 

se dá dento de sua casa em Nazaré; a personagem acorda para urinar e, na sequência de 

uma cena que se apresenta a família de Jesus e o ato sexual de sua concepção, o pai realiza 

cinco orações, comprovantes de sua quase imbecilidade: 

Graças te dou, Senhor, nosso Deus, rei do universo, que pelo poder da tua 

misericórdia, assim me restituis, viva e constante, a minha alma (SARAMAGO, 

1991a, p. 22). 

 

Louvado sejas tu, Senhor, nosso Deus, rei do universo, que deste ao galo 

inteligência para distinguir o dia da noite, isto disse José, e o galo cantou terceira 

vez (SARAMAGO, 1991a, p. 23). 

 

Louvou a Deus por, em sua sabedoria infinita, ter formado e criado no homem os 

orifícios e vasos que lhe são necessários à vida, que se um deles se fechasse ou 

abrisse, não devendo, certa teria o homem a sua morte (SARAMAGO, 1991a, p. 

24). 

 

Louvado sejas tu, Senhor, por isto, por aquilo, por aqueloutro (SARAMAGO, 

1991a, p. 25-26). 

 

Louvado sejas tu, Senhor, nosso Deus, rei do universo, por não me teres feito 

mulher (SARAMAGO, 1991a, p. 27). 
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Cada uma das orações ditas por José no curto espaço de tempo em que as realiza, 

promovem sua infantilização e incapacidade de raciocinar. A primeira, por exemplo, ele 

faz quando acorda e começa a refletir sobre o sono e a possibilidade de a alma sair do 

corpo durante esse momento. Seus pensamentos o fazem cair em contradição, perde a 

serventia e a atração pelo corpo da mulher o faz retornar ao sono. A segunda oração, dita 

pele personagem quando acorda novamente parece sem sentido ou necessidade, afinal o 

impulso do galo em cantar para separar o dia da noite não apresenta função alguma, 

mesmo religiosa. O esvaziamento das preces alcança seu ápice na terceira e quarta orações. 

A terceira louva as engrenagens do aparelho reprodutor masculino, fato desnecessário de 

ser bendito porque, segundo certa convenção mais infantil de pensamento – inclusive 

religioso – judaico-cristão o pênis e, por contiguidade, o sexo são pecaminosos. A 

baboseira religiosa de José é definitivamente deteriorada quando, na quarta oração, temos 

sua introdução feita por um discurso indireto-livre (que torna difícil sabermos se quem fala 

é o narrador ou a personagem) e que agradece, por tudo, “por isto, por aquilo, por 

aqueloutro”. A quinta oração, por fim, deflagra a misoginia da personagem e, por 

consequência, de sua religião ao negarem as qualidades da mulher e alocá-la como ser 

abjeto, sem valor e aversivo. 

O segundo qualificativo de José é sua justeza. O pai de Jesus é um homem justo. 

Contudo, ao tentar fugir dos soldados de Herodes e deixar vinte e cinco crianças morrerem 

pela espada, José comete sua hamartia60. O narrador, com o tom irônico que lhe compete e 

acompanha, aponta que, apesar de não ter cometido uma hybris, a personagem errou por 

confiar excessivamente. Sofrendo interiormente, José passará, após a morte das crianças, a 

sonhar todas as noites, que vai até Jerusalém entregar seu filho para ser sacrificado por 

Herodes. José enfrenta um agon interno, conhecido apenas por Maria. 

Ora, é justamente esse agon que fornece a base para a ação e conduz a narrativa. A 

mão do narrador saramaguiano, versada em processos estilísticos e conhecedora dos 

artífices da tragédia, acrescentará um dado novo, prenunciado por prolepses de cunho 

proféticas, tanto ao enredo do Evangelho quanto da estrutura trágica: ao tentar salvar seu 

vizinho Ananias, José morrerá, dependurado em uma cruz, e transmitirá seu fardo para o 

filho mais velho. Neste passo a narrativa revela que José é uma espécie de alter ego do 

filho. Ora, desse momento em diante, começa a se prenunciar o caminho trágico que Jesus 

                                                 
60 Importa notarmos que, diferente da tragédia clássica, a hamartia (erro trágico) de José não resultará na 

peripécia presente no final do romance. 
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deverá trilhar em breve. Se, desde o primeiro capítulo já tínhamos enunciado sua morte 

pela cruz, as páginas seguintes remodelam a conhecida narrativa e, em um processo 

espiral, desvenda o início do processo trágico, seu desenvolvimento e o modo como o 

protagonista enceta seu “erro”, uma herança paterna imposta a sua vida pelas mãos de um 

ser superior do qual desconhecemos os desígnios. 

Voltando à estrutura do romance e sua projeção trágica, temos pela morte de José o 

início do “ministério” de Jesus: 

As sandálias de José tinham caído ao lado do grosso tronco de que fora o fruto 

final. Gastas, cobertas de pó, ali poderiam ter ficado ao abandono se Jesus as não 

tivesse recolhido, fê-lo sem pensar, como se tivesse recebido uma ordem 

estendeu o braço, Maria nem deu pelo movimento, e prendeu-as no cinto, acaso 

deveria ser esta a herança simbólica mais perfeita dos primogénitos, há coisas 

que começam de uma maneira tão simples como esta, por isso se diz ainda hoje, 

Com as botas do meu pai também eu sou homem, ou, segundo versão mais 

radical, Com as botas do meu pai é que eu sou homem (SARAMAGO, 1991a, p. 

171). 

 

Ao assumir as sandálias de José, Jesus toma para si o destino paterno e passa a 

“seguir seus passos”. O fardo do pai passa a ser o do filho; primeiro por responsabilidade 

(ele é primogênito e deve assumir o dever de ser o homem da casa), segundo por 

transferência de ação (passa a ter o mesmo pesadelo do pai), e terceiro por continuidade 

(assume as sandálias e segue os passos de José). Entretanto, o filho é, em vários sentidos, a 

superação do pai, sua face melhorada. Jesus não é patético (enquanto José clama 

desnaturadamente e faz orações sem sentido o filho, apesar de religioso e doutrinado 

judaicamente, tem sempre a vontade de saber o sentido de cada elemento teológico, indaga 

sobre tudo que não possua explicação e questiona Deus e suas vontades absolutas), além de 

optar mais pelo humano que pelo divino. Se, na Bíblia, a autoridade do criador é sem 

limites e/ou nunca arguida, no romance essa autoridade é sempre colocada em questão. Por 

isso, dentro da cosmovisão do Jesus saramaguiano, Deus é preterido por José. Isso porque 

o marido de Maria é melhor do que o criador exatamente por ser homem. 

Ao saber que seu pai fora o responsável pela morte das crianças Jesus sai de casa 

para viver sua iniciação e posterior ministério: 

No espírito de Jesus a ideia acabou de formar-se, quis sair para fora do corpo 

mas a língua travou-lhe a passagem, enfim, com uma voz temerosa de si mesma 

disse, O pai sabia que os meninos iam ser mortos. Não perguntou, por isso Maria 

não teve de responder. Como soube ele, agora sim que era uma pergunta, Estava 

a trabalhar nas obras do Templo, em Jerusalém, quando ouviu uns soldados que 

falavam do que iam fazer, E depois, Veio a correr para te salvar, E depois, 

Pensou que não seria preciso fugirmos e deixámo-nos ficar na cova, E depois, 

Mais nada, os soldados fizeram o que lhes tinham mandado e foram-se embora, 

E depois, Depois voltámos para Nazaré, E o sonho começou, A primeira vez foi 

na cova. As mãos de Jesus subiram de repente até ao rosto como se o quisessem 
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rasgar, a voz soltou-se num grito irremediável, O meu pai matou os meninos de 

Belém, Que loucura estás dizendo, mataram-nos os soldados de Herodes, Não, 

mulher, matou-os o meu pai, matou-os José filho de Heli, que sabendo que os 

meninos iam ser mortos não avisou os pais deles, e quando estas palavras 

ficaram todas ditas ficou também perdida a esperança de consolação. Jesus 

lançou-se para o chão, a chorar, Os inocentes, os inocentes, dizia ele, parece 

incrível que um simples rapaz de treze anos, idade em que o egoísmo facilmente 

se explica e desculpa, possa ter sofrido tão forte abalo por causa duma notícia 

que, se tivermos em conta o que sabemos do nosso mundo contemporâneo, 

deixaria indiferente a maior parte da gente. Mas as pessoas não são todas iguais, 

excepções há-as para o bem e para o mal, e esta é sem dúvida das melhores, um 

rapazito a chorar por um antigo erro cometido por seu pai, e que talvez esteja 

chorando também por si próprio, se, como tem parecido, amava a esse pai duas 

vezes culpado. (p. 187-88). 

 

Na conversa reveladora entre Jesus e Maria, sua mãe, temos o início da segunda 

fase do romance, marcado, como dissemos, pela iniciação de Jesus. Essa conversa torna 

visível algumas constantes do romance, mas em especial a noção de culpa que o envolve 

desde o início. A primeira culpa é a de Jesus: a imagem pintada pelo narrador de sua figura 

é a de um homem justo. O sofrimento pelo qual a personagem passa ao saber do erro do 

pai faz com que ele e assuma esse erro. O romance, em seu expoente, desvela que “todas as 

personagens (...) são culpadas ou assim se sentem” (PERRONE-MOISÉS, 1999, p. 241). 

Maria tem culpa por mentir ao marido sobre a conversa com o Pastor; José se sente 

culpado pela morte das vinte e cinco crianças assassinadas em Belém; Jesus é culpado por 

ter sido salvo em detrimento das crianças mortas. O destino de todas as personagens 

caminha por conta ou em direção às suas culpas. 

Contudo, contrariamente à culpa das personagens, temos a humanização deles por 

parte do narrador. Maria vive seu erro e acaba por afastar seu filho de casa e sofrendo a 

consequência de seus atos. José sonha, todas as noites, com a morte das crianças de Belém 

e, ao tentar redimir-se, acaba crucificado como um dos que se revoltaram contra Roma e 

seus desígnios. Por fim, Jesus, ao assumir a culpa do pai, passa a ter o mesmo pesadelo 

dele e revela, por suas posturas, uma humanidade que destoa do Cristo bíblico. Ao 

humanizar Jesus e enchê-lo de culpa, o narrador desse novo Evangelho novamente o 

aproxima da humanidade e o distancia das ações divinas, reinscrevendo, 

palimpsesticamente, o mito cristão para possibilitar a transformação epistêmica em favor 

de novos paradigmas. Dessa forma, a iniciação de Jesus coloca-o na instância de 

aprendizagem, como um herói que, desconhecendo seu lado divino, precisa de instruir-se 

para realizar sua missão. Como sabemos (vide BRANDÃO, 1985, 1986; ou CAMPBELL, 

1989, 1992) o passo mais importante para a formação e reconhecimento do herói é quando 

ele abandona a casa para iniciar sua formação (bildung). 
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O período de iniciação que começa pela saída de Jesus de sua casa é dividido, no 

romance, em duas partes. A primeira se dimensiona em um conflito entre o plano etéreo, 

marcada pelos princípios judaico-cristãos e o plano humano, apresentado enquanto 

contestação pelo Pastor, tutor de Jesus durante essa iniciação (descrita no capítulo 15). Já o 

segundo momento é carnal, conduzido e direcionado por Maria de Magdala e dispondo 

Jesus nos meandros do humano. Se pensarmos nos dois momentos como antípodos, temos 

uma espécie de movimento dialético, confluindo em um processo de formação (bildung) 

enquanto sintese. Dividido em dois princípios antagônicos que procuram reger a vida do 

herói (humanidade e divindade), temos uma alternância de posturas. Essa alternância 

insere a multiplicidade de opiniões e quebra com o prescritivismo epistêmico-religioso 

comum. O encontro e posterior convívio com o Pastor é marcado, principalmente, por 

grandes síncrises e anácrises nas quais o então preceptor de Jesus questiona alguns 

problemas da doutrina judaico-cristã, as reinterpreta de forma heterodoxa e levanta 

questões de ordem religiosa e interpretativa; nas quais é nesse momento que se formata a 

moldura de uma possibilidade de transformação epistêmica. Já no primeiro diálogo entre as 

duas personagens temos: 

Que nome é o teu, Para as minhas ovelhas não tenho nome, Não sou uma ovelha 

tua, Quem sabe, Diz-me como te chamas, Se fazes tanta questão de dar-me um 

nome, chama-me Pastor, é o suficiente para que me tenhas, se me chamares 

(SARAMAGO, 1991a, p. 227). 

 

Tanto a sincrise quanto a anácrise são óbvias no excerto e incidem algumas 

interpretações: por não obtermos resposta quando Jesus pergunta por um nome, a narrativa 

eleva a figura do Pastor a um sujeito pleno, inominado, de altas qualidades – requisitos 

presentes na maioria das divindades. Essa alta patente do Pastor expressa pelo romance nos 

confirma que ele é um sobrenatural. Sua superioridade e conhecimento somado ao tom 

judicativo criam um universo de discordância no qual Jesus terá sempre a falta de respostas 

e encontrará questionamentos para os desígnios celestiais. Notemos ainda que o espaço 

habitado pelas duas personagens é um deserto, limiar do mundo. Esse limiar, biblicamente, 

representa o locus de encontro entre sujeito e deidade (lembremos que, no Evangelho de 

Mateus, Jesus passa quarenta dias no deserto e, no Êxodo, o povo de Israel vaga quarenta 

anos por ele) e se torna, no romance, casa, habitação/oficina, cujo êxito é a aprendizagem 

com o demônio: 

Ao deserto só é possível ir nu. Nu, dizemos nós, apesar dos espinhos que rasgam 

a pele e arrepelam os pêlos do púbis, nu apesar das arestas que cortam e das 

areias que esfolam, nu apesar do sol que queima, reverbera e deslumbra, nu, 
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enfim, para procurar a ovelha perdida, aquela que nos pertence porque com a 

nossa marca a marcámos (SARAMAGO, 1991a, p. 262). 

 

O deserto torna-se o espaço mítico de retorno à criação, um novo Paraíso; lugar em 

que ficamos nus e frente a frente com o divino, encontro de vida com ancestrais e as 

histórias dessas vidas. É nele que Cristo deverá sagrar-se novo Adão. Essa ideia, 

disseminada pela teologia cristã ocidental, foi consagrada por um pensamento de base 

paulina. No Livro de Gênesis, a narrativa expõe que Adão, depois do pecado, foi expulso 

do Paraíso. Esse pecado, segundo a teologia dogmática cristã, consiste em Adão ter comido 

do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Enquanto cabeça de toda 

Humanidade, Adão representa, para a teologia paulina, o todo; seu pecado reflete em toda 

a humanidade: “(...) assim como por um só homem o pecado entrou no mundo e, pelo 

pecado, a morte e assim a morte atingiu todos os homens: aliás todos pecaram...” (Rm 

5,12). 

Para Paulo, a encarnação de Jesus no seio da vida terrestre repete, com diferença de 

grau, a encarnação adâmica, para originar uma possibilidade salvífica à humanidade. Jesus 

é o Novo Adão, aquele que novamente representa a humanidade. Ao morrer por todos na 

cruz e ressuscitar ao terceiro dia, o filho de Deus redime o “erro” adâmico e instaura um 

novo período na história. Nas palavras do próprio Apóstolo: 

Com efeito, visto que a morte veio por um homem, é também por um, homem 

que vem a ressureição dos mortos: assim como todos morrem em Adão, em 

Cristo todos receberão a vida; (...). É assim que está escrito: o primeiro homem 

Adão foi um ser animal dotado de vida, o último Adão é um ser espiritual que dá 

a vida. Mas, o que existe primeiro é o ser animal, não o ser espiritual; este vem 

depois. O primeiro homem tirado da terra é terrestre. Quanto ao segundo homem, 

ele vem do céu. Qual foi o homem terrestre, tais são também os terrestres, e qual 

é o homem celeste, tais serão os celestes (1 Cor 15, 21-22; 45-48, grifos do 

autor). 

 

Por isso, na construção teológica paulina, Jesus é Senhor absoluto da salvação, 

signo movente que dá origem e fim a tudo. O único capaz de vencer a morte e restaurar o 

equilíbrio do mundo: 

Em suma, assim como pela falta de um só sucedeu para todos os homens a 

condenação, assim pela obra de justiça de um só sucede para todos os homens a 

justificação que dá a vida. De fato, assim como, pela desobediência de um só 

homem, a multidão se tornou pecadora, assim também, pela obediência de um 

só, a multidão se tornará justa (Rm 5, 18-19). 

 

Para a teologia paulina, todos angariam a morte em Adão, assim como angariam a 

ressurreição graças ao Novo Adão. Daí a diferença entre o homem velho, marcado pelo 

pecado e a nova criatura, reconciliada em Deus por meio de Cristo (vide 2Cor 5, 17-19). À 
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universalidade do pecado e da morte o Apóstolo opõe a universalidade da salvação em 

Cristo Jesus. 

Contrariamente aos que provocaram outrora a Deus durante quarenta anos no 

deserto, Cristo, em seus quarenta dias no mesmo espaço, se revela como o Servo de Deus, 

totalmente obediente à vontade divina e nega as necessidades do corpo, vencendo a 

tentação maligna por meio da fé. Como expressou Paulo em sua Primeira Carta aos 

Coríntios, o primeiro Adão era um ser vivente, mas o Novo Adão, pelo contrário, é um 

Espírito vivificante, que ao ressuscitar difundiu sobre nós a força ressuscitadora do Espírito 

Santo. O Novo Adão guia-nos para o caminho da comunhão com Deus, obtendo o perdão 

do nosso pecado e a nossa reconciliação com o ele. Se a base da fé cristã se baseia no 

princípio paulino descrito, Saramago retoma essa proposição e abala-a em suas estruturas. 

Como comenta Venâncio,  

Ora, o maior aliciante, e evidentemente o mais provocador, neste livro, é a sua 

concepção judaica, reinadia, carnal, pré-paulina do cristianismo. O Evangelho 

segundo Jesus Cristo põe em cena a hipótese, nostálgica e compreende-se que 

subversiva, de um cristianismo liberto das racionalizações helenizantes e dos 

faustos romanos (2000, p. 29). 

 

Ao negar a concepção paulina de ressurreição e salvação da humanidade por meio 

do Messias, Saramago coloca-o não como ser vivificante, mas como ser vivente que quer 

continuar como tal. Essa inversão paródica atinge seu ápice no momento que Jesus é 

provado por Deus (e não pelo Diabo como a tradição bíblica) no deserto. O Evangelho é 

destronado e reescrito palimpsesticamente em nova chave de leitura, no qual a humanidade 

é quem guia a humanidade. Ela não é capaz de salvar-se da morte, mas passa a ter 

capacidade de enfrentá-la (como posteriormente acontecerá em As intermitências da 

morte). 

O romance, ao reescrever a adolescência de Jesus nesse espaço mítico de criação, 

de possibilidades, de limiar (como propõe Bakhtin61) e, acima de tudo, ao lado do Pastor, 

inverte o conteúdo teológico paulino, afinal, Jesus se “(in)forma” com um ser demoníaco e 

não celestial. 

Contudo, a marca maior desse momento iniciático se dá quando a personagem 

central do romance, depois de seu treinamento, é colocada a prova. Jesus passa quatro anos 

                                                 
61 O conceito de limiar em Bakhtin está disseminado nos livros Problemas da Poética de Dostoievski e 

Questões de Literatura e Estética, cujas informações completas se encontram nas referências bibliográficas. 

Para uma melhor conceituação de limiar indicamos nosso artigo A questão do limiar em "Ensaio sobre a 

cegueira"; uma reflexão à luz das pesquisas bakhtinianas, cuja indicação completa também se encontra nas 

referências. 
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com o Pastor no deserto e, no final desse período formativo, encontra-se com Deus e é 

testado. Após a ovelha do protagonista perder-se do bando do Pastor – uma ovelha 

especial, pois o herói a havia salvo de ser sacrificada –, ele vai a procura dela pelo deserto. 

Durante essa procura, teremos a primeira aparição de Deus tanto no romance quanto para 

seu filho. A epifania da figura divina, rodeada de marcas sutis, é muito próxima das formas 

de aparição de Deus para Moisés no livro do Gênesis. Nela, após revelar a origem divina 

de Jesus e contar-lhe parte de seu plano, Deus pede que seja estabelecido de um pacto, 

exigindo, como marca, o sacrifício da ovelha perdida que acabara de ser encontrada: 

Fala, Posso levar a minha ovelha, Ah, era isso, Sim, era só isso, posso, Não, 

Porquê, Porque ma vais sacrificar como penhor da aliança que acabo de celebrar 

contigo, Esta ovelha, Sim, Sacrifico-te outra, vou ali ao rebanho e volto já, Não 

me contraries, quero esta, Mas repara, Senhor, que tem defeito, a orelha cortada, 

Enganas-te, a orelha está intacta, repara, Como é possível, Eu sou o Senhor, e ao 

Senhor nada é impossível, Mas esta é a minha ovelha, Outra vez te enganas, o 

cordeiro era meu e tu tiraste-mo, agora a ovelha paga a dívida, Seja como queres, 

o mundo todo pertence-te e eu sou o teu servo, Sacrifica então, ou não haverá 

aliança, Mas vê, Senhor, que estou nu, não tenho cutelo nem faca, estas palavras 

disse-as Jesus cheio de esperança de poder ainda salvar a vida da ovelha, e Deus 

respondeu-lhe, Não seria eu o Senhor se não pudesse resolver-te essa 

dificuldade, aí tens. Palavras não eram ditas, apareceu aos pés de Jesus um cutelo 

novo, Vá, despacha-te, tenho mais que fazer, disse Deus, não posso ficar aqui 

eternamente. Jesus empunhou o cutelo, avançou para a ovelha que levantava a 

cabeça, hesitante em reconhecê-lo, pois nunca o tinha visto nu, e, como é por de 

mais sabido, o olfacto destes animais não vale grande coisa. Estás a chorar, 

perguntou Deus, Tenho os olhos sempre assim, disse Jesus. O cutelo subiu, 

tomou o ângulo do golpe, e caiu velozmente como o machado das execuções ou 

a guilhotina que ainda falta inventar. A ovelha não soltou um som, apenas se 

ouviu, Aaaah, era Deus suspirando de satisfação. Jesus perguntou, E agora, 

posso-me ir embora, Podes, e não te esqueças, a partir de hoje pertences-me, pelo 

sangue (...) (SARAMAGO, 1991a, p. 263-64). 

 

É no deserto – espaço infernal por natureza – que Jesus, o novo Adão, chama por 

sua ovelha. O chamado, parodiado do discurso bíblico, recobra o momento em que Deus 

evoca Adão ou Caim, mas dessa vez, não há clamor por um sujeito pecador, antes, por uma 

vítima salva do sacrifício: “Ovelha, onde estás, grita ele, e as colinas passam palavra, Onde 

estás, onde estás (...)” (SARAMAGO, 1991a, p. 262). Dessa forma, a ovelha assume, em 

sua constituição, o aspecto metafórico daquilo que virá a ser Jesus, o novo Adão, sujeito 

rendido nas mãos de Deus. 

Apesar de relutante, Jesus acolhe o pacto com Deus e aceita o sacrifício da ovelha. 

Aparentemente, o que temos nesse momento é a aceitação de sua moira – “(...) a única 

coisa realmente firme, certa e garantida é o destino, é tão fácil, santo Deus, basta ficar à 

espera de que todo o da vida se cumpra e já poderemos dizer, Era o destino (...)” 

(SARAMAGO, 1991a, p. 124). Todavia, a continuação do romance nos leva a notar que é 
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na barca, ao descobrir toda a desventura de sua missão, que o protagonista acaba por 

cometer sua hybris. O episódio do sacrifício da ovelha serve, então, como um sinal, uma 

espécie de adiantamento daquilo que está por acontecer na narrativa. A morte da ovelha 

antecipa e representa o futuro de Jesus, marcando, inclusive, a face sádica de Deus que 

goza o sacrifício da carne a fim de estender seu poder para uma parte maior da 

humanidade. 

A tomada de conhecimento de um plano divino e, mesmo sem saber, a aceitação de 

seu quinhão, selam um pacto, marcando a inversão como elemento precípuo da construção 

narrativa. Essa inversão fica patente em diversos momentos como, por exemplo, na 

transformação do deserto, que passa de habitação infernal do Pastor a local de encontro 

com Deus. Temos, nesse processo, um espaço de união e sacrifícios (como previsto na lei 

mosaica) entre divino e humano, capaz de se coadunar com a morada do demônio. 

Precisamos lembrar, ainda, que a ovelha é representação simbólica de toda humanidade. 

Como comentado acima, Jesus é, de acordo com a teologia paulina, o segundo Adão. 

Dessa forma, ele representa um cordeiro sacrificial, substituto de todos os sacrifícios 

judaicos que serviam como resgate e/ou expiação da culpa de cada ser da espécie humana. 

A exigência divina de se sacrificar a ovelha prenuncia a morte de Jesus, a ovelha coletiva, 

novo Adão da igreja de um Deus déspota. No romance, o prenuncio da morte de Jesus, 

parte de um rito sacrificial com o objetivo de espiar culpas, se transforma em uma ação 

maléfica, pois há a exibição do poder sádico, impiedoso e destrutivo de Senhor Todo 

Poderoso, como visto no excerto. Jesus, ao obedecer a Deus e sacrificar sua ovelha, 

representa uma ação mise en abîme de sua morte como cordeiro divino. 

Por aceitar o pacto com Deus, sacrificar a ovelha e assumir uma posição, Jesus trai 

seu, até então, mestre, que, como um “bom pastor”, queria guardar sua ovelha dos 

desmandos de Deus. O demônio se torna, pelas mãos de Saramago, o prenunciado Messias 

que oferecerá, no encontro no barco, a vida por suas ovelhas. Para Ferraz, na 

narração do sacrifício da ovelha, a carnavalização do personagem Deus é clara; é 

ele quem tenta Cristo no deserto e o derrota. De todos os personagens com os 

quais o narrador não simpatiza, Maria, José e Deus, este último é o que lhe causa 

maior aversão (2003, p. 165). 

 

Saramago inverte o preceito bíblico do evangelho de João colocando Deus como o 

ladrão que vem para roubar, matar e destruir os seres humanos (metaforizados pela 

ovelha) e transformando o Demônio em um pastor que oferece vida em abundância (vide, 

para tal, Jo 10, 10). Ao renegar seu mestre, Jesus trai o projeto salvífico do Pastor – que 
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pretendia deixar o homem à mercê do próprio homem – para por em ação a proposta de 

Deus. 

Como José, Jesus não salva a ovelha (e, consequentemente, a humanidade) da 

morte. Apesar de desafiar Deus dizendo não possuir as ferramentas precisas para matar o 

animal, acaba por obedecê-lo e cumpre sua obrigação para, posteriormente, fugir – como 

tentaram seu pai ou Édipo. Retornado de seu encontro com Deus, o herói do romance 

precisa encarar o Pastor e prestar-lhe satisfações da ovelha: 

Quando Jesus chegou ao campo, o Pastor olhou-o fixamente e perguntou, A 

ovelha, e ele respondeu, Encontrei Deus, Não te perguntei se encontraste Deus, 

perguntei-te se achaste a ovelha, Sacrifiquei-a, Porquê Deus estava lá, teve de 

ser. Com a ponta do cajado, o Pastor fez um risco no chão, fundo como rego de 

arado, intransponível como uma vala de fogo, depois disse, Não aprendeste nada, 

vai. (SARAMAGO, 1991a, p. 264-65) 

 

Ao ser questionado pelo Pastor, Jesus comprova que realmente não aprendera nada. 

A ação do Anjo/Demônio não trouxera qualquer tipo de conhecimento a Jesus porque, ao 

assumir uma identidade humana, o Cristo somente poderia aprender com os humanos. 

Viver com o Diabo ou pactuar com Deus não foram experiências de sucesso nesse primeiro 

momento de sua iniciação62. A resposta de sua busca não é respondida pelo elemento 

etéreo. O vazio de sua existência permanece sem respostas. 

Na sequência de seu treinamento com o Pastor e do pacto com Deus, Jesus sai de 

seu deserto interior e do espaço infernal em que vivera por quatro anos para se encontrar 

com Maria de Magdala, então prostituta. Ao dormir com ela, Jesus tem o segundo 

momento de sua iniciação, cuja marca é o pacto de amor descrito no capítulo 17 (todo ele, 

especificamente, construído para descrever a iniciação de Jesus com Maria de Magdala). A 

união entre as duas personagens é conduzida pela aura de Eros. O protagonista se inicia 

nos caminhos do amor e do humano (que, lembremos, foi negado a Deus no início do 

romance). Ao apre(e)nder o corpo de Maria, Jesus adquire o conhecimento da humanidade, 

da Terra e daquilo que aos deuses é negado, o gosto do terreno: 

Quis, porém, o destino que, passando ele pela cidade de Magdala, se lhe 

rebentasse ali, do pé, uma ferida que andava renitente em sarar, e em tal jeito que 

parecia o sangue não querer estancar-se. Também quis o destino que o perigoso 

acidente tivesse ocorrido à saída de Magdala, mesmo em frente, por assim dizer 

à porta, de uma casa que ali havia, afastada das outras, como se não quisesse 

aproximar-se delas, ou elas a repelissem. Vendo que o sangue não dava mostras 

de querer parar, Jesus chamou, Ó de dentro, disse, e, acto contínuo, uma mulher 

apareceu à porta, como se justamente estivesse à espera de que a chamassem 

                                                 
62 Há, claramente, nesse processo, outra inversão paródica, pois no geral o ser humano vive com Deus e por 

ele é guardado; raros são os humanos que pactuam com o Diabo. Ao parodiar esse processo, Saramago 

instaura o pacto com Deus em um processo de inversão e negativiza sua ideia. 



218 

 

(...). A mulher ajudou-o a entrar para o pátio, trancou a porta e fê-lo sentar-se, 

Espera, disse. Foi dentro e voltou com uma bacia de barro e um pano branco. 

Encheu de água a bacia, molhou o pano e, ajoelhando-se aos pés de Jesus, 

sustendo na palma da mão esquerda o pé ferido, lavou-o cuidadosamente, 

limpando-o da terra, amaciando a crosta estalada através da qual surdia, com o 

sangue, uma matéria amarela, purulenta, de mau aspecto. Disse a mulher, Não 

vai ser com água que te curarás, e Jesus disse, Só te peço que me ates a ferida de 

modo a poder chegar a Nazaré, depois lá me trato,(...) Não havia dúvida, a 

túnica, mesmo para um leigo, era de prostituta, o corpo de bailarina, o riso de 

mulher leviana. Jesus, em aflição, pediu à sua memória que o socorresse com 

algumas apropriadas máximas do seu célebre homónimo e autor, Jesus, filho de 

Sira, e a memória serviu-o bem, murmurando-lhe discretamente, do lado de 

dentro do ouvido, Foge do encontro duma mulher leviana, para não caíres nas 

suas ciladas, (...) Como te chamas, Jesus, foi o que respondeu, e não disse de 

Nazaré, porque já antes o tinha declarado, como ela, por ser aqui que vivia, não 

disse de Magdala, quando, ao perguntar-lhe ele por sua vez o nome, respondeu 

que Maria. (...) Como te devo agradecer, perguntou Jesus, (...) A mulher não 

respondeu logo, olhava-o, por sua vez, como se o avaliasse, a pessoa que era, que 

de dinheiros bem se via que não estava provido o pobre moço, e por fim disse, 

Guarda-me na tua lembrança, nada mais, e Jesus, Não esquecerei a tua bondade, 

e depois, enchendo-se de ânimo, Nem te esquecerei a ti, Porquê, sorriu a mulher, 

Porque és bela, Não me conheceste no tempo da minha beleza, Conheço-te na 

beleza desta hora. (...) A mulher sentou-se junto dele, passou-lhe suavemente a 

mão pela cabeça, tocou-lhe na boca com a ponta dos dedos, Se queres agradecer-

me, fica este dia comigo, Não posso, Porquê, Não tenho com que pagar-te, (...) 

Jesus disse, Os teus cabelos são como um rebanho de cabras descendo das 

vertentes pelas montanhas de Galaad. A mulher sorriu e ficou calada. Depois 

Jesus disse, Os teus olhos são como as fontes de Hesebon, junto à porta de Bat-

Rabim. A mulher sorriu de novo, mas não falou. Então Jesus voltou lentamente o 

rosto para ela e disse, Não conheço mulher. Maria segurou-lhe as mãos, Assim 

temos de começar todos, homens que não conheciam mulher, mulheres que não 

conheciam homem, um dia o que sabia ensinou, o que não sabia aprendeu, 

Queres tu ensinar-me, Para que tenhas de agradecer-me outra vez, Dessa 

maneira, nunca acabarei de agradecer-te, E eu nunca acabarei de ensinar-te. (...) 

Não tenhas medo, disse Maria de Magdala. Enxugou-o e levou-o pela mão até à 

cama, Deita-te, eu volto já. Fez correr um pano numa corda, novos rumores de 

águas se ouviram, depois uma pausa, o ar de repente tornou-se perfumado e 

Maria de Magdala apareceu, nua. (...) Maria se deitou ao lado dele, e, tomando-

lhe as mãos, puxando-as para si, as fez passar, lentamente, por todo o seu corpo, 

os cabelos e o rosto, o pescoço, os ombros, os seios, que docemente comprimiu, 

o ventre, o umbigo, o púbis, onde se demorou, a enredar e a desenredar os dedos, 

o redondo das coxas macias, e, enquanto isto fazia, ia dizendo em voz baixa, 

quase num sussurro, Aprende, aprende o meu corpo. Jesus olhava as suas 

próprias mãos, que Maria segurava, e desejava tê-las soltas para que pudessem ir 

buscar, livres, cada uma daquelas partes, mas ela continuava, uma vez mais, 

outra ainda, e dizia, Aprende o meu corpo, aprende o meu corpo (SARAMAGO, 

1991, p. 277-83). 

 

O longo trecho citado apresenta, simbolicamente, todos os elementos 

caracterizadores de Jesus enquanto homem e de sua futura paixão: a ferida que sangra e só 

pode ser estancada por Maria de Magdala, a vasilha de barro representante da fragilidade 

da vida humana, a água que purifica e dá vida, o pano branco representando a paz e a 

serenidade e, por fim, a mulher que cuida das feridas e estará presente em todos os 
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momentos de sua vida pública enquanto filho de Deus, tudo regrado por citações bíblicas 

retiradas do Cântico dos cânticos. 

A evocação do livro bíblico mais erótico incita o leitor a estabelecer e promover 

imagens mentais que o obrigam a equacionar erotismo descritivo e leitura, em um processo 

de sexualização cerebral altamente imagética. Pensamos que há quase uma ecfrase, mas 

diferencial, pois não é na imagem que o trecho nos remete, mas a uma cena. O 

conhecimento do corpo, primeiro feminino e, posteriormente, masculino são descritas 

como que em um processo musical, além da marca erótica comentada por Cerdeira da 

Silva: 

Ela a mestra, ele o aprendiz. Ela a dona do saber, ele o insciente. Ela a agente, 

ele o paciente. Estão assim invertidos os lugares ideológicos do masculino e do 

feminino: a ação e a espera, a fala e o silêncio. A relação de poder se 

desnaturaliza e ganha a possibilidade de se escrever dentro de outras expectativas 

culturais em que a sexualidade ativa da mulher poderá agir pedagogicamente 

sobre o neófito, aconselhando, ensinando, cuidando: "Calma, não te preocupes, 

não te movas, deixa que eu trate de ti". Para viver esta cena inaugural, Jesus 

tinha na bagagem um vazio de experiências, possuindo apenas o arsenal verbal 

que lhe viera do Cântico dos Cânticos de Salomão, em que toda a sensualidade 

transita em metáfora para o amor a lo divino. Sabia apenas em letra – ou mais 

provavelmente em voz – que os quadris da amada eram como jóias, que o seu 

umbigo era uma taça cheia de vinho perfumado, que o seu ventre era um monte 

de trigo cercado de lírios, que os seus dois seios eram filhinhos gêmeos de uma 

gazela. Ouvira as palavras e nelas se apoiava corno num esteio do conhecimento. 

Começou, no entanto, imediatamente a perceber que era necessário ir além do 

livro, fosse ele o da autoridade do profeta, para “saber melhor” e 

“definitivamente” o que fazer quando Maria de Magdala se deitou ao seu lado, 

nua (CERDEIRA DA SILVA, 2008, p. 143). 

 

A dança dos corpos emaranha e, por contiguidade, continua a relação sexual que 

contamina a linguagem, a estrutura da frase e, inclusive, o eixo sintagmático. A relação e a 

complexidade humana representada pela aventura amorosa, presente em todas as narrativas 

de Saramago, transpõe para a figura de Jesus a experiência humana mais elevada possível 

– o amor. O eros impresso pela composição saramaguiana carrega Jesus de humanidade e 

triunfa essa perspectiva frente a seu aspecto divino. Essa inversão, que dilui o imaterial e 

exorta o carnal, impele-o a mergulhar em sua marca terrena. Por isso, a iniciação de nos 

mistérios do amor completa a formação do sujeito em período de aprendizagem. A partir 

desse momento os outros ensinamentos vão sendo assimilados por Jesus, pois, finalmente, 

sua humanidade revela-se plenamente63. Segundo Berrini, nos romances de Saramago 

                                                 
63 Já havíamos terminado nossa análise quando tomamos contato com o livro de Óscar Aranda Aprende, 

aprende o meu corpo. Sobre o amor na obra de José Saramago (a indicação completa se encontra nas 

referências). Mesmo assim não encontramos nenhuma diferença extravagante entre a nossa proposta e a do 

escritor espanhol. 
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o amor aparece como algo natural, tendo em si mesmo a sua justificação, sem 

necessidade de quaisquer sanções civis ou religiosas. Tal maneira de ver percorre 

toda a ficção de Saramago e, a cada romance, um homem e uma mulher, mais 

uma vez, se aproximam e se amam, chamem-se as mulheres Blimunda ou Lídia, 

Gracinda ou Maria Sara (1998, p. 90). 

 

Poderíamos pensar, dentro da perspectiva proposta pela pesquisadora, que a “força 

humana” se constrói, poeticamente, pela envolvente relação entre Jesus e Maria de 

Magdala. O encontro dos dois torna-se um ritual de passagem, de transformação, no qual 

Jesus deixa de ser menino e transforma-se em homem. O latente jogo sedutor apresentado 

pela narrativa relê o mito grego da criação da mulher invertendo suas formas, pois, se no 

mito Epimeteu recebia uma mulher como castigo por ter roubado o fogo dos deuses, em 

Saramago a mulher, expressão metafórica desse fogo, aparece como um presente e não 

provém do divino. 

A casa da prostituta, antigo serviço de Maria Magdala, é incinerada; o fogo se torna 

elemento de purificação, tal como no templo, onde os animais eram queimados no altar, 

para dissipar todo e qualquer tipo de pecado. A construção saramaguiana faz o feminino 

ser o elemento primeiro do processo de descoberta da humanidade. Por isso, Jesus só 

completa sua iniciação com Maria de Magdala; é pelos braços de sua amada que se inicia, 

para o herói, o caminho de compreensão de sua natureza e essência. Ao tornar Maria de 

Magdala sua companheira e fazê-la abandonar a prostituição, o narrador saramaguiano 

torna-a uma espécie de apóstola que acompanhará o amado até o último momento, aos pés 

da cruz. 

Temos, enfim, finda as duas iniciações de Jesus. Como bem elucida Cerdeira da 

Silva: 

Aqui, invertendo o mito cristão do Mestre, Jesus será, antes de tudo, discípulo de 

dois mestres generosos que lhe vão ensinar os segredos do mundo dos homens. 

Para os segredos ético-religiosos, ele terá Pastor, que tentará orientá-lo para fora 

da ordem de Deus, numa tentativa que sabemos de antemão vã, por coerência e 

verossimilhança interna em relação a uma história que já estava contada. Para os 

segredos do corpo e para o aprendizado do erotismo, que o humanizam 

definitivamente, a mestra será uma mulher, a prostituta bíblica Maria de 

Magdala. E ela que simbolicamente lhe sara as feridas dos pés, fazendo com que 

se soltasse a crosta que lhe cobria a pele e impedia que, física e metaforicamente, 

esta se tomasse sensível ao tato. Mas, apesar de ter começado sua relação com 

Jesus literalizando hereticamente a cerimônia do lava-pés, Maria de Magdala lhe 

diz desde o princípio: “Não vai ser com água que te curarás”. Estava deste modo 

prevendo uma segunda cerimônia, também hereticamente realizada, a cerimônia 

do batismo, o verdadeiro, aquele mesmo anunciado por João que dizia: “Eu 

batizo com água, mas depois de mim virá aquele que batizará com o fogo”. 

Neste caso, no espaço da ficção, é contudo a ela que caberá batizar o insciente 

Jesus com o fogo – não o do Espírito Santo, e sim o da paixão –, e curá-lo da dor 

de desconhecer-se, para lhe ensinar a liberdade, e não a prisão. É, pois, com ela 

que esse jovem Jesus tem a sua verdadeira revelação. É com ela que não mais o 
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céu, – mas a terra se abre, para que ele a penetre em seus mistérios (2008, p. 

141). 

 

A inversão mítica faz de Jesus um aprendiz. Os conhecimentos ético-religiosos e 

sexuais o tornam um herói pronto para cumprir sua missão. Em especial o aprendizado 

erótico, humanizante. A marca do batismo, ritual que finaliza o bildung, cria um novo 

processo de mise en abîme. O romance olha para si, simbolicamente, e expressa´se 

enquanto ficcionalidade. 

Passada a sua iniciação, Jesus retorna para sua casa e seus familiares a fim de 

descrever suas experiências. Conta de seu trabalho com o Pastor e de seu encontro com 

Deus, mas é desacreditado por todos os seus irmãos e até por sua mãe. O descrédito da 

família faz Jesus assumir seu romance com Maria de Magdala e iniciar o sua vida pública – 

momento em que Cristo se declara filho de Deus e passa a realizar obras. Analogamente ao 

período comum, que antecede o quaresmal na liturgia católica o período de atuação de 

Jesus antecede o encontro na barca, clímax do romance, (o mais tranquilo possível); desde 

o trabalho com os pescadores até o reconhecimento da família de seus dons 

extraordinários, a narrativa não apresenta nenhum ponto de alto suspense ou de tensão, 

preparando o leitor para o capítulo vinte e dois, momento em que Jesus parte ao mar para 

encontrar-se com Deus e saber de sua missão na terra. 

Importa-nos notar que a construção espacial no Evangelho se distribui em dois 

grandes locais emblemáticos: o deserto e seu aparente contraponto, o mar. Se o deserto foi 

um espaço de aprendizagem, o mar se transforma em espaço de objetividade. Ele é lugar 

de encontro com Deus, invólucro do divino – lugar das grandes conversas e segredos –, 

todavia, no romance, estar nele “(...) é como estar no deserto” (SARAMAGO, 1991, p. 

369). Nele temos o processo de continuidade da narrativa e a instauração, tal qual no 

deserto, do plano carnavalesco do elísio. Assim, o mar se converte, no Evangelho 

saramaguiano, em um espaço infernal: “o inferno coloca em condição de igualdade todas 

as situações terrestres, nele o imperador e o escravo, o rico e o miserável se encontram e 

entram em contato familiar em pé de igualdade (...)” (BAKHTIN, 1997, p. 133). Não a toa 

que, no encontro na barca Jesus, Deus e o Pastor se postam em pé de igualdade, colocados 

em um mesmo local no qual nenhum tem mais poderes que os outros. 

Importa-nos notar que o encontro na embarcação, momento da manifestação 

hierofânica64 de Deus, revela o objetivo transcendental da entidade suprema e coloca Jesus 

                                                 
64 Aparecimento ou manifestação reveladora do sagrado. 
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de frente com sua moira. Ao entrar na barca e partir para o mar, o protagonista pensa que 

irá encontrar-se com Deus, contudo, se depara com a presença daquele que parece ser o 

irmão gêmeo de Criador, o Pastor, e descobre qual a sua missão: 

Estás, portanto, satisfeito, disse Jesus, Estou e não estou, ou melhor, estaria se 

não fosse este inquieto coração meu que todos os dias me diz Sim senhor, bonito 

destino arranjaste, depois de quatro mil anos de trabalho e preocupações, que os 

sacrifícios nos altares, por muito abundantes e variados que sejam, jamais 

pagarão, continuas a ser o deus de um povo pequeníssimo que vive numa parte 

diminuta do mundo que criaste com tudo o que tem em cima, diz-me tu, meu 

filho, se eu posso viver satisfeito tendo esta, por assim dizer, vexatória evidência 

todos os dias diante dos olhos, Não criei nenhum mundo, não posso avaliar, disse 

Jesus, Pois é, não podes avaliar, mas ajudar, podes, Ajudar a quê, A alargar a 

minha influência, a ser deus de muito mais gente, Não percebo, Se cumprires 

bem o teu papel, isto é, o papel que te reservei no meu plano, estou certíssimo de 

que em pouco mais de meia dúzia de séculos, embora tendo de lutar, eu e tu, com 

muitas contrariedades, passarei de deus dos hebreus a deus dos que chamaremos 

católicos, à grega, E qual foi o papel que me destinaste no teu plano, O de mártir, 

meu filho, o de vítima, que é o que de melhor há para fazer espalhar uma crença 

e afervorar uma fé. As duas palavras, mártir, vítima, saíram da boca de Deus 

como se a língua que dentro tinha fosse de leite e mel, mas um súbito gelo 

arrepiou os membros de Jesus, tal qual se o nevoeiro se tivesse fechado sobre 

ele, ao mesmo tempo que o Diabo o olhava com uma expressão enigmática, 

misto de interesse científico e involuntária piedade. Disseste-me que me darias 

poder e glória, balbuciou Jesus, ainda tremendo de frio, E darei, e darei, mas 

lembra-te do nosso acordo, tê-los-ás, mas depois da tua morte, E de que me 

servem poder e glória, se estou morto, Bem, não estarás precisamente morto, no 

sentido absoluto da palavra, pois, sendo tu meu filho, estarás comigo, ou em 

mim, ainda não o tenho decidido em definitivo (...) (SARAMAGO, 1991a, p. 

369-70). 

 

A revelação divina promove, ao mesmo tempo, a anagnórise e a peripeteia65 

causadas pela hamartia66. Esta se dá se dá quando Jesus compreende que sua missão não 

                                                 
65 Para Aristóteles, a peripeteia é “(...) a mudança dos acontecimentos para o seu reverso, mas isto, como 

costumamos dizer, de acordo com o princípio da verossimilhança e da necessidade” (2008, p. 57). 

66 Para Martins não há qualquer hamartia em O evangelho segundo Jesus Cristo. Nas palavras do próprio 

crítico: 

“A hamartia, ou erro trágico, não existe em Jesus (ao contrário do que acontece com Caim, embora de uma 

maneira muito especial como se verá mais à frente). Mas a anagnorisis, ou o reconhecimento do herói trágico 

que se encontra naquela passagem, esse culmina toda a experiência ficcional do romance de Saramago acerca 

de Jesus, estando total e absolutamente ausente do romance acerca de Caim. 

À revelia da versão teológica, Saramago encena a morte de Jesus à maneira do herói trágico grego, 

definindo-o essencialmente por aquilo que vai acontecendo na sua mente: enquanto personagem de romance 

e não por atos eventualmente cometidos por ele – como aliás aconteceu ao longo do romance através de 

intervenções sucessivas do narrador descrevendo para o leitor o que Jesus pensa, o que Jesus sente, o que 

Jesus julga querer ou recusar. À maneira dos heróis gregos, no momento derradeiro da sua crucificação o 

Jesus saramaguiano pensa(-se), confrontando-se com a verdade terrível da sua condição de vítima. A 

dimensão específica da sua tragédia é exatamente nesse momento de reconhecimento que se projeta perante o 

leitor” (MARTINS, 2014, p. 100). 

Apesar de longa a citação se faz necessária para expor os pontos de vista diferenciados que o crítico possui 

sobre este tema. Mesmo concordando com o caminho seguido em sua análise, preferimos manter nossa 

posição inicial pois cremos que a desobediência, apesar de positiva, constitui, ainda assim, a hamartia do 

romance. 
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seria a de melhorar a humanidade, salvá-la, transformá-la em algo melhor, mas ser uma 

simples vítima, um novo cordeiro sacrificado para aplacar a ira de Deus e ampliar seu 

poder. Ao discordar do plano de Deus, Jesus comete seu erro, sua desobediência. O plano 

divino, que caminhava para uma possível temperança, depois de ser revelado produziu o 

efeito contrário ou, como bem orientou Aristóteles, aquilo que deveria causar alívio produz 

efeito contrário. O Jesus saramaguiano, menos obediente e mais humano, não sagra o plano 

divino, pois a expiação não é justa ou necessária, apenas egoísta. A pretensão de alargar 

sua influência pelo mundo leva Deus a querer sacrificar seu próprio filho para poder ter 

mais poder. A ética do escritor português, regente do pensamento do protagonista, fá-lo 

optar por ser contrário ao propósito numinoso e a escolher o desafio, promovendo a 

peripeteia. 

Já a anagnórise67 acontece juntamente com a peripeteia no momento em que Jesus 

passa a saber qual é o plano divino para sua vida. O desconhecimento, até então, dos 

desígnios do divino faz Jesus parecer uma espécie de joguete. Mas a passagem do não 

saber ao saber promove um novo direcionamento à narrativa e agencia a reescrita dos 

momentos finais do protagonista em uma nova chave interpretativa. Essa chave contorna o 

epicentro bíblico e propõe novos caminhos, os quais seguram o leitor pela curiosidade e 

instauram a dramaticidade do texto. Aliás, a reescrita em nova chave interpretativa parece-

nos uma das nuances de Saramago. Lembremos, é pela reescrita da História (oficial ou 

oficiosa) que temos a ascensão da História do cerco de Lisboa, a figuração narrativa da 

personagem bíblica em Caim, o desvelamento das mazelas salazaristas em O ano da morte 

de Ricardo Reis, mas também a renovação leitora da tapeçaria La dame a la Licorne em O 

ouvido (presente no livro coletivo A poética dos cinco sentidos),  do mito platônico em A 

caverna ou de Don Juan em Don Giovanni ou O Dissoluto Absolvido. A reescrita é uma 

tópica da textualidade saramaguiana, configurando uma espécie de rizoma que retorna 

distintamente em diversos textos do escritor. Em outros termos, 

(...) resgatando os olvidados e os injustiçados da História, orientada pelo ponto 

de vista do Outro (o recalcado da História) ou, neste caso, o corpo laico de Jesus, 

                                                                                                                                                    
Importa-nos, ainda, esclarecer que só quando esta pesquisa estava em andamento adiantado que tivemos 

acesso ao conteúdo do livro de Martins. Ao tomarmos contato com ele, entretanto, não se encontramos 

respostas definitivas, mesmo porque suas reflexões não dizem respeito exclusivamente a O evangelho 

segundo Jesus Cristo. Todavia, tivemos a confirmação, pelas análises do crítico, de que a subversão está 

presente no discurso romanesco saramaguiano, inclusive em seu plano formal. 

67 Para o filósofo, a anagnórise é “(...) a passagem da ignorância para o conhecimento, para a amizade ou para 

o ódio entre aqueles que estão destinados à felicidade ou à infelicidade. O reconhecimento mais belo é aquele 

que se opera juntamente com peripécia, como acontece no Édipo (p. 57). 
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sujeito nesta fábula, como todos os humanos, aos desejos e contradições 

(heroísmos e cobardias; pulsões e interditos) peculiares ao ser humano, naqueles 

e nestes tempos condenado aos imperativos da terra (...) (VIÇOSO, 2006, p. 

150). 

 

O único pai reconhecido pelo Cristo saramaguiano é José. E é a partir desse fato 

que o protagonista inicia sua batalha com Deus. Ao saber-se divino, Jesus recusa-se a 

cumprir sua missão e nega seu caráter celestial, colocando-se do lado dos homens: “Sou 

um homem, vivo, como e durmo como um homem e como um homem viverei” 

(SARAMAGO, 1991a, p. 365). A agon68 que se segue ao trecho em questão apresenta um 

novo detalhe e surpreende o leitor acostumado ao universo bíblico, pois ele relê, mais uma 

vez heterodoxamente, a postura divina e satânica. Depois de ouvir o plano de Deus e a 

função que Jesus ocupará nele, o Pastor resolve intervir e fazer uma proposta a Deus: 

Tenho uma proposta a fazer-te, disse, dirigindo-se a Deus, (...) a minha proposta 

é que tornes a receber-me no teu céu, perdoado dos males passados pelos que no 

futuro não terei de cometer, que aceites e guardes a minha obediência, como nos 

tempos felizes em que fui um dos teus anjos predilectos, (...) (SARAMAGO, 

1991a, p. 391-92) 

 

O trecho expõe algumas noções caras ao romance. No Evangelho saramaguiano, 

Deus é o mantenedor da hierarquia, apresenta-se sempre como superior ao Pastor. 

Contudo, diferente do texto bíblico, em que um representaria o Mal absoluto e o outro o 

Bem absoluto, o romance modaliza essa dualidade por meio do uso de representações: 

Deus e seu inverso representam papéis, um de senhor do Bem, o outro de senhor do Mal. 

Há insinuado no romance que a eterna luta entre Céu e Inferno – na qual o primeiro sempre 

sobrepujará o segundo – não passa de uma ilusão criada para entreter e iludir almas. O 

diálogo na barca revela e empenha os papéis das duas principais personagens da religião 

judaico-cristão. Deus passa a ser uma criatura maldosa, feroz, vingativa e o Diabo recebe o 

sugestivo nome de Pastor, em uma clara troca de papéis e ações. O Deus saramaguiano 

possui uma aparência atuante muito próxima do conhecido Senhor dos exércitos, aquele 

apresentado pelo Primeiro Testamento. Seu modo irônico e atitudes egocêntricas nos faz 

enxergá-lo como carnavalizado. Como nas tragédias gregas, a personagem toda poderosa 

(Deus) quer ditar o destino dos homens/Jesus. Mas o discurso carnavalizado, aqui, trata 

Jesus como homem de caráter superior (apesar de origem humilde e se deitar com uma 

prostituta) – contrário ao senhor supremo que é mesquinho, ciumento e ranzinza, um 

sujeito de qualidades inferiores para os moldes clássicos. Já Jesus, como herói que é, 

                                                 
68 Combate, nesse caso verbal, das personagens. 
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resolve desobedecer a Deus, “passando da medida” e, “insolentemente”, se crê capaz de 

enganar o soberano. 

O momento na barca é pleno no romance por apresentar ações carnavalizadas 

direcionadoras de todo o romance. Consideramos todo o capítulo que cobre o encontro 

como clímax por apresentar o que Bakhtin (1997) chama de momento universal das 

últimas questões. Curiosamente, o teórico russo diz que tais acontecimentos não ocorrem 

“(...) apenas ‘aqui’ e ‘agora’ mas em todo o mundo e na eternidade: na terra, no inferno e 

no céu” (BAKHTIN, 1997, p. 147). 

Jesus, então, planeja morrer como um insurgente e pede a Judas que vá a Jerusalém 

contar aos soldados sua rebeldia em relação a Roma: 

Que mandas então que façamos, Que ajudeis a minha morte a poupar as vidas 

dos que hão-de vir, Não podes ir contra a vontade de Deus, Não, mas o meu 

dever é tentar, Tu estás salvo porque és filho de Deus, mas nós perderemos a 

nossa alma, Não, se decidirdes obedecer-me, é ainda a Deus que estareis 

obedecendo. (...) O filho de Deus deverá morrer na cruz para que assim se 

cumpra a vontade do Pai, mas, se no lugar dele puséssemos um simples homem, 

já não poderia Deus sacrificar o Filho, Queres pôr um homem no teu lugar, um 

de nós, perguntou Pedro, Não, eu é que irei ocupar o lugar do Filho, Em nome de 

Deus, explica-te, Um simples homem, sim, mas um homem que se tivesse 

proclamado a si mesmo rei dos Judeus, que andasse a levantar o povo para 

derrubar Herodes do trono e expulsar da terra os romanos, isto é o que vos peço, 

que corra um de vós ao Templo a dizer que eu sou esse homem, e talvez que, se 

a justiça for rápida, não tenha a de Deus tempo de emendar a dos homens, como 

não emendou a mão do carrasco que ia degolar João (SARAMAGO, 1991a, p. 

436). 

 

A Hybris passa a acontecer: o herói se levanta contra o divino acreditando 

excessivamente em si. Parece-nos, aqui, que a construção do protagonista sofre certa 

queda, perdendo seus princípios humanos. Contudo, como já nos alertara o Estagirita, a 

“(...) tragédia não é a imitação dos homens mas das acções e da vida (...) os homens não 

são classificados pelo seu carácter, mas pelas suas acções (...) (ARISTÓTELES, 2008, p. 

49). Assim, Jesus, enquanto personagem ficcional, sujeito limitado a uma verossimilhança 

interna, cumpre seu papel perdendo certo sentido imitativo para alcançar uma altura 

projetiva trágica coerente com a ação narrativa. 

A História, segundo Aristóteles (2008), se diferencia da literatura porque a primeira 

caracteriza-se pelo compromisso com a veracidade dos acontecimentos, enquanto a 

segunda não possui qualquer compromisso com a verdade, mas com a verossimilhança 

narrativa e seu processo mimético. Por vezes, a literatura busca, através de acontecimentos 

históricos, retratar a História. Desta forma, o escritor pode, pelo literário, alcançar diversos 

pontos de vista ao ficcionalizar personagens e mimetizar, em suas obras, os vários males da 
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sociedade. Portanto, se uma das funções d’O Evangelho segundo Jesus Cristo é o de 

reencenar, em suas linhas narrativas, os processos de construção da tragédia clássica, Jesus 

não poderia agir de outra forma. A estruturação segue de perto as leis e princípios da 

Poética, alterando-os quando necessários – ou em momentos de alta performance do 

escritor – mas, no geral, atualizando e renovando linguisticamente um projeto previamente 

pronto. Talvez por isso Aristóteles diga que o poeta (e poderíamos ampliar para escritor) 

deve de ser “(...) um construtor de enredos (...)” (2008, p. 55), um sujeito que saiba 

retornar a face do mundo literariamente, mas sem deixar-se contaminar com o comum e o 

pitoresco, transformando, recriando e apresentando o que poderia ter sido. Seguindo tal 

preceito, Saramago aloca Jesus em um rol de personagens famosos, cuja ação é 

rememorada a cada nova leitura: 

Essas pessoas são tais que não se distinguem nem pela sua virtude nem pela 

justiça; tão-pouco caem no infortúnio; devido à sua maldade ou perversidade, 

mas em consequência de um qualquer erro, integrando-se no número daqueles 

que gozam de grande fama e prosperidade, como Édipo e Tiestes ou outros 

homens ilustres oriundos de famílias com esse mesmo estatuto (ARISTÓTELES, 

2008, p. 61). 

 

Nas palavras de Leyla Perrone-Moisés, o Jesus de Saramago “não é totalmente 

divino, nem totalmente humano: é uma personagem de ficção” (1999, p. 240). 

Justificada a sutil diferença no desenvolvimento da construção do herói, podemos 

voltar ao final do romance para traçar sua função dentro da obra. O último capítulo, tal 

como já fora antevisto pelo primeiro, reencena a morte do herói como paga por seu desvio 

cometido. Mas, antes de pensar que apenas sirva como final de linha que aponta para seu 

começo em um processo de eterno retorno, podemos ler, ainda, a morte de Jesus como uma 

das partes componentes da tragédia. Para Aristóteles, o pathos é a terceira parte do enredo, 

completando a peripeteia e a anagnórise. Segundo o filósofo, “(...) o sofrimento é um acto 

destruidor ou doloroso, tal como as mortes em cena, grandes dores e ferimentos e coisas 

deste género” (2008, p. 59) e, por isso, promove a purgação das paixões nos espectadores-

leitores. Ou seja, o pathos conduz à catarse. Não nos caberia aqui discutir as possibilidades 

catárticas do romance ou se isso é possível, mas apontar os processos de sua construção. 

Como seu pai terreno, Jesus tenta se matar para fugir de seu destino, mas, igual a José, 

falha. Herdado do pai, a culpa não abandona Jesus e, no momento de seu último suspiro, 

ele vê a presença, ex machina, de Deus que intervém em seu plano de morrer como 

agitador político: 

Jesus morre, morre, e já o vai deixando a vida, quando de súbito o céu por cima 

da sua cabeça se abre de par em par e Deus aparece, vestido como estivera na 
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barca, e a sua voz ressoa por toda a terra, dizendo, Tu és o meu Filho muito 

amado, em ti pus toda a minha complacência. Então Jesus compreendeu que 

viera trazido ao engano como se leva o cordeiro ao sacrifício, que a sua vida fora 

traçada para morrer assim desde o princípio dos princípios, e, subindo-lhe à 

lembrança o rio de sangue e de sofrimento que do seu lado irá nascer e alagar 

toda a terra, clamou para o céu aberto onde Deus sorria, Homens, perdoai-lhe, 

porque ele não sabe o que fez (SARAMAGO, 1991a, p. 444).  

 

Apesar de fugir de sua missão em favor da humanidade e de sua melhora, o herói 

acaba por cumprir a vontade de Deus e encerra sua tragédia pessoal; sua busca por um 

equilíbrio, controversamente, se torna a sua desmedida promove a morte de Jesus dentro da 

estrutura fechada do esquema trágico aristotélico. O projeto saramaguiano apresenta, como 

elemento do fracasso pessoal, a presença de um Deus que “tomou o lugar do reconforto 

metafísico” (NIETZSCHE, 1992, p. 107). 

 

3.2 Caminhos e meandros 

Feita a leitura de sua carga trágica e “missionária”, poderíamos classificar O 

Evangelho segundo Jesus Cristo enquanto romance que reencena processos trágicos por 

meio de uma linguagem poética. Não por acaso o texto capta o espírito de diversos gêneros 

para transformar a história já conhecida e carreá-la de artifícios poéticos (como antevisto 

na primeira parte deste capítulo, onde comentamos que a arte adentra o contexto biográfico 

da vida de Cristo para contaminá-la). O discurso evangelístico de Saramago apresenta, no 

nível intertextual, diversos diálogos com o universo lírico, imprimindo a si uma alta carga 

de poeticidade resgatadas da tradição literária portuguesa em favor de seu projeto. Esse 

resgate do poético não é exclusivo de Saramago, mas, como notou Gomes (1993), de toda 

a literatura que se erige após a Revolução dos Cravos. Para o pesquisador brasileiro, 

A assimilação da poesia pela prosa tem uma função restitutiva, ou seja, visa a 

resgatar a linguagem de sua excessiva “prosificação”. Essa “prosificação” seria 

resultado da redução, em alguns casos, da função poética do discurso, tornando-

se essencialmente instrumentalizado. Nesse momento, a palavra atinge o máximo 

da transparência, é meio para um fim, simples moeda em relação de troca 

(GOMES, 1993, p. 108-109). 

 

No caso de Saramago, o escritor resgata o lírico de sua prosa e implanta a ruptura 

poética na continuidade narrativa para compor um texto que diferencie o simples narrar de 

um trabalho com a linguagem. Por isso o Evangelho saramaguiano tem uma atuação 

fundamentalmente crítica perante os fatos, somada a um distanciamento irônico que, além 

de contar, comenta os acontecimentos. Por usa vez, o uso da linguagem poética suaviza o 

texto, ao mesmo tempo em que contrasta e contamina o ensaio infiltrado no ficcional. Por 

meio do conteúdo poético disseminado na narrativa, temos uma projeção do imaginário 
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sobre o real. Essa projeção, muitas vezes, toma para si as regras do texto, de modo a operar 

um corte na realidade, para melhor desvendá-la e/ou transformá-la. Podemos vislumbrar 

exemplos dessas possibilidades em: 

A candeia de azeite, dependurada de um prego ao lado da porta, está acesa, mas 

a chama, como uma pequena amêndoa luminosa pairando, mal consegue, 

trémula, instável, suster a massa escura que a rodeia e enche de cima a baixo a 

casa, até aos últimos recantos, lá onde as trevas, de tão espessas, parecem ter-se 

tornado sólidas (SARAMAGO, 1991a, p. 21). 

 

José puxou o lençol grosso e áspero para os ombros e aconchegou melhor o 

corpo na esteira, sem se afastar. Sentiu que o calor da mulher, carregado de 

odores, como de uma arca fechada onde tivessem secado ervas, lhe ia penetrando 

pouco a pouco o tecido da túnica, juntando-se ao calor do seu próprio corpo 

(SARAMAGO, 1991a, p. 22-23). 

 

Os dois trechos citados apresentam, em sua construção, um decréscimo no processo 

de continuidade narrativa em favor de uma descrição erigida por meio de metáforas de alta 

qualidade. A candeia de azeite, presente na primeira citação, é comparada a uma pequena 

amêndoa luminosa que não consegue suster a luz e paira a fim de tornar menos sólidas as 

trevas da noite. Os pares claro/escuro, dia/noite, bem/mal e luz/escuridão se contrastam e, 

ao mesmo tempo convivem na formação de um excerto de sonoridade compassada que 

poetiza o texto e ajuda o distanciamento crítico a se firmar como possibilidade na trama. 

Também no segundo excerto, quando o efeito sinestésico trava a continuidade para fazer a 

narrativa voltar-se para si mesma por meio de insinuações eróticas. Os termos grosso e 

áspero, além de sua conclusão aconchegante produzem o contraste e carregam o trecho de 

poeticidade. O erótico promove a deambulação das palavras por sobre si por meio de 

termos como calor, odores, arca fechada, penetrando, túnica, calor e corpo, instaurando a 

suspensão reativa do sentido sem detrimento à continuidade objetividade narrativa. 

Além da poeticidade do próprio escritor, Saramago promove um contexto poético 

pela assimilação de poetas em seu projeto textual. Camões é um dos primeiros aparecer: 

Descalça vai Maria à fonte, descalça vai ao campo, com os seus vestidos pobres 

que no trabalho mais se sujam e gastam, e que é preciso estar sempre a lavar e 

remendar, para o marido vão os panos novos e os cuidados maiores, mulheres 

destas com qualquer coisa se contentam (SARAMAGO, 1991a, p. 31). 

 

Ao valer-se do camoniano Descalça vai Lianor à fonte (CAMÕES, 1980), 

Saramago dessacraliza a figura de Maria, trazendo-a para uma realidade chã, comezinha, 

de igualdade às outras mulheres; mas, apesar de rebaixada, a figura da mãe de Jesus não 

perde sua qualidade enquanto personagem ou figura evangélica, como poderíamos pensar 

em um primeiro momento. O rebaixamento, nos moldes da carnavalização expressa por 

Bakhtin (1993, 1997), faz a personagem equivaler-se às mulheres do povo, sem nomes, 
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que com qualquer coisa se contentam e estão sempre a cuidar do marido da melhor forma 

possível. Se “(...) o Deus de Saramago é o mais intimamente humano de todos os deuses 

até hoje concebidos” (CEIA, 1997, p. 310), a aproximação desse homem com seus mais 

próximos só pode se dar por meio de uma identificação69 semelhante, por isso seu 

rebaixamento a atitudes humanas justifica-se perfeitamente no contexto literário em 

questão. 

A humanização de Maria, primeiro no capítulo II com a descrição da relação sexual 

com José e a descrição de seu gênio – “ao contrário de José, seu marido, Maria não é 

piedosa nem justa, porém não é sua a culpa dessas mazelas morais, a culpa é da língua que 

fala, senão dos homens que a inventaram, pois nela as palavras justo e piedoso, 

simplesmente, não têm feminino” (SARAMAGO, 1991a, p. 31) – e, já no capítulo III, ao 

ser aproximada de Lianor, realça o universo ficcional do Jesus saramaguiano e conflui para 

o intuito do evangelista ateu de reorganizar o social e sua crença epistemicamente. Além 

da referência ao Camões, épico maior das letras lusitanas, a figura de Pessoa também 

comparece no tecido textual do Evangelho em seu capítulo central: o do encontro na barca. 

Em uma conversa entre Deus, Jesus e o Pastor, a certo momento temos: 

Mas então, perguntou Pastor, quem vai criar o Deus inimigo. Jesus não sabia 

responder, Deus, se calado estava, calado ficou, porém do nevoeiro desceu uma 

voz que disse, Talvez este Deus e o que há-de vir não sejam mais do que 

heterónimos, De quem, de quê, perguntou, curiosa, outra voz, De Pessoa, foi o 

que se percebeu, mas também podia ter sido, Da Pessoa. Jesus, Deus e o Diabo 

começaram por fazer de conta que não tinham ouvido, mas logo a seguir 

entreolharam-se com susto, o medo comum é assim, une facilmente as diferenças 

(SARAMAGO, 1991a, p. 389-390). 

 

Como afirmou Ferraz (1998, p. 37), a cena explicita o texto carnavalizado ao 

implantar a dúvida no leitor: o diabo será apenas um heterônimo de Deus? Ou deus é um 

heterônimo do Diabo? Ou, ainda, Deus e Diabo são apenas heterônimos da humanidade em 

sua constante movimentação dialética? Essa voz desconhecida, que cala e faz unir Deus, 

Jesus e o Diabo/Pastor, representante máxima da voz autoral, potente em suas aparições – 

tão potente que silencia todos, inclusive Deus – se manifestará, também, em outros livros 

                                                 
69 Preferimos o termo Identificação a Identidade porque este é, muitas vezes, substituído por identificação 

cultural, tornando-se reducionista e essencialista. Isso porque o termo limita a realidade a um único e restrito 

quadro de referências. Já Identificação estabelece a substância do processo. Como bem esclarece Bhabha: “O 

sujeito do discurso da diferença é dialógico ou transferencial à maneira da psicanaáise. Ele é constituído 

através do locus do Outro, o que sugere que o objeto de identificação é ambivalente e ainda, de maneira mais 

significativa, que a agência de identificação nunca é pura e holística, mas sempre constituída em um processo 

de substituição, deslocamento ou projeção” (BHABHA, 1998, p. 261). 
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do escritor, como, por exemplo, em Ensaio sobre a Cegueira, na cena do diálogo entre 

cegos: 

O medo cega, disse a rapariga dos óculos escuros, São palavras certas, já éramos 

cegos no momento em que cegámos, o medo nos cegou, o medo nos fará 

continuar cegos, Quem está a falar, perguntou o médico, Um cego, respondeu a 

voz, só um cego, é o que temos aqui. Então perguntou o velho da venda preta, 

Quantos cegos serão precisos para fazer uma cegueira. Ninguém lhe soube 

responder (SARAMAGO, 2007, p. 131). 

 

A inserção de uma voz desconhecida no enredo dos romances, além de comprovar o 

uso desse processo como característico das narrativas saramaguianas, revela-a como porta-

voz do autor ou, nos termos de Booth (1980), a manifestação do autor implícito na 

narrativa. É por meio da implicitude que Saramago proclama a resistência contra as várias 

formas de opressão, denuncia as mazelas descritas, traz ao seio do textual a gama de 

influências e construções literárias portuguesas e desvela a ação do escritor enquanto 

sujeito empenhado que reflete e delineia, arguta e controladamente, o percurso literário. 

Mas, para além disso, é essa voz que implanta a diferença epistêmica ao comum descrito e 

informa de sua possibilidade cabal. 

A ideia de resgatar grandes nomes das letras lusitanas à sua narrativa faz Saramago 

granjear outra tendência dos escritores pós 1974 portugueses: recuperar os nomes da 

literatura pátria em escritas que os homenageiem. Esse processo autofágico, para além de 

marcar as diretrizes do momento escritural, impõe ao texto homenageador a obrigação de 

se colocar, em paralelo, à altura qualitativa de seu homenageado, ou, como sugere Bakhtin, 

que o gênero (nesse caso, o romance e/ou a obra de Saramago) “(...) reflita as tendências 

mais estáveis, ‘perenes’ da evolução literária. (...) O gênero sempre é e não é o mesmo, 

sempre é novo e velho ao mesmo tempo. (...) O gênero vive do presente mas sempre 

recorda o seu passado, o seu começo” (1997, p. 106). Na ousadia de irmos mais longe, a 

obra de Saramago seria “(...) representante da memória criativa no processo de 

desenvolvimento literário. É precisamente por isso que tem a capacidade de assegurar a 

unidade e a continuidade desse desenvolvimento” (BAKHTIN, 1997, p. 106). 

Horácio Costa discute a relação da obra de Saramago com a tradição histórica na 

Literatura Portuguesa em seu ensaio José Saramago e a tradição do romance histórico em 

Portugal. Nele, o autor se vale da ideia de a literatura contemporânea se realizar quase que 

inteiramente no processo de leitura, incorporação e busca de referências provenientes de 

autores e textos do “(...) passado literário, como motor de linguagem, no presente” 

(COSTA, 2010a, p. 143). Sabemos ser complicado convocar qualidades plenas ou 
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estabelecer níveis qualitativos entre textos literários apenas por seus componentes 

estruturais, mas podemos reconhecer, em se tratando do romance em análise, que ele 

consegue realizar, em um alto padrão de construção, a proposta de elevar o 

reconhecimento pátrio de suas letras, pois menos que citação, os escritores são convocados 

a fazer parte da narrativa, compondo quadros, situações e expectativas corroborantes tanto 

da continuidade quanto do padrão do romance. Destarte, tanto escritores quanto 

personagens ficcionais do universo da literatura portuguesa transitam livremente nos texto 

de Saramago, de forma a, além de compor uma unidade histórico-literária, resgatar 

sensibilidades linguísticas ou em desuso como a escrita barroca, o folego sermônico e os 

modos modos de potencialização da palava dentro de cada uma dessas escrituras. 

Retornando à questão do autor implícito, sua manifestação no trecho citado 

“desmascara” as personagens do romance e chama-as de heterônimos (talvez, até, do 

próprio autor, e, como queremos comprovar, somatório para edificar, com sua voz, uma 

épistémè construída paulatinamente nas curvas de cada letra, palavra e frase habilmente 

construída) revelando o texto enquanto construção. Ao afirmar a falsidade de cada sujeito 

representado no seu evangelho heterodoxo, Saramago cria um movimento enovelado que 

olha para dentro de si, apresenta reentrâncias para um universo que não possui Verdade, 

mas verdades. Ao mesmo tempo em que se constrói pela história, a narrativa se desconstrói 

por seu próprio discurso. A metaficcionalidade arquitetada discursivamente apresenta ao 

leitor como a épistémè existente, tida como verdade, é apenas construção, posição acatada 

pela maioria e necessária de mudanças em favor do bem maior (e melhor) da humanidade. 

Ao valer-se de uma figura encravada na alma da sociedade ocidental, Saramago comprova, 

como o fizeram Cervantes, Borges ou Pessoa, serem suas criações tão reais, válidas e 

verdadeiras quanto aquelas experienciadas no mundo empírico. Dito de outro modo, a 

factualidade é uma grande ilusão construída, e pode ser, a qualquer momento, desfeita em 

favor de sua melhoria, mudança ou ampliação. 

As vozes presentes no romance se multiplicam, digladiam entre si e instauram 

traços de polifonia. Temos, em verdade, uma luta de vozes monológicas que não se rendem 

ao propósito da resolução conflitiva mas, por traz de suas falas, apontam, ainda, uma 

opinião/intenção autoral. Dessa forma, temos a voz de Deus, imposta sobre todas as outras 

como mantenedora de tudo; por outro lado, temos a voz do Pastor, o contraponto da divina, 

que procura “resolver” as aparas tortas do numinoso; há ainda a voz de Jesus, em nada 

concordante com as outras duas, capaz de questioná-las enquanto dominadoras. Por fim, 
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temos a voz autoral. Essa não é concorde com nenhuma das anteriores: diverge delas, 

coloca-as em xeque e muitas vezes nega-as. Assim, apesar de Deus, relativamente impor 

sua vontade e “vencer” a luta no final do romance, as múltiplas vozes do romance não se 

equacionam a favor dessa vitória. Elas permanecem com seus pontos de vista específicos 

“(...) enquanto posição racional e valorativa do homem em relação a si mesmo e à 

realidade circundante” (BAKHTIN, 1997, p. 46). Contudo, precisamos que, apesar da 

aparente constituição polifônica encetada pelo romance, a voz do autor implícito “(...) em 

primeiro lugar, funciona como autoconsciência reflexiva do narrador; em segundo lugar, 

como autoconsciência reflexiva do Autor; em terceiro lugar, como autoconsciência 

reflexiva de Jesus” (CEIA, 1997, p. 310). Ora, essa voz se vale inclusive das falas e 

discordâncias da narrativa para descrever um projeto capaz de quebrar com o processo 

polifônico e desestruturar o embate por meio de comentários e do direcionamento de 

reflexão. Assim, é por meio desse embate encenado que o autor implícito constrói sua 

posição epistêmica e declara seus posicionamentos; é pelo enviesamento discursivo em 

falso mote polifônico que a épistémè saramaguiana se revela e se faz plena. 

A cambiante polifonia do romance apenas encena certo monologismo, cujo disfarce 

não serve para manter o controle da situação, antes pontuar a diversidade de verdades e, no 

meio delas, apresentar a possibilidade epistêmica projetada na obtra saramaguiana. Em 

outros termos, não há polifonia porque ela não possibilitaria a concretização da 

apresentação epistêmica projetada. Mas, para além desse quesito, temos ainda outras 

questões. A personagem Jesus não tem autonomia, ela é direcionada, por um lado, pelas 

obrigações do gênero trágico que a compõe (a personagem é fechada e seus limites bem 

delineados) e, por outro, pela interferência da voz autoral implícita que suprime a 

autodefinição do herói em favor de sua ideação sólida e conclusiva; dessa forma, O 

evangelho segundo Jesus Cristo é “(...) um diálogo objetificado, acabado ou (...) diálogo 

retoricamente representado” (BAKHITN, 1997, p. 73) mas cheio de processos dialéticos. 

A personagem executa, a ação prevista e as reflexões do narrador permitem om 

afloramento da perspectiva epistêmica aos leitores, qual seja, a de Deus e seu universo 

semântico serem deslocados, persuasivos, impositivos, cruéis, unilaterais e egoístas. Em 

outros termos, necessários de serem transformados, quando não totalmente mudados. 

Podemos notar essa marca de quebra polifônica, ainda, por meio da figura do 

Pastor; no encontro da barca, a personagem deixa claro que Deus não pode existir sem a 

sua figura, pois o bem, sem o mal, não conseguiria alcançar o equilíbrio necessário para 
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existência do mundo tal como ele é. Bem e mal seriam elementos complementares e não 

opositivos. Dessa fórmula tiramos a quebra da falsa polifonia. Não há equipolência de 

vozes, antes orquestração. 

Os/As protagonistas dos romances de Saramago, enquanto promotores de uma nova 

épistémè – poderíamos até, com certa ressalva, dizer sujeitos manipulados habilmente pelo 

escritor em favor de sua cosmovisão maior – surgem, a cada romance para concretizarem 

uma nova possibilidade; elas 

(...) sinalizam a consolidação paulatina de um processo de resistência popular 

que se opõe à dominação exercida pelos detentores do poder, sendo suspensas 

depois de anunciar revoluções que visam à transformação de situações de 

opressão (MARTIN, 2007, p. 395). 

 

Essa forte insistência, marcada pelo que cremos ser a criação de um projeto 

epistêmico se dá, como já deixamos evidente anteriormente, enquanto combate a um 

conservadorismo arraigado no seio português (que, como perceberá o escritor, está nas 

entranhas de toda a humanidade – fator que justifica sua mudança da estátua para a pedra e 

a proposição de uma épistémè e não de uma mudança social local ou uma transformação 

política regional). A ideia de manter um alto padrão de escrita, somado a um processo 

dessacralizador combate aquela literatura surgida logo após a Revolução dos Cravos, que 

ainda mantém padrões do início do século XX. Como bem delineou Pinheiro: 

(...) os escritores continuam com a dificuldade de criar textos de endereço mais 

popular como já acontece no Brasil. Os escritores portugueses mantêm a 

tendência de uma escrita mais elevada, não descem de seus processos criativos 

mais cultos, para privilegiar um registro linguístico mais popular (1991, p. 311). 

 

Poderíamos ir mais adiante que Pinheiro e firmar que, além da linguagem, alguns 

escritores ainda não perderam certo empolamento uma postura superior ou mesmo um 

discurso vazio, beirando ao insano ou ao parnasianismo em suas marcas mais detrativas. 

Dessa forma, a escrita saramaguiana desestabiliza seu leitor por meio de uma forma 

diferenciada de narrar, promove uma quebra de paradigma ao traçar uma escrita em que o 

oral se mescla com o formal para compor textos híbridos e, por fim, cria um novo sistema, 

descrito minuciosamente pelo literário e cuja pretensão é a de ser adotado como nova 

épistémè. Dito de outra forma Saramago, 

(...) sem abdicar do compromisso com o seu tempo, investe na autonomia da 

escrita; sabe que, ao invés de uma relação especular com a realidade, há no texto 

a ocupação de um espaço de diferenças, pois cada autor operacionaliza os 

instrumentos do mundo nos extremos da sua própria linguagem (...) (SILVEIRA, 

apud GOMES, 1988, p. 105). 
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Impregnado de uma visão carnavalesca a construção do romance saramaguiano põe 

às claras o propósito semântico e epistêmico que perseguimos em seus escritos. Se “a 

primeira peculiaridade de todos os gêneros do sério-cômico é o novo tratamento que eles 

darão à realidade” (BAKHITN, 1997, p. 107), o Evangelho de Saramago traz nova 

roupagem a uma história antiga e já conhecida e, por meio da possibilidade, transforma o 

protótipo em uma mostra de que a visão Judaico-Cristã da realidade é problemática e 

possível de ser ultrapassada, pois o texto vaticina e avalia “(...) o espírito geral e a 

tendência da atualidade em formação” (BAKHTIN, 1997, p. 119). 

Ao equacionar homem/mulher, o romance procura descobrir uma humanidade 

interior, sua integridade física e espiritual ao apresentar um salvador carnavalizado: temos 

sua coroação bufa (a declaração de que ele é filho de Deus) e posterior destronamento (a 

morte vergonhosa na cruz, seu medo e a leitura do erro divino que necessita ser perdoado). 

A instauração de um romance carnavalesco é propícia aos projetos de Saramago porque é 

somente o Carnaval e suas qualidades que se opõem “(...) à seriedade oficial unilateral e 

sombria, gerada pelo medo, dogmática, hostil aos processo de formação e à mudança, 

tendente a absolutizar um dado estado da existência e do sistema social” (BAKHTIN, 

1997, p. 161). A narrativa propaga novas possibilidades, destitui o impositivo e abre 

espaço para a possibilidade; tudo realizado dentro do limiar-romance. Destarte, tudo “(...) 

vive em plena fronteira com o seu contrário” (BAKHTIN, 1997, p. 179): sagrado e profano 

se intercambiam, paródico, herético e numinoso são amalgamados em uma (re)escritura 

pautada pela instauração de duplos destronantes. Jesus é diminuído a simples herói no 

romance, mas, por outro lado, ganha em valor por ser humano, um duplo de seu outro – 

aquele narrado pelos evangelhos canônicos – com nova e diferente consciência, repetido 

com distanciamento crítico, logo, carnavalizado; programado menos por Deus (plano 

divino) e mais por sua humanidade (plano trágico). 

A menipeia, enquanto elemento estruturante d’O evangelho segundo Jesus Cristo, 

nos leva a questionar, ainda, um pressuposto corrente de suas linhas textuais, o ateísmo 

confesso do autor. A pesquisadora Salma Ferraz, em diversos textos seus (1997, 1998, 

1996, 2003) denomina o romance de Saramago como um (des)evangelho acanônico. 

Ousamos discordar da pesquisadora nos usos dos prefixos dados por conta da postura 

ulterior presente no texto e que vimos desenvolvendo. Mesmo valendo-se de um processo 

inversivo, palimpsestico e paródico, o romance de Saramago não se trata de uma negação 
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dos Evangelhos bíblicos, mas uma nova visão, uma leitura com distanciamento crítico 

deles. Como bem delineou Roberto Pompeu de Toledo: 

(...) pelo menos desde as traduções de Marcos, Mateus, Lucas e João, os 

evangelistas oficiais da Igreja, que ainda e sempre tem a oferecer aos leitores, 

religiosos ou não, seu sabor antigo e primordial, não há no idioma português 

história de Jesus mais bem escrita (Apud BAPTISTA-BASTOS, 1996, p. 86). 

 

Assim, classificá-lo como (des)evangelho é negar-lhe as marcas de reescrita que se 

apropria da estilística bíblica70, da vida recontada de Jesus sob um viés particular e de sua 

intenção de colocar a salvação (boa-nova) sob responsabilidade da humanidade. Ora, a 

ironia usada pelo autor dá o avesso dos evangelhos canônicos, mas não o impede de ser 

evangelho. Seu uso serve como meio de dessacralização, mas não como transformador de 

gêneros. 

Do mesmo modo, a ideia de acanônico é inapropriada ao ser colocada ao lado da 

proposta saramaguiana. Um dos significados que o termo canônico possui é o de 

construção conforme as normas mais habituais, geralmente eclesiásticas. Se o romance 

segue a ideia de contar a vida de Cristo, passa por seus momentos mais importantes e narra 

sua relação conflituosa com Deus, o livro de Saramago não nos parece fugir às pretensões 

canônicas dos evangelhos bíblicos ou apócrifos. Conforme Cerdeira da Silva, 

Se a inversão se faz – e é obvio que a Verdade explode em mil versões – ela não 

é tão somente o resultado de uma heresia religiosa, de uma heresia em relação ao 

significado sagrado, mas uma heresia maior que se apropria dos sintagmas, do 

ritmo frasal, da seleção vocabular, do discurso mesmo do texto bíblico, para do 

seu interior fazer explodir verdadeiramente um outro evangelho, já agora no 

espaço da ficção, em pleno domínio do literário, e não apenas um texto qualquer 

que viesse blasfemar ou lançar dúvidas sobre as verdades canônicas. (...) estamos 

diante de um texto que (...) parodia a própria fórmula de escritura que caracteriza 

o texto sagrado. Digamos que o sacrilégio está em tocar modelo para de dentro 

dele devorá-lo sabiamente numa paródia consciente do seu discurso 

(CERDEIRA DA SILVA, 1999, p. 51-52). 

 

                                                 
70 Exemplos dessa linguagem bíblica temos em: “(...) Ó Ananias, lembra-te daquela murmuração de Abraão, 

entre a boca e as barbas, incrédulo, quando o Senhor lhe anunciou que lhe daria descendência, se poderia 

uma criança nascer de um homem de cem anos e se uma mulher de noventa anos seria capaz de ter filhos, ora 

Joaquim e Ana não estavam em tão provecta idade quanto a de Abraão e Sara em aqueles dias, portanto 

muito mais fácil terá sido a Deus, mas para Ele não há impossíveis, suscitar entre os meus sogros uma 

vergôntea. Disse o vizinho, Eram outros os tempos, o Senhor manifestava-se em presença todos os dias, não 

apenas nas suas obras, e José respondeu, forte em razões de doutrina, Deus é o próprio tempo, vizinho 

Ananias, para Deus o tempo é todo um, e Ananias ficou sem saber que resposta dar (...)” (SARAMAGO, 

1991, p. 49) e em “Em verdade, em verdade vos digo, não há limite para a malícia das mulheres, sobretudo as 

mais inocentes” (SARAMAGO, 1991, p. 39), ou em “Não te prenderás a mim pelo que te ensinei, mas fica 

comigo esta noite. E Jesus, sobre ela, respondeu, O que me ensinas, não é prisão, é liberdade. Dormiram 

juntos, mas não apenas nessa noite” (SARAMAGO, 1991, p. 284). Ou, ainda, nos momentos em que 

Saramago se vale de trechos bíblicos (como o Cântico dos cânticos) e de orações que inserem o discurso 

religioso e bíblico em seu texto. 
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O escritor se torna, no romance, explicitamente um evangelista, tão limitado quanto 

os outros. Essa limitação faz com que o divino e verdadeiro, único e absoluto dentro de 

espírito teológico, tornem-se passíveis de dúvida e risíveis pela carnavalização. Mas, ao 

contrário do que muitos acreditam, a negação de aspectos teológicos também está presente 

na Bíblia. Ao enfrentar os profetas de Baal, Elias nega aspectos teológicos e divinos da 

religião cananeia, ou Jesus quando afirma que “o sábado foi feito para o homem e não o 

homem para o sábado” (Mc 2, 27) acaba por mudar o sentido teológico do sábado judeu, 

quase um processo de carnavalização do dogma. Desse modo, a sacralidade própria dos 

livros bíblicos está em consonância com o evangelho saramaguiano, que parodia e 

reinscreve o dito bíblico segundo nova perspectiva. Por fim, há qu se deixar claro que “(...) 

não falta, mesmo assim, uma surpreendente cobertura bíblica. Uma das seduções deste 

evangelho é, mesmo, a coincidência de numerosos relatos, por vezes até a ínfimos 

pormenores, com a realidade canónica (VENÂNCIO, 2000, p. 28)”. 

Dessa forma, acreditamos que, mesmo paródico, o texto é, ainda, um evangelho, 

uma boa nova. Isso porque ele revela novas nuances de uma conhecida história aos leitores 

que querem conhecer outras facetas de Cristo – aqui aquela segundo a visão de Saramago. 

Como já dissemos, O evangelho segundo Jesus Cristo não é um tratado teológico ou um 

ensaio acadêmico contra a imagem de Jesus, senão uma visão pessoal e humanista do 

sujeito que deveria libertar o mundo por meio de sua morte. Ou, nas palavras de Segolin, o 

texto é um 

Evangelho paródico, blasfemo, inversivo, o Evangelho de Saramago arranca, no 

seu final, a máscara sígnica que colamos na cara de Deus, e exibe, desnudo, o 

homem ao próprio homem, em todo o seu poder (para o bem e para o mal), em 

toda a sua ambição de glória em toda a sua capacidade de sublimação ou de 

destruição, mas também em toda a sua força criadora: Ele (homem) que é o 

Senhor do Signo, o Instaurador das Ideologias, Religiões, Culturas, Civilizações, 

o Senhor do Mundo e o Criador dos Deuses (...) (1999, p. 19). 

 

Por isso, colocá-lo no nível de acanônico e acrescer-lhe um prefixo negativo como 

–des seria um tanto imprudente de nossa parte. Se a ideia de Ferraz não se presta à nossa 

leitura, acreditamos que a classificação usada por Souza, se adequa melhor aos propósitos 

do romance. Assim, concordamos com o pesquisador quando ele expressa que 

(...) podemos chamar de heterodoxia religiosa, em que o conteúdo próprio da 

ortodoxia (doutrinas que versam sobre a natureza de Deus, a divindade de Jesus 

e que figuram entre os principais pontos das controvérsias geradas em séculos de 

Cristianismo) estabelecida pela Igreja durante os vários séculos do Cristianismo 

é profundamente questionada e figuras importantes dessa religião, como Deus ou 

Cristo, são reapresentadas sob novas vestes, sendo frequentemente destituídas de 

sua natureza divina (SOUZA, 2012, p. 86-87). 
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A proposta saramaguiana, em seu romance, é a de reconstruir ficcionalmente, o 

quanto possível e dentro dos padrões de sua intencionalidade, a vida e a história de Jesus. 

Questionar ou angariar esse texto como sem valor ou simplesmente inverso às 

possibilidades e qualidades dos evangelhos seria desconhecer toda a trama narrativa 

habilmente construída pelas mãos do escrito português. Como muito bem esclarece 

Fernando Venâncio, 

E uma pessoa pergunta-se – como um dia um outro singelo poeta – por que razão 

que se perceba não há-de ser ela “verdadeira”. Com efeito, a realidade histórica 

vê-se aí levantada com minúcia, o objecto de fé tratado com enternecimento, a 

tradição cristã, doutrinária ou literária, e mesmo plástica, preservada com 

deferência (VENÂNCIO, 2000, p. 31). 

 

As reconstruções dos motivos, da linguagem, do espaço e das aventuras de Jesus, 

por si só, servem como defensores desse texto que se quer menos factual, mas altamente 

poético, epistêmico e, obviamente, ficcional. Se os evangelhos são narrativas pessoais de 

como foi a vida de Jesus, recontada segundo um ponto de vista e sob uma ótica particular 

de motivação, a ideia de boa nova permanece intacta no romance de Saramago. 

A visão, os contextos e as situações religiosas se mantem inalteradas, mas o 

particular instaura uma proposta diferencial de leitura da figura central do cristianismo. 

Junto a essa ideação, a perspectiva da heterodoxia permite que continuemos a ler o escritor 

enquanto sujeito engajado e construtor de um sistema ideológico que procura, pela 

recuperação do projeto mítico greco-romano, transformar a épistémè atual em algo menos 

tecno-capitalista e mais comunitário, participativo, respeitoso e humano. Talvez seja esse o 

grande poder catártico do Evangelho segundo Jesus Cristo. Ele é um livro que 

desestabiliza seus leitores:  

A angústia dos teólogos perante O evangelho de Saramago reside no facto de o 

livro os aproximar demasiado de sua própria natureza humana, o que o impede 

de poder ser lido em qualquer púlpito por mais recôndito que ele seja. O romance 

é uma leitura humanista e criativa do evangelho. Ler o livro de Saramago, 

esquecendo este facto, é o mesmo que ler um livro que não existe (CEIA, 1997, 

p. 306). 

 

A observação mais detida, aquela na qual poderíamos comparar as “opiniões” do 

livro frente ao pensamento do escritor, comprovarão que o falso ateísmo se desconstrói 

quando deixamos de ler a produção como mero objeto pré-julgado do perfil ideológico de 

Saramago-autor (atitude comum principalmente de líderes religiosos e fanáticos que, 

desconhecedores dos caminhos do texto literário, insistem em ler tudo como texto factual e 

entranhado de verdade) e observamos suas nuances. Em carta a Nataniel Costa (Apud 

AGUILERA, 2008, p. 71), escrita em 11 de novembro de 1971, o escritor dirá: “a merda já 
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começava a chegar-me ao pescoço. Lembrem-se de mim nas vossas orações (...)”. Ora, o 

pedido de oração ao amigo é uma forte demonstração de que a convicção religiosa de 

Saramago é existente. Mais que isso, o próprio escritor registrou em seu Último caderno: 

As religiões não existem só para os crentes, existem também para aquele que, 

não o sendo, como é o meu caso, vivem no mundo que foi “feito” (também) por 

elas. Queira ou não queira, sou produto do cristianismo, portanto tenho o direito 

de escrever sobre aquilo que fez de mim quem sou (SARAMAGO, 2018, p. 

197). 

 

O “ranço” religioso não é contra Deus, mas sim contra uma ideia e o poder 

provenientes do conceito da imagem de um Deus facilitador da existência da opressão e da 

subjugação de poucos sobre muitos. 

Àqueles que, porventura, questionarem que uma frase solta em meio a uma carta 

não serve para comprovar qualquer tipo de convicção, crença ou base de análises por ser 

apenas dado de material incidental, justapomos duas justificativas capazes de asseverar o 

contrário. Primeiro, Costa já havia indiciado: “todas as formas de discurso escrito 

produzido ao longo da vida intelectual de um escritor são fundamentais para oferecer um 

padrão referencial do desenvolvimento do seu processo mental e artístico” (COSTA, 1997, 

p. 165). Ora, apesar de não sermos biografistas nem nos filiarmos ao padrão de leitura 

psicanalítica ou sociológica, é impossível negar as marcas do ideológico aos poucos 

revelados nos escritos de Saramago (o estilo, como queria Buffon, é o homem)71. Para 

além, o conhecimento mais aprofundado dos outros textos de José Saramago permite-nos 

afirmar ser essa constância em apontar e questionar perfis de Deus que o incomodam: 

“podemos ter combates com a ideia de um Deus” (SARAMAGO, apud BAPTISTA-

BASTOS, 1996, p. 53). Em outros termos, sua briga não é para provar a inexistência de 

Deus – “(...) não venho brincar com uma religião que vai em mais de dois mil anos de 

existência” (ARNAUT, 2008, p. 139) –, mas contra o que ele mesmo chama de fator 

Deus72 – melhor discutido no capítulo seguinte. Isso se delineia nas diversas declarações 

do escritor: 

Todos nós não temos mais remédio do que ter Deus. Acho que não existe 

ninguém que não tenha Deus. O único ser que não teria Deus, seria aquele que 

tivesse nascido numa sociedade onde, desde sen1pre, qualquer sentido de 

                                                 
71 Importa-nos deixar claro que nem Costa é biografista ou sociológico. Sua afirmativa se direciona, em José 

Saramago, o período formativo, para os textos saramaguianos anteriores ao seu sucesso como romancista. 

Nos valemos da assertiva porque acreditamos que ela pode ser ampliada sem perder seu valor de juízo dentro 

do caminho crítico delineado. 

72 O termo foi criado por Saramago em artigo intitulado O fator Deus, e escrito em 2001 para o jornal Folha 

de São Paulo e disponível http://www1.folha.uol.com.br/folha/mundo/ult94u29519.shtml. Para mais detalhes 

consultar a referência bibliográfica. 

http://www1.folha.uol.com.br/folha/mundo/ult94u29519.shtml
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transcendência fosse desconhecido. Aí, nem / sequer podia existir a palavra ateu, 

visto a palavra e o conceito de Deus nunca terem existido. 

Se nó nascemos num meio cultural, moral, do ponto de vista do direito, da 

filosofia, da arte, impregnado de tudo o que tem a ver com uma religião, seja ela 

a cristã ou qualquer outra, quando entramos no mundo encontramos já um Deus, 

portanto não podemos dizer que não o temos, porque inevitavelmente o temos. 

Por isso, eu, às vezes, digo que, no plano da mentalidade, ou um cristão, e não 

posso ser outra coisa. Quando Pessoa diz «não ter Deus é já ter Deus» ele está a 

pôr a questão ao contrário porque ninguém começou por não ter Deus. Todos 

começámos por ter Deus e conservamo-nos assim (SARAMAGO, apud 

BAPTISTA-BASTOS, 1996, p. 52-53). 

 

Há algo evidente que deve ser levado em conta, e é que não posso dizer em sã 

consciência que sou ateu, ninguém pode dizê-lo, porque o autêntico ateu seria 

alguém que vivesse numa sociedade na qual nunca tivesse existido a idéia de 

Deus, uma idéia de transcendência e, portanto, nem sequer a palavra ateu 

existiria nesse idioma. Sem Deus, não poderia existir a palavra ateu, nem a 

palavra ateísmo. Por isso digo que em sã consciência não posso dizer isso. Mas 

Deus está aí, portanto falo dele, não como uma obsessão (SARAMAGO, apud 

ARIAS, 2003, p. 98). 

 

Os excertos comprovam que Saramago combate não a Deus, mas a uma ideia de 

Deus. Pois “(...) nós podemos confrontar-nos com a ideia de Deus. É isso que tenho feito, 

na parte que me toca...” (SARAMAGO, Apud AIDO, 2009, p. 22). Essa postura (será 

marca?) textual saramaguiana nos direciona a pensar um projeto epistêmico aos poucos 

revelado, de forma homeopática. Esse elemento subjetivo, existente conscientemente como 

ideia, como épistémè, é um construto que permeia a visão de mundo saramaguiana. 

Em segundo, existe toda uma crítica de base capaz de comprovar ser o sujeito José 

Saramago um escritor minucioso, detalhista. A leitura da sua obra comprova que seu 

projeto é altamente coordenado, coerente e firme em seus propósitos. Amiúde o tema 

retorna e sempre de forma menos grave que esse ateísmo professo e disseminado. Desde 

Terra do Pecado, seu primeiro romance, até o derradeiro Alabardas, Alabardas, 

espingardas, espingardas Saramago questiona Deus. Destarte, 

No romance de Saramago, Jesus é o interlocutor ficcional de um esforço 

intelectual muito pessoal por parte do autor para dar sentido à memória, à 

História e, segundo creio firmemente, a uma espiritualidade enraizada na 

interrogação, na liberdade de questionar a própria veracidade das qualidades de 

Jesus no que respeita ao amor e à compaixão, à tolerância e ao perdão, à 

responsabilidade e à harmonia (MARTINS, 2014, p. 142). 

 

Somada a essa coordenação de ideias, há a herança de uma marca literária quase 

explícita: as ideias de Guerra Junqueiro expressas em A Velhice do Padre Eterno e o 

anticlericalismo pessoano presente no poema VIII d’O guardador de rebanhos de Alberto 

Caeiro. Em Junqueiro, a crítica ao Deus judaico-cristão é virulenta: o poeta caracteriza a 

divindade como covarde e sem escrúpulos, capaz de deixar morrer o próprio filho para 
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com isso obter os dividendos de estender seus domínios a uma parcela maior da 

humanidade. Outra carga intertextual é a do menino Jesus do heterônimo Alberto Caeiro. 

Construído sob a égide da dessacralização, o poema de Caeiro “põe termo a um longo 

processo de desdivinização de Cristo e redivinização num sentido novo (religiosidade 

nova) de Jesus, oposto desde Antero (via Renan) ao Deus bíblico” (LOURENÇO, 1986, p. 

117). N os termos de Martins, “(...) o Jesus de Saramago recebe a humanidade em toda a 

sua contraditória verdade” (2014, p. 153). 

Tomando os textos citados como elementos transitivos diretos à escrita de 

Saramago, temos, em todo o romance, a noção de Deus e religião enquanto ideias úteis, 

necessárias e entranhadas na realidade humana. A posição do escritor, menos ateísta do 

que aparenta, é a de um severo crítico de seu uso desordenado e tendencioso, cuja proposta 

visa transformar essa crença em um produto mais humano (igual seu Cristo), menos 

violento (o Pastor, a outra face de Deus) e altamente poético (uma divindade próxima, 

amante da humanidade e participante de suas vidas de forma menos rígida e mais 

profunda). Nessa configuração,  

Em contraste, Jesus é o agente saramaguiano da surpresa e da indignação, uma 

espécie de força de esperança na vontade do homem livre e, por aí, a expressão 

de uma bondade que se oferece como via espiritualmente mais elevada e por 

onde a indignação se traduz eticamente (MARTINS, 2014, p. 61). 

 

Diferente da visão epistêmica judaico-cristã, o Deus saramaguiano revelado aos 

poucos “(...) por meio da forte antipatia do narrador” é “misógino, despótico e sarcástico” 

(FERRAZ, 2003, p. 165). Em outros termos, Ele é dessacralizado. Se, por um lado, Deus 

mantém seu poder sobrenatural, por outro perde sua autoridade por não corresponder ao 

universo epistêmico criado e proposto pelo narrador do romance. Por assumir uma face 

antiquada, prolixa, partidária e proxeneta, Ele não escapa ao julgamento humano do 

narrador, sendo-lhe imputadas responsabilidades maléficas. Tal noção inverte os valores 

ortodoxos do cristianismo e do judaísmo, que responsabilizam o homem pelo sofrimento, 

angariado por conta do pecado original cometido perante Deus no episódio mítico da 

queda de Adão e Eva. Dessa forma, o romance supera a ideação de uma humanidade 

incapaz de compreender a Deus e suas razões por uma divindade que não consegue 

compreender sua criatura, tamanha distância que os separa. Assim: 

Em O Evangelho segundo Jesus Cristo cada personagem e cada evento remetem 

para um imaginário comum que Saramago penetra e comenta para si mesmo e 

para o leitor, trazendo sempre, no entanto, a geometria da narração para uma 

espécie de ponto de fuga representado por uma disputa permanente entre Deus e 

Jesus (MARTINS, 2014, p. 126). 
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A narrativa tira a responsabilidade de Deus em construir a felicidade e a transporta 

para as mãos do humano. Esse ser superior negado pel’O evangelho segundo Jesus Cristo 

(e sob pena de morte em Caim) corresponde ao antípodo da divindade subjetiva que servirá 

como possibilidade ou consciência para a construção de um novo mundo, menos 

desarmônico. Ora, temos então a “humanização radical de Jesus por parte de Saramago, 

sem dúvida, mas sempre num sentido interrogativo de buscar a compreensão, através de 

Jesus, dos limites da experiência da crença em Deus” (MARTINS, 2014, p. 162). Cristo é 

a representação da figura humana em dias atuais, um sujeito imerso em uma angústia 

alimentada pela História – seu fardo maior. A incapacidade do Jesus saramaguiano em não 

mais realizar grandes feitos históricos, acompanhado de uma sensação de vazio que 

permeia suas decisões e ações em relação ao mundo que o cerca, são fardos dessa 

sociedade transitiva na qual as ordens cultural e social são sempre mediadas pelo mercado 

e o mundo globalizado e neoliberal. O sujeito contemporâneo se encontra sitiado em um 

espaço mundano, cuja falta de esperança conduz, necessariamente a um insistente 

“retorno” ao trágico. 

Resende esclarece que apenas em importantes momentos de cise social ou de alta 

performance literária o trágico se manifesta. Em especial, tal manifestação se dá em 

sociedades que passam por transformações traumáticas ou por momentos mesmo de 

descrença e fastio, como o insurgimento de uma devastadora globalização ou de um 

projeto neoliberal e franca construção. Como completa a autora: 

A manifestação de forte sentimento trágico que aparece na prosa pode se reunir 

ao sentido de presente que já falei, já que nas narrativas fortemente marcadas por 

um páthos trágico a força recai sobre o momento imediato, presente, em textos 

que tomam o lugar de formas narrativas que se tonaram pouco frequentes, como 

as históricas, as épicas ou as que se desenvolvem em um tempo mítico/fantástico 

de temporalidade indefinida. Cabe lembrar que, de todos os gêneros da poética 

clássica aristotélica, o que se realiza sempre no presente é o trágico (RESENDE, 

2008, p. 29-30). 

 

A proposta de Saramago se ampara em uma visão marxista de mundo73, que não 

encontra fora da condição humana nenhuma salvação ou resposta. Ao realizar um projeto 

que insere a humanidade como elemento de sua própria salvação, a lógica reflexiva desse 

projeto aponta que à humanidade foi dado viver enquanto humanidade – e tão somente 

                                                 
73 Como declara o próprio Saramago: “Até onde eu pude chegar e compreender, como leitor e como 

estudioso (porque alguma coisa li, embora não me imagine um especialista), o marxismo serve-me para 

compreender o mundo de um modo que faz todo o sentido. O que quero dizer como isto é que o marxismo, 

pelo menos para mim, não morreu e continua a ser útil: estou nele e nem sequer posso conceber outro modo 

de tentar entender o funcionamento das sociedades humanas” (Apud REIS, 1998, p. 78). 
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como –, não havendo respostas transcendentes a essa verdade. O resgate de eventos 

míticos possibilita aos sujeitos se depararem com seu interior e os problemas aí gerados 

alocam a figura do imaterial e do divino enquanto uma verdade humana, criada 

interiormente e passível de ser modificada a cada nova necessidade. Daí a visão desse 

Deus descrito por Saramago ser indiferente aos valores humanos, ele não corresponde a 

seu projeto epistêmico. 

Se o divino é expressão do cerne humano, esse Deus retratado nos romances 

representa corretamente a humanidade, pois carrega consigo bem e mal, algumas das faces 

de sua existência e essência (tal qual a humana). Sem Deus não há hybris e, por 

consequência, jamais haverá equilíbrio alcançado. Assim, alçando voos literários que 

cambiam entre uma ideia moderna de romance e sociedade e uma postura e construção 

altamente contemporânea de narrativa, O evangelho segundo Jesus Cristo nos permite 

entrever qual a noção de religião dentro da épistémè que vimos perscrutando. Como nos 

referenda Segolin: 

Neste final de século e de milênio, em que pontificam os pós-modernismos, pós-

estruturalismos, desconstrutivismos, teorias cognitivistas e sistêmicas da 

literatura, da arte, da ciência, do universo, novas tecnologias, mídias digitais, 

experimentos criativos verbais, sonoros e visuais em linguagem high-tech, a obra 

de Saramago nos evoca ainda o velho contador de histórias, ao pé da fogueira 

ritual ou da lareira doméstica, em noites européias de inverno ou em noites 

tropicais sem lareiras, a tecer, com a voz e o corpo, enredos fantásticos sobre 

seres não menos fantásticos ou a transformar, com a magia do verbo e da voz, as 

miudezas e os pequenos gestos do cotidiano em momentos epifânicos 

reveladores, pondo a nu heroísmos e fantasmas insuspeitados e recônditos no 

âmago do ser humano, deflagrando sonhos, pondo em cena nosso teatro interior, 

estimulando-nos a trazer à luz os anjos e demônios que nos habitam (1999, p. 

12). 

 

Para Foucault a épistémè é um conjunto discursivo de determinado momento 

histórico, assim, o postulado religioso (local de instalação do homem e que rege sua ação 

de acordo com regras) é um locus de sua possibilidade. Para Saramago, em consonância 

com tal aspecto do filósofo francês, a crença é um aparelho de manifestação do poder: 

Deus, de certo modo, de facto o mau da fita: em primeiro lugar, quase dá 

vontade de dizer, é a encarnação do Poder, tornando o Poder neste caso ainda 

mais abstracto que o próprio que o próprio Deus que o encarnaria. E quando o 

Poder (além de ser naturalmente antipático), se exerce de uma forma tão 

autoritária, tão opressiva, como na relação de Deus com Jesus, quando sabemos 

tudo que se vai passar em sofrimento, em horror, em renúncias, em sacrifícios, 

em torturas, em tudo aquilo, além do que positivo teve – que foi a história do 

Cristianismo –, dá vontade de tratar – a mim deu-me – Deus como o grande 

responsável. Ao querer mais poder, mais influência, mais domínio, Deus de certo 

modo é o político que não olha a meios para atingir os seus fins (SARAMAGO, 

1991b, p. 15). 
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Ao enfrentar o poder da crença religiosa judaico-cristã e desterritorializar sua força, 

Saramago não prescinde de Deus, mas realoca sua posição. Há, no projeto epistêmico que 

enxergamos no escritor português, uma questão direcionada à religião: essa é uma 

construção dialética, um processo que procura, por um lado, equilibrar os desígnios do 

destino e dos deuses e, por outro, apontar os excessos do homem religioso na sua crença 

em um mundo conduzido pelo divino, além de supor a presença de heróis que já nascem 

com atributos para enfrentar e vencer o mal. A síntese proposta não exclui o plano divino, 

mas o relega a uma construção subjetiva que deve servir apenas para incentivo, não como 

doutrina. Ou, como sugestiona Cerdeira da Silva 

A consagração deste romance é, talvez, a da multiplicidade que a ficção oferece, 

a da possibilidade de combate à esclerose, ao acomodamento, ao estereótipo, ao 

consenso, ao espírito majoritário. A consagração deste texto e o seu supremo 

sacrilégio é aquilo que Barthes definiu como literatura: trapaça salutar, esquiva, 

logro magnífico, língua fora do poder (1999, p. 60). 

 

A narrativa do Evangelho coloca os leitores (e, por extensão, toda a humanidade) 

de frente com seus dramas que, ao se desenvolverem e desdobrarem, intensificam o 

conflito e as tensões entre sujeito e mundo circundante. Saramago desvela ser o Deus de 

seu texto mais humano que divino. E, talvez, seja justamente essa sua intenção última, 

humanizar Deus – tal qual a antiguidade clássica, pois, como comenta Lima (1996, p. 52), 

“os gregos criaram seus deuses à imagem e semelhança dos homens”. O pensamento, 

originalmente do filósofo grego Xenófanes, foi reinterpretado por Santo Agostinho; o 

doutor da igreja, ao amparar-se na filosofia platônica e em excertos bíblicos, lê a imagem 

do filósofo em nova chave. O Cristianismo, para o bispo de Hipona, seria o polo inversor 

da épistémè grega ao propor a grande mudança perspectívica. Isso porque se para os gregos 

Deus era a imagem e semelhança dos homens, para o Cristianismo o homem é a imagem e 

semelhança de Deus. Essa mudança epistêmica sofrerá nova visada quando Saramago 

propõe o retorno do pensamento primeiro, ou seja, de que Deus seja a imagem do homem, 

questionando seus paradigmas e optando por realçar suas fraquezas e erros. Por tal 

A ficção evangélica de Saramago retoma esta tradição que considera todo o mal 

proveniente de Deus ou dele vindo através do consentimento que dá a todas as 

calamidades nascidas da vontade dos que o servem (...) se considerarmos este 

mundo como dependente de Deus, estamos a fazer de Deus a causa das 

imperfeições e do mal que nele existe (CEIA, 1997, p. 307). 

 

Deus passa a ter participação e responsabilidade em relação aos males do mundo. 

Sua existência enquanto ser supremo é questionada, posta em xeque. A discussão e 

posicionamentos teológicos sobre Deus, sua existência, importância e ação realoca, no 
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romance, o nível histórico e o reinterpreta para promover novos fluxos sociais ou, como 

acreditamos, transformações epistêmicas. Nesse processo, como clarifica Cerdeira da 

Silva: 

(...) não se trata de um texto que, enquanto ficção tangencia o histórico porque 

utiliza informações verídicas que, eventualmente são objetos da História, mas de 

um discurso que em sua execução e propósitos, se revela organizador da História 

por intermédio do ficcional (1989, p. 26). 

 

A organização da vida a partir da recuperação, pela memória, de uma história que 

está sendo construída (afinal, Jesus é, também, um sujeito que existiu e esteve inserido em 

um tempo, contexto e espaço específicos) faz do Evangelho aparentar um romance de viés 

histórico ou, como denomina Hutcheon (1991), uma metaficção historiográfica. A 

narrativa estabelece sua dupla articulação: entre um passado cujos efeitos se dão no 

presente e a possibilidade do presente em (re)construir um passado marcado por erros e 

desacertos. Como bem corrobora Arnaut: 

Por outras palavras, a orquestração do(s) universo(s) romanesco(s) assenta em 

personagens e em dados recognoscíveis e facilmente corroboráveis pela leitura 

das Histórias oficiais (...). No entanto, e ao contrário do que sucede no romance 

histórico tradicional, a representação dos modelos (objectividades apresentadas, 

nas palavras de Roman Ingarden) não pretende manter-se o mais fiel possível à 

realidade conhecida e, por isso, levar o leitor esquecer que, de facto, está a ler 

simples reproduções (ARNAUT, 2008, p. 30-31). 

 

Saramago reinsere a esperança descreditada pela dita pós-modernidade em sua obra 

(e, por consequência, em seu projeto epistêmico) ao retomar uma humanidade sem grandes 

narrativas ou epopeias prontas, com uma vida isenta de grandes atos heroicos, mas que, na 

condição trágica de degradação, pode estabelecer a possibilidade de se pensar um destino. 

Teresa Cristina Cerdeira da Silva, em sua tese de doutorado, José Saramago entre a 

história e a ficção: uma saga de portugueses, realiza uma análise que focaliza a relação 

intrínseca e extremamente amalgamada entre o factual e o ficcional presentes nos 

romances do escritor português. A pesquisadora considera como objetivo do autor narrar o 

passado com olhos voltados para o presente, de forma que esse passado seja (re)lido 

conforme a experiência atual do ficcionista. Segundo as palavras da própria autora: 

E não podemos escapar ainda ao projecto político do autor [Saramago] que o 

discurso generosamente realiza: narrar o passado com os olhos fitos no presente. 

O diálogo dos tempos orienta sua perspectiva narrativa, onde a enunciação é 

muitas vezes profética, em relação ao tempo do enunciado, e o passado é relido 

com a experiência vivida do presente (CERDEIRA DA SILVA, 1989, p. 27). 

 

A proposta do romance (também) histórico de Saramago busca reerguer um período 

da História a fim de exaltar certas especificidades ou apontar outras possibilidades de 
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leitura desse momento encenado pela escrita; todavia, ainda é possível notarmos que o 

escritor se utiliza de um determinado período ou um específico momento com o intuito de 

reavaliar e buscar explicações para o presente. 

O romance histórico não exalta nenhum momento cronológico escolhido, mas a 

confrontação entre essas momentos para haver uma possível compreensão do 

acontecimento em si; essa confrontação se utiliza de recursos inovadores para essa função, 

tais como uma percepção aguda capaz de (re)inventar dados tradicionais da prosa 

historiográfica e os inserir na prosa dita verídica e extrair da mesma novas/outras 

possibilidades. Horácio Costa (2010b) aponta o imaginar (e, acrescentaríamos, o que 

poderia ter sido; ou ainda o que ficou encoberto) como objetivo do romance histórico 

contemporâneo – e não apenas recontar a História, como no modelo clássico. Por tais 

configurações McHalle afirma que a metaficção historiográfica 

(...) is revisionist in two senses. First, it revises the content of the historical 

record, reinterpreting the historical record, often demystifying or debunking the 

orthodox version of the past. Secondly, it revises, indeed transforms, the 

conventions and norms of historical fiction itself (McHALE, 1987, p. 90)74. 

 

Ora, com isso não queremos atestar a validade da metaficção historiográfica, mas 

apenas indiciar que tais qualidades também constam da escritura saramaguiana. Proposta, 

aliás, já entrevista na imaginação artística que subjaz desde o princípio do século XIX com 

Herculano e Garret. 

Por fim, esse processo configura, a nosso ver, a ação saramaguiana de pensar a 

épistémè em que está inserido e transformá-la, propondo a mudança por meio do literário e 

sugerindo como seria o mundo caso a mudança aconteça. Ou seja, se o processo 

metaficcional utiliza-se de temas factuais, não tem como objetivo reproduzi-los com a 

mesma fidelidade dos registros históricos, antes manter um distanciamento irônico para 

subvertê-los, como uma forma de questionar a validade do Oficial. Pela subversão se 

instaura o jogo entre o fictício e o real, assim, Saramago se apropria das qualificações 

metaficcionais e historiográficas para reconstruir, no universo romanesco, as possibilidades 

de sua proposta epistêmica (que, vale dizer, aceita certos nuances já postos, mas resgata 

outros desbastados ou unca aceitos). 

                                                 
74 “(...) é revisionista em dois sentidos. Primeiro, ele revisa o conteúdo do registro histórico, reinterpretando 

seu registro, muitas vezes desmistificando ou desmentindo a versão ortodoxa do passado. Em segundo lugar, 

revisa e, de fato, transforma as convenções e as normas da própria ficção histórica”. Tradução sob nossa 

responsabilidade. 
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Vieira considera O Evangelho Segundo Jesus Cristo “como um romance de 

transição, na medida em que se perde o caráter nacional da História e se atinge uma 

dimensão mais ampla e abrangente – a universalidade” (VIEIRA, 1999, p. 380), 

semelhante à proposta de leitura de Berrini (1998, p. 11). Essa universalidade – que o 

escritor aponta como passagem de uma fase estatuaria para uma outra, pétrea (cf. 

SARAMAGO, 2013b) – não deixa de ser, também, um jogo cambiante que busca 

entretecer uma concepção de épistémè moderna em espaços cuja contemporaneidade já 

assoreou. Dessa forma, além de marca evolucionária de uma escrita, O Evangelho Segundo 

Jesus Cristo contextualiza a noção de religioso e avança na ideia de que o ser humano é o 

criador da expressão divina, personificando-a em diversas tensões existenciais, tais como 

vida e morte, nascimento e decadência, luz e trevas – como já indiciou a epígrafe de 

Dethlefsen. Temos, no romance de Saramago, o deflagrar da resistência de um mundo 

ainda possível na base da desesperança e que faz frente aos imperativos da sociedade 

tradicional na qual a marca divina inexiste75. 

Para Horácio Costa (2010a), a literatura contemporânea – e, por consequência, a 

obra de Saramago – tem omo característica básica o resgate dos processos de leitura e 

incorporação de referências provenientes de autores e textos do passado como modo de 

impulso à sua escrita. Poderíamos ampliar o pensamento do crítico brasileiro e pensar que, 

para além de servir de impulso para sua linguagem, o passado – e aqui nos referimos em 

especial ao período greco-latino – serve como mote de transformação da épistémè atual. 

Como elucida Kaufman 

(...) no romance de Saramago, ao lado de elementos tradicionais que remetem 

para o modelo ‘clássico’ – como o realismo da descrição histórico-social ou certa 

tipificação do personagem –, surgem elementos inovadores que contestam esse 

modelo: a autoreferencialidade da narrativa, a explícita consciência da 

linguagem, a introdução dos personagens ex-cêntricos e fantásticos e o 

comentário historiográfico que desafia a autoridade da História dirigindo-lhe 

como a um discurso, a um texto, a uma narrativa (1991, p. 136). 

 

Nas palavras da teórica, clássico e contemporâneo se imiscuem nas linhas pelo 

poder mágico das letras saramaguianas. Ao optar pelo uso do mito de Cristo e sua trajetória 

na terra em sua construção/proposta epistêmica, Saramago reconecta a contemporaneidade 

ao período clássico da história Ocidental, mas agora em nova configuração, além de 

                                                 
75 Nos referimos aqui ao anticlericalismo comum da Europa pós-Iluminista (como os de Rimbaud ou Ernet 

Renan) ou mesmo ao anticlericalismo português presente em, por exemplo, Gil Vicente, Eça de Queirós, 

Guerra Junqueiro, Raul Brandão, Teixeira de Pascoaes, Fernando Pessoa. 
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realocar o sujeito no centro dessa construção (um refazer que, atualmente, já não tenha a 

humanidade como centro nem suas ações em favor de um bem comum). Assim, 

Devemos ler o testemunho do Jesus de Saramago como uma advertência contra a 

corrupção da essência de Deus: não se pode viver dele, nele ou por ele, porque 

ele simplesmente é a totalidade dos seres. Só podemos viver a nossa própria 

subjectividade, enquanto parte dessa totalidade, o que acaba por ser a maior de 

todas as evidências, completamente inofensiva à tese pseudo-ontológica de tal 

Deus (CEIA, 1997, p. 309). 

 

Coube à reconstrução da figura de Jesus propiciar a reconexão entre indivíduo e 

mundo. Saramago, em sua épistémè, destitui Deus de seus planos para colocar Jesus como 

sujeito impar no plano de salvação. Ainda como nos explica Ceia, 

O Deus de Saramago é um domitor, um dominador, um domador, e todo 

romance é uma censura irrepreensível da autoridade divina, nos mesmos termos 

em que Hegel criticou a vontade de dominação-domesticação do judaísmo no 

sentido de destruir as religiões pagãs dos antigos Gregos e Romanos (1997, p. 

306). 

 

Ao negar a dominação de Deus sobre a humanidade, Saramago propõe sua versão 

do evangelho segundo o homem que foi Cristo ou, em outras palavras, segundo o Filho do 

Homem, o salvador de sua espécie. A mudança diretiva de sentido do Evangelho realoca a 

humanidade no epicentro da vida; ela renega seu caráter imanentista para ser, novamente, 

elemento de sua própria salvação, uma espécie de novo Prometeu, que desafia Deus, 

rouba-lhe conhecimentos e se vale disso para elevar sua qualidade. Como propõe Gusdorf: 

“o mito guardará sempre o sentido de um longo olhar em direção à integridade perdida, e 

algo assim como de uma intenção restitutiva” (1980, p. 24). Destarte, é possível encerrar a 

discussão pensando que a obsessão de Saramago pelo sagrado é 

(...) um ato de crítica à manifestação popular por meio da alienação religiosa, ao 

mesmo tempo em que se apresenta como um ato de resistência política diante de 

uma sociedade desigual e injusta, o estabelecimento, ainda que implícito, de uma 

utopia realizável (SANT’ANNA, 2009, p. 22). 

 

A grande marca de diferença do romance, coadunada com o pensamento de 

Sant’anna, é ele se tornar uma versão do evangelho segundo o homem, uma interpretação 

de quem foi Cristo enquanto ser humano – e que desejava manter-se assim. O romance 

“ataca” uma figuração de Deus, mas dá valor a Jesus, o (re)configurador de uma nova 

épistémè. Épistémè de base moderna, mas que retoma um mundo greco-latino livre, sem 

pecado e imbuído de um espirito ético formado no decorrer de vinte longos séculos de 

experiências e vivências. Essa proposta só poderia surgir embasada de um espírito 

contestador, inflamador do novo por meio da insurgência contra o arcaico e o já definido 

e/ou delineado. Poderíamos pensar, como Cerdeira da Silva, que 
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Essa relação interdiscursiva de repetição na diferença instaura aquilo que 

Bakhtin, há longo tempo, caracterizou como diálogo textual (1970), uma forma 

de relação entre dois sistemas semióticos onde o primeiro não se apaga em 

benefício do segundo, dada a necessária inconvertibilidade dos textos que, quer 

na condição de apropriado quer na de apropriante, guardam a sua identidade a 

despeito da operação de recorte e colagem que caracteriza o processo de 

leitura/escritura (1999, p. 54). 

 

Longe de um modelo barroquista, religioso e sem sentido, o produto de José 

Saramago é um espiral suspenso em questionamentos, que oscila entre possibilidade e 

denúncia, barroquista em seu sentido mais positivo (qual Cervantes e/ou Shakespeare) 

porém sempre no eixo produtor de sua construção, o espaço literário. 

Enquanto livro, o romance angaria ainda o resgate da narrativa central do 

cristianismo. Esse resgate, moldado na diferença crítica, promove nova visada sobre 

antigos dogmas e crenças. Como afirma Eliade: 

(...) para os cristãos de todas as confissões, o centro da vida religiosa é 

constituída pelo drama de Jesus Cristo. Embora representado na História, esse 

drama possibilitou a salvação; consequentemente, existe apenas um meio de 

obter a salvação: repetir ritualmente esse drama exemplar e imitar o modelo 

supremo, revelado pela vida e pelo ensinamento de Jesus. Ora, esse 

comportamento religioso faz parte do pensamento mítico autêntico (2004, p. 

146). 

 

O Messias, como diz Eliade, é central para os cristãos. Ele se tragiciza no romance, 

assume foros de um sujeito clássico, edípico e funcional para retomar o mito de se 

enfrentar a força divina quando essa nos condena. Se para os cristãos proclamar a 

Encarnação, a Ressurreição e a Ascensão do Verbo é uma forma de atualizar a presença e a 

ação de Cristo no mundo atual, Saramago reorganiza esse rito para perspectiva-lo em favor 

de sua configuração. O Jesus saramaguiano, em nova chave de leitura, não precisa ser 

epifânico, pois se o fosse, constituir-se-ia apenas na manifestação do cumprimento d 

vontade de Deus. Em verdade, para o Jesus romanceado seria melhor 

(...) que dele ninguém viesse a saber nunca, e que, se tem mesmo de vir a este 

mundo, ao menos que nele viva sem pena nem glória, como aqueles homens que 

além vão e essas mulheres que aí vêm, ignorado como qualquer de nós até à hora 

da sua morte e depois dela (...) (SARAMAGO, 1991, p. 64). 

 

O retorno ao mito e a refacção do rito é uma forma de o escritor lançar bases para a 

promoção de sua visão religiosa: altamente trágica, antropocêntrica, de enfrentamento e a 

favor dos pobres (quase uma Teologia da Libertação em moldes atualizados, tal qual 

Levantado do chão). Nesses moldes, “(...) podemos ler mais profundamente a crítica de um 

Deus metafisico cuja dignidade suprema só pode ser contemplada e nunca experimentada. 

Um Deus que não signifique cognoscibilidade não pode mover um humanista verdadeiro” 
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(CEIA, 1997, p. 314). Saramago equaciona, em seu romance, uma nova visão de mundo, 

aquela em que Deus não é mais o todo poderoso oculto atrás de nuvens e surge para 

castigar suas criaturas quando essas erram, antes uma angústia que clama no íntimo de 

cada ser, mas não deve sufocá-lo impositivamente. Esse Deus é o resgate de imagens de 

uma deidade que, menos transcendente, participa da vida comum. 

Como já dissemos, o escritor cria um espaço (de sedução, completaríamos) pela 

linguagem. Um locus ocupado por uma nova forma de conceber a realidade e suas 

dogmáticas, operados por um artificie da linguagem, o deus ex machina que pretende, 

sedutoramente, instaurar o ficcional nas entranhas do factual. Já que, como declara o 

próprio escritor, ele não está “(...) tão interessado na reprodução do real, na sua restituição” 

(SARAMAGO, 1988, p. 97), mas – e principalmente – em um mundo novo, transformado 

pelo poder benéfico que o humano carrega dentro de si. 

Por ser uma obra humana, o romance possui menos profecias e mais literatura. 

Dessa forma, ele apresenta problemas dos quais não podemos nos furtar de pensar por 

estarem ligados às propostas de escrita e ao projeto epistêmico que tentamos sondar em sua 

obra. Não esperamos, nesse momento, justificar erros e problemas, pois no livro 

Há páginas bonitas, com autêntico carimbo de Saramago, como há páginas 

menores, e a própria ficção que perpassa a parte documental e a prolonga torna o 

romance um pouco nebuloso, sem a luminosidade do restante de sua obra 

(TEIXEIRA, 1999, p. 9). 

 

Tendo a mesma perspectiva de Teixeira, acreditamos que o primeiro quesito 

problemático do livro seja aquele no qual a grande crítica (juntamente com os grupos 

religiosos) desgostosa de Saramago questiona: seu título confuso. Contudo, ao invés de 

pensar a questão problemática, Cerdeira da Silva nos orienta que 

Também ele (Saramago) não foi testemunha ocular da vida do Cristo, também 

este seu Evangelho é algo que se constrói em “segunda mão”, a partir de outros 

textos que se escreveram sobre Jesus com a garantia de lhe terem sido 

contemporâneos: grande falácia da palavra que se quer verdadeira! (1999, p. 53). 

 

Se nenhum dos evangelistas esteve, constantemente, ao lado de Jesus para saber de 

seus passos e reproduzi-los em uma biografia, também Saramago se apropria desse direito 

de escrever um evangelho que pretende narrar as vicissitudes da vida de Jesus segundo sua 

perspectiva. Assim, temos um texto que, como os outros, é de segunda mão e aloca o 

romance em um estilo genérico específico (Evangelho). Ora, essa indicação de gênero é 

uma marca dos títulos de Saramago. Não à toa seus romances são nomeados de manual, 

ensaio ou memorial. Contudo, essa conceituação genérica se funde a um projeto maior 



250 

 

questionador do pronto, aceito e esperado em favor da novidade paródica que instaura a 

diferença pela repetição. Como corrobora Reis, 

O título funciona, aliás, em José Saramago, como afirmação de um paradigma 

discursivo, ou até, nalguns casos, como explicita regência de gênero. Os 

romances de Saramago surgem, então como manual, como memorial como 

história, como anuário de incidência biografista, como evangelho ou como 

ensaio. A dominância do título trabalhado como alusão paradigmática não 

significa, contudo, uma sujeição passiva a gêneros e dos campos institucionais: a 

enunciação de um novo evangelho (que é também um antievangelho), a revisão 

da história oficial ou a reconstituição de (parte de) uma biografia. Como quer 

que seja, nada disso é possível à revelia de uma matriz de referência que é o 

conhecimento e o controlo de estratégias discursivas relativamente estáveis, mas 

também susceptíveis de questionação (1998, p. 19). 

 

Se a obra de Saramago permite-nos vislumbrar um projeto epistêmico, o projeto 

textual procura tornar-se, por outro lado, verdadeiro, evangélico. Por isso o estilo quase 

sublime de escrita, imitativa do discurso bíblico em consonância com um caráter barroco, 

acompanha o escritor por toda sua obra. A mudança paradigmática justifica-se, como 

propõe Cerdeira da Silva, enquanto uma tentativa de fazer coincidir verdade narrada e 

visão de mundo de Jesus. Dessa forma, “segundo” não é mais um vocábulo indiciador de 

quem escreve, mas tão somente um exemplo do poder mágico da narrativa em recuperar o 

que teria verdadeiramente pensado e feito o Cristo histórico, um evangelho “(...) que nunca 

teve o propósito desconsiderado de contrariar o escrito por outros e, portanto, não ousará 

dizer que não aconteceu o que aconteceu, pondo no lugar de um Sim um Não (...)” 

(SARAMAGO, 1991, p. 239). Inegável que, diferente de História do cerco de Lisboa, o 

Evangelho segundo Jesus Cristo se quer um livro que explicita um fato também alterado 

pelo não e, em contrapartida, apresenta o possível dessa alteração: 

O narrador de Saramago opera esse salto e o faz, por escolha, na ótica que 

acredita ser a de um Jesus que ele próprio ousou construir; faz-se transcriptor – 

como os demais evangelistas – de uma verdade que nasce, entretanto, de 

parâmetros que não são os seus, cuja responsabilidade transfere habilmente para 

este outro Jesus Cristo em papel recriado. Por isso a subversão paródica do 

modelo bíblico inicia-se no título mesmo do romance onde "segundo" não 

sinaliza a autoria mas tão somente a ótica da narrativa, o que permite à ficção a 

heresia suprema de fazer coincidir, pela primeira vez, a verdade construída pelo 

narrador com a visão do próprio Jesus. Se já Mateus Marcos, Lucas e João 

escreveram a história a partir do olhar individual, com as diferenças que a sua 

própria experiência facultou, a ficção de Saramago, porque assim mesmo se 

quer, pode-lhe permitir inclusivemente aquilo que a fidelidade ao vivido não 

concedeu aos demais: a recuperação imaginária de um Jesus visto de dentro, que 

já não se revela apenas por atos e palavras, mas por pensamentos, angústias, 

alegrias, sofrimentos e dores. Um Jesus que vive em plenitude nas quatrocentas e 

quarenta e cinco páginas desse novo Evangelho (CERDEIRA DA SILVA, 1999, 

p. 51). 
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Ao propor uma ficção que recria Jesus, Saramago cumpre o fatídico destino de ter 

de criar um romance para um título que recebeu, algures, quando passava por uma banca 

de jornal “(...) como no caso deste evangelho, que não estaria a ser escrito se não fossem 

aqueles avisos extraordinários, indiciadores, talvez, de um destino maior que simples vida” 

(SARAMAGO, 1991, p. 141). Registrado ficcionalmente, o mote promoveu a escrita e 

compõe, no todo da ficção, a possibilidade de uma reflexão sobre o cristianismo 

recuperada e exposta para nós leitores segundo Saramago e seu Cristo ficcional. 

A leitura crítica, inventiva e ideológica da época intenta reaver, em seus meandros, 

as marcas posteriores ao tempo narrativo e aquilo que será Portugal para poder impregnar 

essas marcas de outras possibilidades, transformando a re-criação da épistémè sem, porém, 

esquecer-se de ser texto, arte, literatura e, enquanto tal, que se “(...) elabora como arte, o 

que ultrapassaria o engajamento e o significado dessa mesma arte” (DUARTE, 1999, p. 

31). 

Pela oposição entre presente e passado, mal e bem, céu e inferno, Pastor e Deus, 

José e Maria, dentre outras, o Evangelho saramaguiano é visto, ainda, como maniqueísta, 

de forte índole marxista e parcial (visando apenas a perspectiva dos excluídos). O romance 

todo, ao que parece a primeira luz, é um forte panfleto que luta em favor dos excluídos, do 

bem e de Jesus em oposição, respectivamente, aos poderosos, ao mal e a Deus. Ponto alto 

desse jogo se dá na barca, em uma cena já citada, na qual temos o momento do Pastor 

querer acabar de vez com essa disposição binária e oferecer sua rendição em um contrato 

de aceitação de sua presença, novamente no céu: 

Quero hoje fazer bom uso do coração que tenho, aceito e quero que o teu poder 

se alargue a todos os extremos da terra, sem que tenha de morrer tanta gente, e 

pois que de tudo aquilo que te desobedece e nega, dizes tu que é fruto do Mal 

que eu sou e ando a governar no mundo, a minha proposta é que tornes a 

receber-me no teu céu, perdoado dos males passados pelos que no futuro não 

terei de cometer, que aceites e guardes a minha obediência, como nos tempos 

felizes em que fui um dos teus anjos predilectos, Lúcifer me chamavas, o que a 

luz levava, antes que uma ambição de ser igual a ti me devorasse a alma e me 

fizesse rebelar contra a tua autoridade, E por que haveria eu de receber-te e 

perdoar-te, não me dirás, Porque se o fizeres, se usares comigo, agora, daquele 

mesmo perdão que no futuro prometerás tão facilmente à esquerda e à direita, 

então acaba-se aqui hoje o Mal, teu filho não precisará morrer, o teu reino será, 

não apenas esta terra de hebreus, mas o mundo inteiro, conhecido e por 

conhecer, e mais do que o mundo, o universo, por toda a parte o Bem governará, 

e eu cantarei, na última e humilde fila dos anjos que te permaneceram fiéis, mais 

fiel então do que todos, porque arrependido, eu cantarei os teus louvores, tudo 

terminará como se não tivesse sido, tudo começará a ser como se dessa maneira 

devesse ser sempre, Lá que tens talento para enredar almas e perdê-las, isso sabia 

eu, mas um discurso assim nunca te tinha ouvido, um talento oratório, uma lábia, 

não há dúvida, quase me convencias, Não me aceitas, não me perdoas, Não te 

aceito, não te perdoo, quero-te como és, e, se possível, ainda pior do que és 
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agora, Porquê, Porque este Bem que eu sou não existiria sem esse Mal que tu és, 

um Bem que tivesse de existir sem ti seria inconcebível, a um tal ponto que nem 

eu posso imaginá-lo, enfim, se tu acabas, eu acabo, para que eu seja o Bem, é 

necessário que tu continues a ser o Mal, se o Diabo não vive como Diabo, Deus 

não vive como Deus, a morte de um seria a morte do outro a tua última palavra, 

A primeira e a última, a primeira porque foi a primeira vez que a disse, a última 

porque não a repetirei. Pastor encolheu os ombros e falou para Jesus, Que não se 

diga que o Diabo não tentou um dia a Deus (...) (SARAMAGO, 1991, p. 392-

93). 

 

A ousadia máxima do romance está, justamente, nessa cena, quando o Pastor tenta a 

Deus, mas de forma generosa e humana. Temos nela o processo maior de inversão: o 

supremo representante do mal se oferece como oferenda, reconhece seus erros, se põe 

abaixo de Deus e pede perdão; em outros termos, reconhece seu quinhão. Contudo, a figura 

divina explicita que essa reconciliação, esse pacto restabeleceria a paz e por isso não 

poderia ser aceito, pois apenas por meio dessa eterna oposição Ele se mantém. Em outras 

palavras, o mundo é visto pelo Deus saramaguiano como antípodo, maniqueísta, dividido; 

é preciso haver sempre quem esteja de um lado e do outro para equilibrar a balança. É por 

conseguinte, ao estabelecer o pedido de arrependimento na figura do Pastor e a negativa 

em Deus, o narrador saramaguiano opta, indiretamente, pelo Pastor em detrimento da 

figura divina. Aquele, por suas características, está relacionado ao excluído, ao perdedor, 

ao dominado, representa o pobre e o pouco favorecido. Já Deus representa a Lei, a 

autoridade, o dominador; a épistémè imposta e viva que o romance combate. A ânsia de 

promover a justiça faz o escritor questionar o poder civil e/ou religioso, assim como a 

prepotência e o maquiavelismo que acompanha esses poderes. Essa marca já havia notado 

Duarte há algum tempo. Segundo a pesquisadora, “essas características dos poderosos 

fazem parte da obra de Saramago desde sempre, estando bem definidas, por exemplo, já no 

conto ‘Refluxo’, do livro Objecto quase, publicado em 1978” (DUARTE, 1999, p. 28). 

Em verdade, o explorado e os menos favorecidos são tipos específicos da 

preferência de Saramago. Isso não impede o escritor de ter qualquer ranço por pessoas 

menos favorecidas. Exemplo é a descaracterização de José n’O evangelho – um não 

favorecido pouco acolhido pelo narrador – ou, por outro lado, a opção de ter como 

personagem principal do romance Todos os nomes o Senhor José – cidadão de classe 

média portuguesa, nada próximo à realidade social dos menos favorecidos constantemente 

presentes nos romances saramaguiano como acusam seus detratores. Tais fatos apenas 

constatam que a literatura produzida por Saramago se erige não como modeladora de um 

conflito maniqueísta, mas antes enquanto engajada e em favor daqueles que sofrem na 
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vida; uma litania contra a mísera condição do humano. Seu romance se ergue contra a 

prepotência, o maquiavelismo, a exploração e a falta de indignidade da humanidade frente 

aos males que as acomete. O seu romance, menos que um libelo marxista ou panfletário, é 

um escrito denunciador; essa opção pela ideologia da denúncia em uma linguagem poética 

serve como elemento fascinador – por seus artifícios literários – e, ao mesmo tempo, 

envolve e arrebata o leitor para uma propensão ao bem do humano. 

Essa ação enfeitiçadora da língua que habilmente o escritor manipula causa outro 

entrave: a constante intromissão do autor implícito veicula muitas opiniões, impedindo o 

leitor de tirar suas próprias conclusões, “duas ou três em cada frase”, segundo Nelson 

Ascher em “artigo para a Ilustrada da Folha de São Paulo em 09/10/98”, fator que “(...) 

desgostaria o leitor desejoso de tirar as suas próprias conclusões (...)” (DUARTE, 1999, p. 

30). Soma-se a isso a arrogância peninsular, comentada por Duarte em artigo e 

sobejamente arregimentada nos Cadernos de Lanzarote. Parece-nos claro que tais 

discussões sobram na obra de Saramago por ela não ser completamente filiada às 

características pós-modernista de indiferenciação político-social. O escritor se recusa a 

pensar sua obra enquanto signo-simulacro da realidade; por isso, seus textos não provocam 

“(...) uma desreferencialização do real, ou seja, a realidade se degrada em fantasmagorias 

do universo sígnico, fazendo o sujeito perder a substância do factual” (GONÇALVES 

NETO; YASLLE, 2014, p. 63), antes a lê de forma crítica, avaliativa, caustica até. 

Contrário a certos ditames, Saramago não abraça a onda da pós-modernidade, mas 

se vale de algumas características dela para cumprir sua liberdade de experimentação, sem 

encontrar-se na prerrogativa da destruição da forma romance. A paródia comparece em 

Saramago, mas, ao invés de pensar os elementos parodiados como formas gastas ou jogar 

com a literatura para desbalizar suas formas, o escritor foge desse processo massivo e 

engaja sua escrita, forjada nos moldes do Neorrealismo. Se “fragmentária e parcial, a 

literatura pós-moderna exibe a inexistência do real e, muitas vezes, resgata o passado para 

relê-lo de forma intertextual e irônica” (GONÇALVES NETO; YASLLE, 2014, p. 64), a 

obra saramaguiana assume a forma intertextual e irônica, mas não nega o real ou 

transforma-o em simulacro. Exige do leitor certo conhecimento enciclopédico, mas não 

transforma o romance em pastiche. Por outros termos, o escritor crê na literatura enquanto 

um locus, objeto para pregar contra dominações de quaisquer tipos, uma textualidade em 

busca de reversões ideológicas. Herança Neorrealista, como já comentamos, a obra enseja 

um projeto altamente coerente, mantem-se como uma iluminadora, não anseia enganar o 
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leitor nem o deixa ficar enfeitiçado por falsidades narrativas, tais como a alegria surgida do 

nada, a suavidade do simulacro ou a falsa crença de que a felicidade paira como se fosse a 

verdade absoluta. Duarte ainda elucubra: 

(...) a ficção de Saramago surgiu com a descoberta, pelo autor, da falsidade, 

seguida da constatação de que o homem é um ser de linguagem. Explica ele 

assim a gênese do que é considerado o seu primeiro grande romance, que teria 

surgido de sua súbita relação com o que não é (1999, p. 30). 

 

Ou seja, a obra de Saramago se propõe a revelar verdades possíveis escondidas pela 

falsidade da épistémè contemporânea. Se a verdade atual é, também, ficcional, porque 

construída pela linguagem, há a possibilidade de se alterá-la; nada mais justo para o 

escritor que uma realidade objetiva valorizadora da humanidade, capaz de colocar-nos 

sujeitos de transformação para um mundo para melhor. 

Por fim, não poderíamos passar despercebidos às críticas elencadas pelos religiosos 

que enxergam o Evangelho segundo Jesus Cristo como uma afronta à religião, rejeitando 

os elementos literários organizadores da narrativa, seu princípio ficcional e mesmo a 

indiciada épistémè por nós perseguida. Como reflete Barral, “depois, muitas vezes só 

muito depois (ou nunca) é que uma crítica consciente e séria separará a palha podre ou seca 

do grão sadio e comestível” (1992, p. 4). Interessante notarmos que, apesar de o religioso 

dizer ser preciso tempo e distanciamento crítico para julgar o romance, ele mesmo aponta 

“(...) Cenas Estéticas ou Quadros Líricos Bíblicos é que não encontrei neste Pseudo-

Romance (...)” (BARRAL, 1992, p. 9). Ora, como realizar tal assertiva se, segundo o 

próprio Barral: “(...) que entende o Geral-do-País por Arte e Ciência? Por Religião e 

Literatura? Por Estética e Literariedade? Para conseguir distinguir entre ‘literário’ e 

‘panfletário’, ‘Crónica Jornalística Actual’ e qualquer ‘Crónicom’ histórico do passado 

(...)” (1992, p. 5). Se o autor acha não existir em Portugal competência suficiente para 

julgar o que seja religião, literatura, estética e ciência, como ele se pretende, enquanto 

arguidor, refletir e produzir conceitos e certezas sobre termos tão complexos e de difícil 

enquadramento? 

Mas, ignorando tal posicionamento, poderíamos retrucar usando argumentos 

básicos da teoria literária e afirmar: quem exerce o papel de sujeito no discurso? O 

narrador não se confunde com o indivíduo que fala ou escreve. O sujeito autor, dono da 

produção literária, pode ocupar diferentes posições em relação ao enunciado literário. 

Porém, como já evidenciamos, não acreditamos que seja essa a condição de Saramago. O 

autor expressa, via literatura e por meio de discursos implícitos, qual a sua ideia de 
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sociedade melhorada. Por isso optamos por confrontar as ideias de Barral, enquanto 

representante do discurso religioso cristão, com a de Saramago e suas posições 

epistêmicas. 

Para o Barral, em seu opúsculo contra o Evangelho segundo Jesus Cristo, esse não 

passa de um ataque ateu, um 

 (...) rompante a caluniar covardemente, com disfarces «românticos», o 

Evangelho de Cristo, a maior Obra Humana que a História nos legou, por meio 

deste Evangelho-Romance Saramaguês, sinceramente, não há tola séria que 

consiga entendê-lo, ou bestunto – em termos que consiga encasquetá-lo (1992, p. 

8). 

 

Mas, se pensarmos como propõe Foucault, um enunciado deve ser compreendido, 

dentre outras coisas, em razão da posição que o sujeito deve ocupar para enunciá-lo – “(...) 

porque no fundo tudo já é interpretação, cada signo é, em si mesmo, não a coisa que se 

oferece à interpretação mas interpretação de outros signos” (FOUCAULT, 1987, p. 188). 

Por tal, teremos que uma genealogia em busca de encontrar um fundamento, um modelo, 

um princípio ou um sentido último estaria condenada, desde o começo, ao mais completo 

fracasso. Dessa forma o autor, nesse sentido, será analisado como uma especificação da 

função-ser, ou seja, como um lugar possível para o sujeito. Compreender um enunciado 

implica aceitar não possuirmos verdades absolutas, mas possibilidades epistêmicas. 

Saramago não promove um texto além da compreensão dos leitores. Sua escrita quer o 

deslocamento do poder em favor dos desvalorizados e oprimidos. Barral enxerga o 

romance de Saramago como 

(...) ataque ateu, assim literalmente expresso, até poderia, poeticamente, ser de 

alguma utilidade; pelo menos, falando sem metáforas, ele seria mais leal e mais 

pragmático, porque mais a-propósito de alguma polémica religiosa, ou literária, 

ou artística, ou estética, romanesca (BARRAL, 1992, p. 8). 

 

Contudo, se seguirmos a assertiva foucauldiana, menos que polêmico, o Evangelho 

resgata a possibilidade de se crer no humano. Enfrenta o discurso religioso e desvela que 

ele é uma das formas de poder. Saramago concretiza, em seu texto, não haver eterno e 

imutável; a linguagem cria a realidade e desvela ser a pretensa adequação ao real uma 

perigosa sedução. Em outro momento, Barral continua sua perquirição ao elencar sete 

possíveis problemas que o romance expressa. Segundo o autor: 

O sentido dado por Saramago ao seu sublime e original Evangelho vem assim, 

resumidamente, nesse Expresso, esclarecer os ignorantes: 

1. o - «No meu caso, o alvo é Deus». 

2. o - «O Cristianismo não valeu a pena». 

3. o - «Se não tivesse havido Cristianismo, se tivéssemos continuado com os 

velhos deuses, não seríamos muito diferentes daquilo que somos». 
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4. o - «As palavras de Cristo: Pai, perdoai-lhes porque não sabem o que fazem», 

devem ser invertidas por estas: «Homens, perdoai-lhe, porque ele não sabe o que 

fez». 

5. o - «Deus é uma criação humana ... e, a certa altura ele toma o freio nos dentes 

e passa a condicionar os seres que criaram essa ideia». 

6. o - Não. penso que exista uma alma espiritual»... 

7. o - «A morte é o fim, o nada, o pó dos ossos»... 

8. o - «Etc., etc., etc... » (1992, p. 7). 

 

Todas as acusações apontadas pelo religioso são, como já refletimos, apenas 

características da proposta epistêmica de Saramago. Por isso, o alvo do Evangelho é o 

Deus cristão, aquele cujos problemas e mesquinhes fez a ideia de cristianismo não valer a 

pena.  A quarta acusação desvela a inversão proposta pelo romance de equacionar o poder 

retirando-o dos escolhidos divinos e colocando-o nas mãos dos explorados. Ao afirmar que 

Deus não é uma criação humana, Barral tenta negar a imagem do divino enquanto 

construtora de um dos conhecimentos que forjou da épistémè contemporânea, cujas 

marcas, dentre outras, são a negatividade, o egoísmo e o egocentrismo desmesurados. 

Saramago não faz nada além de seguir uma das ações epistêmicas da modernidade: 

equacionar o concreto em sua narrativa. O ideal é descreditado em favor do real; não há 

mais respostas nas representações, mas na própria humanidade, foco do olhar epistêmico. 

Por isso o escritor não aceita a possibilidade de Deus tomar o “freio nos dentes” e passar a 

condicionar os seres que o criaram, seu romance denuncia essa ação fraudulenta, uma voz 

“inoportuna” levantada do chão para denunciar e, para além, propor mudanças. Como 

assevera Bakhtin, “a ‘palavra inoportuna’ é inoportuna por sua fraqueza cínica ou pelo 

desmascaramento profanador do sagrado ou pela veemente violação da etiqueta (...)” 

(1997, p. 118). 

Em verdade, sua posição é apenas a correspondência, em vias literárias, da marca 

atual de nossa épistémè. A insistência do escritor em deflagrar leituras revisitadoras do 

sagrado institucionalizado se justifica na crença de haver sempre a possibilidade de mudar 

o mundo e valorizar a humanidade, seja através da literatura ou da política (espaços em que 

Saramago militou), mesmo que para isso seja necessário interferir no já escrito, pronto e 

aceito, invertendo as determinações do poder pela introdução de um não transformador 

daquilo que nos cerca. 

Tal convicção envolve atitudes heterodoxas, avessas aos dogmatismos e 

autoritarismos presentes na estrutura da maioria dos textos literários portugueses de até 

então. A obra de Saramago – transgressora, desautomatizadora, anticonvencional e não 

estereotipada – procura olhar para frente e acaba por promover uma épistémè em que a 



257 

 

práxis solidária, feita por seres humanos e carregada de seus ideais coletivos, se torne 

referencial. Poderíamos repetir Ceia (1997, p. 319) e afirmar que a mensagem implícita do 

romance/evangelho de Saramago caminha no sentido de que  

qualquer escolha será sempre humana; nenhuma divindade pode escolher o seu 

próprio nome, porque nenhum influxo divino pode estabelecer uma relação 

racional entre as palavras e os objetos descritos (1997, p. 319). 

 

Com O evangelho segundo Jesus Cristo temos, enfim, a sagração do humano. Não 

para cair na armadilha da simples inversão, porque o deslocamento do olhar para o humano 

desabsolutiza o centro que o poder quereria imutável. Aliás, em termos ideológicos, a 

tentativa de vencer a divindade é inócua, porque o poder não se deixa vencer e se impõe 

sempre. Podemos constatar essa imposição no romance quando, através da palavra 

mitificada, Deus se revela senhor de tudo, desocultando a identidade do Crucificado: “Tu 

és o meu Filho muito amado, em ti pus toda a minha complacência” (SARAMAGO, 

1991a, p. 444). Mas a cambalhota vitoriosa aparece na alteração do projeto cristão; um 

projeto delineado a esmo pelo escritor. No 

(...) ato voluntário de desleitura oficial, no desvelamento da violenta 

manipulação do poder através da palavra, o que acaba, evidentemente, por 

desagregar a autoridade de qualquer texto, seja ele o Evangelho, o Corão, as 

Constituições, enfim qualquer discurso que se constitua como a Doxa 

(CERDEIRA DA SILVA, 1999, p. 60). 

 

há a intenção clara do discurso romanesco em não se manter preso às convenções 

institucionais. Isso não significa que o artista, enquanto produtor primeiro (e digo primeiro 

porque o leitor, como pertencente à estrutura de significação também constrói o texto) 

tenha pensado e executado minuciosamente tudo. Acreditamos que a obra, enquanto 

promotora de possibilidades, carregada de intenções e de imagens ideológicas carregadas 

(in)conscientemente pelo escritor responde, junto com ele, por uma luta contra o controle e 

em favor da possibilidade e liberdade, primeiro do romance, mas expandida a todo ser 

humano. 
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CAPÍTULO IV 

BALBUCÍOS ANALÍTICOS: CAIM EM POSSIBILIDADES 

RIZOMÁTICAS 

 

Deus é o silêncio do universo, e o homem o 

grito que dá sentido a esse silêncio (José 

Saramago). 

 

Como uma espécie de contraponto e, sem que o autor soubesse de fato (mas, 

aquilatadamente subentendesse), Caim fecha o conjunto da obra saramaguiana em suas 

reincidências e, acertadamente, parece por um ponto final na obra do escritor português. E 

não apenas por conta das sibilinas palavras que encerram o romance: “A história acabou, 

não haverá nada mais que contar” (SARAMAGO, 2009, p. 172), mas também por fechar, 

em um máximo ponto final arrebatador e concatenador de temas, mas sem diluí-los. Caim 

penúltimo romance escrito por Saramago (se considerarmos Alabardas, alabardas, 

espingardas, espingardas enquanto um romance e não projeto inacabado), resgata toda a 

obra romanesca saramaguiana e a conecta, resolvendo enigmas deixados para trás, criando 

novos mas, principalmente, encerrando o jogo como se o escritor implícito na narrativa 

dissesse: acabei, tudo está consumado. 

Afora tal sentimento (menos teorético e muito mais impressionista de nossa parte, 

deixemos claro), Caim teve o portento de encerrar um ciclo de (re)leituras e sobrecarrega a 

construção narrativa de um empenho poético que, a nosso ponto de vista, só foi tão bem 

conseguido em Memorial do Convento e Levantado do chão. Contudo, mais que a 

retomada de um estilo, o emplacar de novas visadas ou a contaminação poética, o romance 

possui uma característica “maior” que, inegavelmente, dirigiu as leituras feitas sobre ele: o 

quesito religioso. 

O mesmo espírito de religiosidade e as leituras heterodoxas direcionadas a que foi 

submetido o Evangelho segundo Jesus Cristo multiplicaram-se quando do lançamento de 

Caim, dezessete anos e um autoexílio depois. O texto foi tratado pela crítica com o uma 

espécie de retomada saramaguiana de suas questões deístas e ateístas. Esse local comum 

que envolve os dois romances “religiosos” do escritor causou (e ainda causam) diversas 

polêmicas e, acima de tudo, leituras problemáticas, enviesadas pelo caminho da falta de 

compreensão de textos cujos padrões éticos e sua potência epistêmica acabam sendo 

apagados por discussões e reflexões tortas, sem muito significado. Muitos jornais 
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anunciaram que, se com o lançamento de O Evangelho segundo Jesus Cristo, o autor dera 

um passo na direção da apropriação e subversão do texto bíblico, este caminho se 

completaria, vociferante, em Caim. 

Como dizíamos, à semelhança do Evangelho, Caim causou furor nos meios 

midiáticos e religiosos principalmente por conta de algumas declarações do autor, por um 

lado, e pela efervescência de divulgação dos jornais e revistas que, no calor da hora e 

incentivados por uma nova peça do escritor best-seller, emitiram muitas opiniões e poucas 

críticas de pessoas que verdadeiramente leram o romance por completo. Se tomarmos 

como mote as declarações de Saramago sobre o livro, podemos encontrar sua acidez 

peculiar ao tratar dos temas religiosos e da igreja católica em particular como em: 

As insolências reaccionárias da Igreja Católica precisam de ser combatidas com 

a insolência da inteligência viva, do bom senso, da palavra responsável. Não 

podemos permitir que a verdade seja ofendida todos os dias por supostos 

representantes de Deus na Terra, os quais, na verdade, só têm interesse no poder 

(SARAMAGO, Apud AIDO, 2009, p. 18, grifo nosso). 

 

A bíblia passou mil anos, dezenas de gerações a ser escrita, mas sempre sob a 

dominante de um Deus cruel, invejoso e insuportável. É uma loucura 

(SARAMAGO, Apud AIDO, 2009, p. 21). 

 

Já os jornais, e revistas noticiaram, com a publicação do livro, que nesse “Saramago 

xinga Deus” (Jornal Folha de São Paulo) ou “redime Caim” (Jornal O Estado de São 

Paulo). Poucos articulistas ou críticos leram o texto em seu viés literário. Exemplo 

soberbo, mas pouco seguido e divulgado, foi o da mulher de Saramago, Pilar del Río, ao 

analisar o texto. No blog do escritor, ela comenta que o romance não é “(...) um tratado de 

teologia, nem um ensaio, nem um ajuste de contas: é uma ficção em que Saramago põe à 

prova a sua capacidade narrativa ao contar, no seu peculiar estilo, uma história de que 

todos conhecemos a música e alguns fragmentos da letra” (RÍO, 2009). 

Apesar de extremamente elucidativo, o texto de Pilar foi pouco lido ou comentado 

pela mídia – muito em conta talvez porque a antena desconfiada da crítica tenha disparado 

no exato instante em a mulher do autor dá o direcionamento de leitura, numa tentativa de 

fechar a abertura da obra. Antenas a parte, Pilar é uma das únicas e enxergar em Caim a 

ação do artefato literário em desprezo do tema bíblico. Isso não significa que queira passar 

ao longe de tais questões, pois, como ela mesmo explicita: 

Neste livro (...) o autor não recua diante de nada nem procura subterfúgios no 

momento de abordar o que, durante milénios, em todas as culturas e civilizações 

foi considerado intocável e não nomeável: a divindade e o conjunto de normas e 

preceitos que os homens estabelecem em torno a essa figura para exigir a si 

mesmos – ou talvez fosse melhor dizer para exigir a outros – uma fé 

inquebrantável e absoluta, em que tudo se justifica, desde negar-se a si mesmo 
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até à extenuação, ou morrer oferecido em sacrifício, ou matar em nome de Deus 

(RÍO, 2009). 

 

 Por ignorar tais fatos, e, por outro lado, “adoçar” o livro com declarações e 

chamadas pouco objetivas e de um tom sensacionalista, a mídia acabou por fazer com que 

a aura de Caim se recobrisse de discussões pouco proveitosas e demasiado acusativas por 

parte dos que acreditam no Primeiro Testamento como na verdade denotativa de um lado e 

dos que compactuam de um agnosticismo ou ateísmo militantes, qual o escritor, do outro. 

Esse embate gerou um acento literário para Caim, mas mais anda um discurso 

desnecessário e, muitas vezes, inaceitável. Ora, como sabemos desde a muito, os textos de 

Saramago “não nos vai deixar indiferentes, (...) provocará nos leitores desconcerto e talvez 

alguma angústia (...)” (RÍO, 2009). A supérflua e simples (re)leitura paródica do 

agenciamento bíblico não é a proposta do escritor português. Como bem disse Pilar, Caim 

(...) está aí para cravar-se em nós como um punhal na barriga, não para nos 

adormecer como se estivéssemos num opiário e o mundo fosse pura fantasia. 

Este livro agarra-nos, digo-o porque o li, sacode-nos, faz-nos pensar: aposto que 

quando o terminardes, quando fizerdes o gesto de o fechar sobre os joelhos, 

olhareis o infinito, ou cada qual o seu próprio interior, soltareis um uff que vos 

sairá da alma, e então uma boa reflexão pessoal começará, a que mais tarde se 

seguirão conversas, discussões, posicionamentos e, em muitos casos, cartas 

dizendo que essas ideias andavam a pedir forma (...) (RÍO, 2009, grifo nosso). 

 

É preciso abrirmos, antes de todo, um pequeno parágrafo par registrar que Pilar é 

guiada- se não for ela mesma – por uma sibila, afinal seu arguto pensamento regidtra e 

antecipa que, diferente dela, haverá muitos que falarão de Caim sem ter aberto uma página 

do livro. E sua fala é bem clara: só pensa e se sacode quem lê, só refletirá bem e 

corretamente aquele que, diferente da maioria dos comentadores iniciais de Caim, 

mergulhar no livro e o analisar seriamente. 

Apesar de acusado de midiatismo, o romance de Saramago “(...) é literatura em 

estado puro” (RÍO, 2009), mas muito ofuscado pela incompreensão e obscurecimento da 

ala religiosa. Tomemos como exemplo desse ofuscamento o livro A “mentira” de 

Saramago de Paulo Aido. Para além das poucas citações dadas por Saramago em jornais e 

entrevistas – recolhidas por Aido –, ele não possui valor algum: temos três míseras páginas 

em que o autor “discursa” o direito do nobelista escrever, logo questionado pela falta de 

“leitura” (ou desconhecimento) que o escritor Nobel possui acerca do Segundo Testamento 

para completar-se com uma homilia da misericórdia de Jesus. Tudo isso encerrado (e 

vaticinado) por curtas vinte e nove citações bíblicas desse Segundo Testamento e uma do 

Primeiro. 
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Ler A “mentira” de Saramago não acrescenta nada nem ao leitor interessado em 

saber sobre Caim – afinal, ele não trata de nenhum assunto que se circunscreva ao 

romance. Diríamos mais, Aido provavelmente nem leu o romance para levantar suas 

questões e posicionamentos, ele apenas recolhe as “falas” de Saramago sobre seu romance, 

juntamente com as assertivas dadas pelo escritor quando responde algum questionamento 

teológico ou fideísta para tirar daí suas conclusões. Essa falta de competência para a 

realização do seu opúsculo fica patente quando o articulista estampa na capa de seu livro 

mentira entre aspas. O uso de tal artifício quererá demonstrar, em bom português, que o 

termo mentira é falso, ou seja, o que poderia ser denominado mentira é uma verdade. Nem 

o fiel cuja procura pelo livro pode se dar para alcançar algum direcionamento religioso 

firme que lhe permita ler de forma diferenciada o romance do nobelista encontrará tal 

trajeto; temos apenas trinta excertos bíblicos nem comentados, apenas estampados nas 

páginas como contraponto à “mentira” de Saramago. 

A gama de significados e possibilidades do romance em questão é alta e emerge de 

seu “puro estado”; diversidade de significações que, apesar de dispares, não se excluem. 

Assim, poderíamos pensar em Caim como um objeto sem sentido, desterritorializado, cuja 

significação não existe em instância final pois, como já havia enunciado Barthes, “(...) a 

literatura faz girar os saberes, não fixa, não fetichiza nenhum deles; ela lhes dá um lugar 

indireto, e esse indireto é precioso” (1992, p. 18). O romance joga “(...) com os signos em 

vez de destruí-los, em colocá-los numa maquinaria de linguagem cujos breques e travas de 

segurança arrebentaram (...)” (BARTHES, 1992, p. 28). Como explicam Deleuze e 

Guattari: 

De ordinário, com efeito, a língua compensa sua desterritorialização por uma 

reterritorialização nos sentidos. Cessando de ser órgão de um sentido, ela se 

torna instrumento do Sentido. E é o sentido, como sentido próprio, que preside à 

afetação de designação dos sons (a coisa ou o estado de coisas que a palavra 

designa), e, como sentido figurado, à afetação de imagens e de metáforas (as 

outras coisas às quais a palavra se aplica sob certos aspectos ou certas 

condições). Não há, portanto, somente uma reterritorialização, espiritual, no 

"sentido", mas, física, por esse mesmo sentido. Paralelamente, a linguagem só 

existe pela distinção e a complementaridade de um sujeito de enunciação, em 

relação com o sentido, e de um sujeito de enunciado, em relação com a coisa 

designada, diretamente ou por metáfora. Um tal uso ordinário da linguagem pode 

ser nomeado extensivo ou representativo: função reterritorializante da linguagem 

(...) (2014, p. 42). 

 

O provisório do texto é instaurado pelo processo de reterritorialização por parte do 

leitor – que exige e necessita desse ancoradouro. Apropriando-nos da ideia teórica de 

pluralidade da escrita, podemos ler Caim em diversos processos reterritorializantes. Dito 
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de outra maneira, a ideia de reterritorializar a linguagem literária é muito próxima do 

conceito de recepção explicitado por Karlheinz Stierle, que compreende ser o próprio texto 

o possibilitador de várias recepções, fato que torna “(...) apreensível um potencial de 

recepção, que, no caso concreto, se atualiza sempre de modo parcial, mas que constitui o 

horizonte para uma recepção sempre mais abrangente” (STIERLE, 1979, p. 136). Ou seja, 

o rizomático do texto está em ele não ser uma obra de expressão única fechada; ele possui 

uma multiplicidade de sentidos que tornam viáveis diferentes recepções e estruturas de 

sentido: uma haste rizomática, plural, de espraiamento. Segundo Stierle, há 

(...) na literatura – e na arte – um poder estranho, de marcar novas experiências e 

visões de mundo: o bastante para mostrar que a escrita de ficção não é mero 

decalque da realidade, não é a mímesis, reflexo ou efeito mais, ou menos, 

distanciado – mostrar, ainda, que é um equívoco distinguir entre um mundo 

material, ou das práticas produtivas, e num plano mais etéreo uma superestrutura 

cultural, desligada da produção e da materialidade, e por isso afetada de todos 

aqueles perigos que o pensamento clássico atribuiu à imaginação: capaz da 

mentira, do auto-engano, da infelicidade (...). Melhor, em vez disso, em vez de 

dizer que a imaginação vagabunda reproduz (mal) o que está fora e antes dela, 

prestar-lhe atenção: e ver que ela produz, ao invés de decalcar e imitar; e ver 

também – o que é mais difícil, e mal começamos a fazer – o que ela produz, e 

como (STIERLE, 1979, p. 136). 

 

Assim, promoveremos algumas incursões ao romance que, de um lado, permitem 

serem mais acessíveis nossos balbucios analíticos e, de outro, põem em funcionamento a 

haste rizomática da linguagem, seu espraiamento em possibilidades diversas e, para não 

fugirmos à perspectiva da teoria literária, agiliza a recepção plural do texto. À 

concretização de nossa proposta, faremos dois percursos analíticos que partem de uma 

postura comum anagógica do texto para uma leitura interpretativa realocadora do romance 

no conjunto saramaguiano até aqui analisado, retomando a marca epistêmica tratadas em 

processo. Neste caminho, abriremos um pequeno parêntese de descanso, vácuo permissivo 

à parcela de delírio desta tese, até então premente, e deixará entrever, na própria fatura 

desse discurso que se quer teórico-analítico, a quebra da estrutura arcaica. Esperamos que 

este delírio quebre a estrutura séria do ensaio-tese; isso porque “toda vez que uma 

multiplicidade se encontra presa numa estrutura, seu crescimento é compensado por uma 

redução das leis de combinação” (DELEUZE; GUATTARI, 1995a, p. 13), fator ao qual 

não queremos correr o risco de realizar. 

Couto, ao explicitar sua formação enquanto sujeito-escritor diz que aprendeu com 

Manoel de Barros a ser árvore:  

(...) escrever é uma forma de aprender a ser árvore. Em mim, essa aspiração, 

porém, conviveu com um receio profundo: que a raiz me ancorasse e me 

impedisse de ser céu. Como conciliar, num mesmo corpo, asa e raiz, pluma e 
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radícula? Nos meus anos de formação como biólogo, a solução chegou-me por 

via do estudo das gramíneas. Estas plantas herbáceas inventaram o rizoma e 

resolveram a minha crise existencial. O rizoma é um caule quase móvel, que 

viaja o subsolo, visita outras raízes, mais vagabundo que a toupeira. A raiz 

individualiza. O rizoma irmaniza. A raiz é fundação. O rizoma é abraço (2006, p. 

7). 

 

Do conceito adquirido como filosofia de vida, o escritor explana que, transposto 

para a literatura, ele se torna 

(...) uma travessia, uma rede de insuspeitas cumplicidades. Apenas o rizoma 

fornece uma identidade aberta, disponível e apta a tornar-se propriedade de 

outros. (...) Também para mim a escrita só vale enquanto tessitura, 

transculturação e viagem cujo destino não é o outro senão a vontade de partir de 

novo. Pertenço a uma nação em estado de ficção, cuja identidade só é encontrada 

na procura da sua própria imagem. Essa ausência de moldura, esse retrato em 

movimento, esse ideioma em flagrante criação: tudo isso são os materiais da 

minha inspiração. 

Escrevo porque não sei. E essa ignorância me apraz e, ao mesmo tempo, me 

angustia. Apenas na errância incerta das histórias vou ganhando certeza e 

fixidez. Raiz e rizoma casam-se, por fim, para dizer que a história pode ser feliz 

se não terminar nunca (COUTO, 2006, p. 8). 

 

 Ao voltarmo-nos para Caim, podemos constatar que o último romance completo do 

escritor elucida, de vez, ser sua escrita rizomática, o quinto e último aspecto de renovação 

do romance português contemporâneo76, e inaugurado pelo nobelista em terras 

portuguesas. Imbuídos dessa noção, pensemos como configurar analiticamente a errância 

de Caim pelos bosques da interpretação. 

 

4.1 1ª dimensão rizomática (Caim não fala de Deus, propriamente) 

Alguém pode dizer: ‘Bom, afinal você se 

preocupa muito com Deus; lá no fundo da sua 

mente ou do que quer seja, você é um crente’. 

Não, sinceramente não penso que o seja. Não 

vou agora dizer redondamente que esta guerra é 

uma guerra de mim com algo que nego, mas 

que, no fundo, uma vez que é assim, nego uma 

existência que está presente em mim, mas que 

quero expulsar de mim. Não creio que seja 

assim. Vivi sempre fora de qualquer educação 

religiosa, nunca tive, em nenhum momento de 

minha vida, uma crise religiosa, portanto tenho 

levado isto pacificamente, sem sofrer as torturas 

da dúvida. Para mim sempre foi muito claro: 

Deus não existe (SARAMAGO, apud REIS, 

1998, 45). 
 

                                                 
76 Retomamos aqui os aspectos do romance português contemporâneo descritos por Gomes e por nós 

resenhado no primeiro capítulo deste trabalho. 
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Caim é um mapa literário que se espalha em todas as direções, se abre e se fecha, 

pulsa, constrói e desconstrói. “Não um modelo, portanto nenhuma lição efetiva, mas a 

afirmação de uma possibilidade e uma espécie de desafio tranquilo” (PERRONE-MOISÉS, 

1992, p. 52). Cresce onde há espaço, floresce onde encontra possibilidades, cria seu 

ambiente: um convite ao jogo. Um agenciamento que se move em várias direções, escapa 

pelos cantos, se esparrama. Discurso plural, condição da democracia defendida pelo 

escritor e levado até as últimas consequências em seus escritos. Um “(...) riacho sem início 

nem fim, que rói suas duas margens e adquire velocidade no meio” (DELEUZE; 

GUATTARI, 1995a, p. 37). 

Partindo da premissa de ser um romance rizomático, a primeira leitura possível de 

Caim que se impõe é a mais comum: aquela que enxerga o livro como uma desconstrução 

do discurso bíblico presente do Primeiro Testamento judaico-cristão, mais 

especificamente, do Gênesis (primeiro livro da Bíblia) e mesclado a excertos de Êxodo, 

Josué e Jó.  

A escritura saramaguiana enceta, também, tal possibilidade e nos permite pensar 

que o romance tem como meta abordar e questionar tanto a divindade quanto seu conjunto 

de leis e pressupostos éticos. Contudo, assim como quando tratamos de O evangelho 

segundo Jesus Cristo, nossa postura não será a de procurar as possíveis relações entre 

teologia e literatura – pois acreditamos, como afirmamos anteriormente, que além de 

reduzir o manancial significativo do romance, tal perspectiva aprisiona voos interpretativos 

mais altos –, mas antes, confrontar o texto com seu protótipo e desvelar suas possibilidades 

enquanto releitura que se espraia nas páginas por meio de um processo paródico com 

distanciamento crítico. Difícil será a fuga das relações religiosas, teológicas ou bíblicas, 

prementes a cada linha do texto por esse viés, por isso valer-nos-emos delas conforme 

exigir a narrativa e possibilitar, posteriormente, sua ligação rizomática com novas 

interpretações/aberturas. 

Assim, podemos sugerir que, dentre as possibilidades de motivação que levaram o 

escritor a produzir o romance, uma delas pode ser a emulação de um famoso poema de 

Gregório de Matos: 

A JESUS CRISTO NOSSO SENHOR 

 

Pequei, Senhor; mas não porque hei pecado, 

Da vossa alta clemência me despido; 

Porque, quanto mais tenho delinquido, 

Vos tenho a perdoar mais empenhado. 
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Se basta a vos irar tanto pecado, 

A abrandar-vos sobeja um só gemido: 

Que a mesma culpa, que vos há ofendido, 

Vos tem para o perdão lisonjeado. 

 

Se uma ovelha perdida e já cobrada 

Glória tal e prazer tão repentino 

Vos deu, como afirmais na sacra história, 

 

Eu sou, Senhor, a ovelha desgarrada, 

Cobrai-a; e não queirais, Pastor Divino, 

Perder na vossa ovelha a vossa glória (MATOS, 2010, p. 313). 

 

Marcado pela inspiração barroca o poema apresenta, em suas linhas, um conflito 

característico dessa corrente – a saber, a oposição entre duas modalidades de experiência, 

matéria e espírito – projetadas na dualidade culpa/perdão. A marca da profanidade, 

representada pelo pecado, é contraposta ao sacro perdão procurado pelo eu-lírico ao 

reconhecer sua fraqueza e, qual ovelha desgarrada, clamar em brados para voltar às graças 

do Senhor. Como se estivesse frente a um confessionário, o enunciador procura garantir 

sua absolvição por meio de um estranho ato de contrição. Nos meandros discursivos deste 

ato-poema, o eu-lírico reconhece seu pecado, mas, no momento de passagem dos quartetos 

para os tercetos, essa postura se desvia discursivamente ao proclamar o pecado como erro 

humano e, também, como única forma de Deus desempenhar seu ato misericordioso de 

reaproximação entre os pares divino e humano. 

A temática religiosa é marcada pela excelência de elementos satíricos (em seu 

sentido primeiro, surgido na constituição da literatura latina, ou seja, uma composição livre 

e irônica contra instituições, costumes e ideias) que destitui carnavalescamente a ideação 

de poder divino e insere a necessidade do humano para a concretização dos atos 

numinosos. Há expresso no poema a necessidade premente de a humanidade ser pecadora 

para o divino exercer sua supremacia: o poder de perdoar. O jogo anômalo que institui a 

criatura como fator necessário para a existência e competência do criador, além do 

rebaixamento celeste em contraposição à elevação do terreno instituem um dinamismo 

contrastante que causa dramaticidade e promove a sensibilização sensorial do enunciatário.  

Temos, então, um caso especial de dialética, como bem teorizou Eliade (2010): o profano é 

transmutado em sagrado, embora conservando a sua estrutura primitiva (uma pedra sagrada 

não deixa de ser uma pedra). 

O caminho tortuoso de exposição do poema se vale de uma fórmula mnemotécnica, 

ou seja, um raciocínio estranho, que serve para causar confusão entre falso e verdadeiro. 

Essa fórmula faz do jogo linguístico instaurado um processo sem afirmação derradeira: não 
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sabemos verdadeiramente se o enunciador pede perdão, exige seu pagamento ou se Deus 

precisa (ou não) da contrição do fiel; há uma movência em estado de devir. Essa 

característica funcional e dinâmica, própria do barroco, causa a perspectiva multifocal, 

substitui o absoluto pelo relativo e, por consequência, a limitação pela liberdade. 

A chave de ouro apresenta um eu-lírico que reencena, linguisticamente, o pedido do 

pecador pondo em causa que, para o Senhor não perder o reconhecimento humano de sua 

glória é preciso Ele alcançar sua ovelha perdida, salvá-la, garantir seu perdão. Esse pedido, 

feito por meio de uma referência retirada do Evangelho de Mateus – “Que vos parece se 

algum homem tiver cem ovelhas, e uma delas se desgarrar, não irá pelos montes, deixando 

as noventa e nove, em busca da que se desgarrou?” (Mt 18, 12) – se torna objeto de defesa 

pelo qual o eu-lírico advoga sua defesa; ou seja, elenca o perdão como obrigação para 

Deus se firmar como Todo Poderoso. 

Tanto o contexto quanto a proposta do poema de Gregório de Matos são 

reencenados no romance de Saramago quando a personagem principal, Caim, entra em 

combate com Deus. A orientação provida pelos deslimites desse ato insinua poder 

continuar para além da moldura física do livro que lhe enforma, marca a assimetria barroca 

do escrito – um anteparo solucionador, mas disposto de tal forma que esconde diversas 

possibilidades. O barroco, como sabemos, não se constitui apenas como estilo artístico, 

mas é todo um movimento que formula modos novos de perceber e dispor o mundo. 

Imbuído por essa perspectiva, Caim intenta confrontar-se com o poder, criticá-lo, lutar 

contra suas formas de repressão e violência. E esse confronto se dá, precipuamente, contra 

o contexto religioso judaico-cristão – para Saramago o discurso mais representativo do 

poder autoritário. O romance em questão inflama-se contra o teológico em favor de uma 

tentativa de mudá-lo, transformá-lo. Isso porque a religião, após tempos de descrédito, 

parece ressurgir como uma espécie de 

(...) zeitgeist, que predomina nas duas últimas décadas do século, quando o 

homem que parecia estar tomado e dirigido pela ciência – fenômeno que 

caracterizou o pensamento até a Segunda Grande Guerra – retorna a uma 

religiosidade que se apresenta pujante e sob novas formas (SANT’ANNA, 2009, 

p. 19). 

 

Segundo Kuschel, “religião e literatura encontram-se em uma relação de tensão ao 

menos desde o fim da identidade entre cultura burguesa e cristandade” (1998, p. 13). Essa 

relação, expressa muitas vezes por livros conceituados como ateístas ou profanos são, na 

verdade, escritos antidogmáticos que não se curvam a aceitar uma perspectiva unívoca da 

verdade e questionam, por meio do aristotélico poderia ter sido, a verdade implantada. 
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Enquanto soldado de defesa do elemento literário (com intenções de mudança social 

racionalizada), o narrador saramaguiano vale-se de dispositivos críticos – ironia, paródia, 

paráfrases, discursos ambíguos, síncrises, todos típicos dos textos carnavalizados – para 

seduzir o leitor e tentar possibilitar-lhe outros vieses ideológicos. Apropriando-se do maior 

mito da sociedade hodierna, o escritor procura, com seu romance, desmitificar posturas 

compostas e pensamentos retrógrados veiculados pelo cristianismo, esbarrando na mesma 

problemática descrita no poema: a evidente dependência entre humanidade e divindade em 

que a derrocada de um significa a do outro. Assim, o experiente narrador do romance 

propõe, para além da morte divina, uma saída insólita ao conluir criador e criatura em 

discussões eternas a favor da vida e de sua melhoria. 

O escritor promove uma visão outra sobre a “verdade” apresentada pelos fatos 

bíblicos, desconstruindo o que para as instituições religiosas judaico-cristãs é dada como 

absoluta e inquestionável. Enquanto figura exponencial e proponente de um processo de 

transformação epistêmica, mesmo polêmica, a função de Saramago é a de propor novas 

possibilidades. Como esclarece Lourenço: 

A situação do intelectual português, se a palavra se me pode aplicar, é sempre a 

mesma. Um intelectual tem sempre mais ou menos a mesma função. É uma 

função um bocado de kamikaze. E um sujeito que, na medida do possível 

exprime, sob o plano do desejo, sob o plano do discurso teórico aquilo que lhe 

parece ser a verdade da situação, do seu tempo. Não com a ideia de que é ele 

mesmo que possui essa verdade, mas com a convicção, um pouco dolorosa, de 

que no contexto sociológico actual, só eles podem assumir essa espécie de 

responsabilidade de sonhar alto os sonhos de todos, sem ter a pretensão de que 

sejam eles quem tem realmente a claridade mais profunda sobre a sociedade em 

que estão inseridos. Sob o ponto de vista prático, um intelectual age através dos 

seus escritos, através de pouca ou muita repercussão que aquilo que escreve ou 

comunica vai tendo sobre os outros. A função do intelectual não é tanto a de 

modificar a realidade, porque não penso que o intelectual a modifique, como se 

costuma dizer, mas a de modificar o olhar dos outros e o seu próprio olhar sobre 

a realidade. Essa é a função do romancista, na medida em que ele oferece uma 

imagem renovada da realidade na qual todos nos movemos. Obriga-nos a re-

situar-nos, obriga a rever as nossas confortáveis posições. Um ensaísta é a 

mesma coisa, é um sujeito que luta em permanência em duas frentes, mas a 

frente mais dura é aquela em que ele luta contra si mesmo, contra as suas 

próprias opções, contra as suas próprias ideias já fossilizadas, e todas as ideias se 

fossilizam rapidamente, mais a mais nos tempos que correm. A função mais ou 

menos hiperbólica de um intelectual a minha em particular, é a de criar modelos 

abstractos de opções de esquemas, de ideias, nos quais os outros se encontram ou 

se não encontram, mas capazes de suscitar da parte dele um movimento de 

interesse (LOURENÇO, 1996, p. 80-81). 

 

Como intelectual, Saramago propõe essa modificação do olhar, uma ação que pode 

mudar a épistémè posta a partir da conscientização. Ou seja, menos que destruir a imagem 

divina, o escritor português propõe um embate dialógico entre criador e criatura via 

consciência. 
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Caim narra, em seus primeiros dois capítulos, os incidentes do casal primevo do 

Gênesis até metade do terceiro, momento em que aparece o protagonista para tomar conta 

das cenas narrativas com o grande imperativo de querer destruir a humanidade e acabar com a 

existência da figura divina. O romance, portanto, refaz o escritural bíblico sob um olhar ético-

paródico, no qual a justificativa dos atos divinos e humanos é colocada, indiretamente, na 

berlinda para ser julgada segundo uma proposição humanitária. Caim representa, em seu 

extrato teórico, a proposição de Waldecy Tenório sobre os textos de cunho religiosos de 

Saramago se valerem de um estilo profético. A expressa indignação presente no livro diante 

da injustiça, mesmo quando ela vem de Deus, é a mesma dos enviados divinos: uma voz 

que se levanta contra a vileza e a caoticidade da situação (Cf. TENÓRIO, 1998, p. 139), 

aponta os caminhos tortuosos e clama pelo arrependimento de atos insanos contra a vida; o 

profeta saramaguiano, tal qual um novo João Batista, prepara o caminho a uma nova 

épistémè, procura endireitar suas veredas e propõe cortar a árvore que não der bom fruto 

para lançá-la ao fogo. Se o primo de Jesus anunciava a vinda do Messias, Caim prenuncia 

a aurora de uma nova épistémè, mais justa e menos cruel, capaz de limpar a eira e juntar o 

trigo no celeiro. 

Na verdade, como o próprio Saramago afirmou, a Bíblia está cheia de violência e 

seu romance retrata-a nesse aspecto. Assim, o autor indicia, por meio de seu texto, que tal 

problema está irmanado no pensamento tortuoso promovido pelo Fator Deus de que o fiel 

deva cumprir, cegamente suas premissas, fato que causa o “(...) horror, agachado [que] 

como um animal imundo, esperou que saíssemos da estupefação para nos saltar à garganta” 

(SARAMAGO, 2001). Destarte, para o escritor, Deus cria os homens, mas, ao mesmo 

tempo, é criado por eles. Essa necessidade da representação de uma divindade e, 

consequentemente, a necessidade de uma religião, implanta certas visões de uma criação 

ser melhor ou mais poderosa que outra: 

Os deuses, acho eu, só existem no cérebro humano, prosperam ou definham 

dentro do mesmo universo que os inventou, mas o “fator Deus”, esse, está 

presente na vida como se efetivamente fosse o dono e o senhor dela. Não é um 

deus, mas o "fator Deus" o que se exibe nas notas de dólar e se mostra nos 

cartazes que pedem para a América (a dos Estados Unidos, não a outra...) a 

bênção divina. (...) Dir-se-á que um deus andou a semear ventos e que outro deus 

responde agora com tempestades. É possível, é mesmo certo. Mas não foram 

eles, pobres deuses sem culpa, foi o “fator Deus”, esse que é terrivelmente igual 

em todos os seres humanos onde quer que estejam e seja qual for a religião que 

professem, 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 homem acabou por fazer 

do homem uma besta (SARAMAGO, 2001). 
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Dessa forma, para se firmar uma visão de mundo, pessoas começam a matar seus 

discordantes, a eliminar o diferente em nome em nome das divindades representantes do 

pensamento defendido – como ocorrido com as Torres Gêmeas, o Conflito Palestino, 

Católicos e Protestantes na Irlanda, a luta entre indianos e ingleses, Portugueses 

continentalistas e guerrilheiros Angolanos, Portugueses e moçambicanos, etc. As várias 

épocas e passagens que Caim testemunha ao longo de sua viagem no tempo demarcam esse 

caráter violento, castrador e narcisista do fator Deus representado pela divindade judaico-

cristão. Assim, apesar de aparentemente estranho, o romance de Saramago confirma que  

(...) 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 (...) (SARAMAGO, 2001). 

 

A apresentação de um ser egóico – à distância da ideia cristã de caráter sagrado, na 

qual Deus seria bondoso, justo e misericordioso – redimensiona o tratamento e insere o 

quilate literário ao texto. A visão religiosa apresentada pelo romance de Saramago não é 

aquela que se assenta na orientação crística77, e sim da imagem de uma entidade que possui 

um temperamento muito semelhante ao humano. Ou seja, esse ser é instável: faz o bem, 

fica feliz, perdoa, reconhece o erro e até aceita a existência de seres mais poderosos no 

universo: 

Andarás errante e perdido pelo mundo, Sendo assim, qualquer pessoa me poderá 

matar, Não, porque porei um sinal na tua testa, ninguém te fará mal, mas, em 

pago da minha benevolência, procura tu não fazer mal a ninguém, disse o senhor, 

tocando com o dedo indicador a testa de Caim, onde apareceu uma pequena 

mancha negra, Este é o sinal da tua condenação, acrescentou o senhor 

(SARAMAGO, 2009, p. 37). 

 

Ora, essa vacilação de ações e opinião aponta que Deus, assim como o ser humano, 

se equivoca, é partidário e delibera de forma parcial. O romance clareia que a figura divina 

questionada é a exata realização da máxima agostiniana, ou seja, esse Deus é, ipsis litteris, 

igual aos deuses gregos, imagem e semelhança da humanidade. Essa projeção nascida da 

figuração humana é extremamente violenta, pois emana nossos sentimentos mais íntimos, 

tanto os bons quanto os maus – inclusive assume a sua “(...) porção de culpa”, que “não 

absorve” a da humanidade, impingindo a ela o merecido “castigo” (SARAMAGO, 2009, p. 

35-36). A denúncia efetivada pelo protagonista do romance, qual voz profética – como já 

afirmamos – não se erige, então, contra a ideia de Deus, mas sim contra uma ideia de 

                                                 
77 Usamos o neologismo para diferenciar a ideia de pensamento emanado das palavras de Cristo frente a 

doutrinação propalada pelas diversas denominações cristãs. 
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Deus, portanto, um texto alegórico. Por isso as personagens são todas marcadas 

textualmente em letras minúsculas, fiéis à noção de representantes da coletividade, sem 

identificação plena, tal como em Ensaio sobre a cegueira78. A problematização de fatos se 

dá a partir de sistemas totalitários e verdades universais que precisam ser desconstruídos 

em favor de uma reelaboração do mundo por meio da narrativa; essas possibilitam outras 

vidas possíveis, carregadas de diferentes verdades. 

Ao voltarmo-nos para a narrativa, constatamos que os capítulos iniciais, apesar de se 

parecerem com o mítico narrar da criação bíblica, apresentam certa problemática: a questão da 

fala e, por consequência, de suas bem-aventuranças. Deus, um sujeito solitário, resolve criar o 

primeiro casal do paraíso e os orienta a não comer do fruto da arvore do bem e do mal, 

instalada no meio do jardim edênico. A diferença da trama se faz notar por pequenas 

transformações que subvertem o sentido original por meio da releitura crítica. Um dos 

processos se evidencia na negação da bondade plena. Se no Gênesis, depois de realizar suas 

ações fundacionais, Deus constata que “tudo era bom”, Caim subverte a assertiva apresentando 

uma divindade furiosa, esquecida de colocar a língua/fala em suas criaturas. O romance, ao 

apresentar Deus, diz que Ele “(...) num acesso de ira, surpreendente em que tudo poderia ter 

solucionado com outro rápido fiat” (SARAMAGO, 2009, p. 9) e resolveu seu problema. 

Após a correção do deslize, a sequência perdura a imitação parafrástica, o casal come do fruto 

proibido, causam a ira divina e perde o direito de estar no paraíso. 

Há, somado ao exaspero da figura divina, certa provocação do narrador em relação 

à preocupação atual para com a questão da estética do corpo: “Cinquenta anos e um dia 

depois desta afortunada intervenção cirúrgica com a qual se iniciara uma nova era na estética 

do corpo humano sob o lema consensual de que tudo nele é melhorável, deu-se a catástrofe” 

(SARAMAGO, 2009, p. 16). O narrador inflama que, se o fiat foi bom como nos é 

notificado, não haveria a necessidade de se retrabalhar o corpo esteticamente por cirurgias, 

remédios ou processo regulares, apontando/denunciando o perfeccionismo desumano 

contemporâneo para com a aparência. 

A continuidade da narrativa apresenta a consequente expulsão do paraíso. Na recriação 

romanesca, a primeira providência tomada pelo casal após o degredo foi a de ter de arranjar 

                                                 
78 A letra minúscula para grafar nomes demonstra uma défice do sujeito em relação à sua representação. 

Assim, essa opção estilística representa, também, um modo proposital de diminuir/dessacralizar as 

personagens. 
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abrigo para fugir do sol que tostava peles, uma realidade bem diferente das amenidades a que 

estavam habituados. O caso é resolvido com a ajuda divina: 

Dito isto, o senhor fez aparecer umas quantas peles de animais para tapar a nudez de 

adão e eva, os quais piscaram os olhos um ao outro em sinal de cumplicidade, pois 

desde o primeiro dia souberam que estavam nus e disso bem se haviam aproveitado. 

(...) Carregando sobre os ombros as fedorentas peles, bamboleando-se sobre as 

pernas trôpegas, adão e eva pareciam dois orangotangos que pela primeira vez se 

tivessem posto de pé (SARAMAGO, 2009, p. 18). 

 

A sequência carrega uma carga de significados muito interessante, cuja força está no 

ato de leitura realizado pelo enunciatário. Períodos rápidos, ágeis e, aparentemente, simples. 

Ao lermos o trecho velozmente, o significado facilmente se delineia. Contudo, se dermos mais 

atenção aos rápidos flashes linguísticos, notaremos alguns meneios, uma complexidade 

implícita parece indiciar o leitor de que a rapidez, apesar de marca hodierna, atrapalha a 

percepção dos momentos rizomáticos em bolsões de significados. A frase é exata, mas, 

simultaneamente, paradoxal; exige interpretação. 

O trecho explicita, claramente, que Deus ajudou a Adão e Eva, além de relacionar suas 

vestes de peles fedorentas a orangotangos bípedes. Ademais, o casal vai morar em cavernas, 

aprendem a dominar o fogo e passam a viver em grupo. Essa sequência narrativa remete à 

proposta darwiniana cientificista de surgimento da humanidade, uma posição que, a primeira 

vista, parece querer diminuir o criacionismo, mas se vista com cautela, propõe uma nova 

mitologia na qual as teorias divergentes convirjam. O romancista reflete, no texto, o paradigma 

emergente que reclama para si uma proximidade entre teorias científicas e/ou bíblicas e criação 

literária. Saramago inicia, com essa proposição, sua atitude constante em Caim: brincar com as 

possibilidades. Transformar o simplório e o sutil em agudeza; barroquizar o discurso por meio 

de pequenas gratuidades aparentemente fortuitas, mas imbuídas de uma veia rizomática capaz 

de abrir aproximações. 

Essa reescrita consciente descreve os acontecimentos do surgimento da humanidade 

com melindres historiográficos, ao mesmo tempo em que aproxima teoria(s) científica e 

criação literária. Tal ato parece propor uma possível saída aos caminhos intrincados entre 

literatura, Bíblia e pressupostos racionalistas. Para além, ressalta as falhas dos discursos 

aceitos, promove a carnavalização da narrativa e se coloca como agenciador de 

desconstruções: 

Que eles não disseram aquelas palavras, é mais do que óbvio, mas as dúvidas, as 

suspeitas, as perplexidades, os avanços e recuos da argumentação estiveram lá. O 

que fizemos foi simplesmente passar ao português corrente o duplo e para nós 

irresolúvel mistério da linguagem e do pensamento daquele tempo 

(SARAMAGO, 2009, p. 46). 
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Caim se apresenta, dessa forma, primeiro como paródia, um texto que promove a 

“(...) imitação com distância crítica, cuja ironia pode beneficiar e prejudicar ao mesmo 

tempo” (HUTCHEON, 1985, p. 54). Ou seja, o romance agencia tradição e ruptura por 

meio de um discurso desestabilizador para retomar o diálogo entre presente e passado. Por 

tudo isso, o romance nos faz retornar a Michel de Foucault quando trata da arbitrariedade 

histórica de certos condicionamentos críticos: 

(...) as unidades [do discurso] que é preciso deixar em suspenso são as que se 

impõem da maneira mais imediata: as do livro e da obra. (...) É que as margens 

de livro jamais são nítidas nem rigorosamente determinadas: além do título, das 

primeiras linhas e do ponto final, além de sua configuração interna e da forma 

que lhe dá autonomia, ele está preso em um sistema de remissões a outros livros, 

outros textos, outras frases: nó em uma rede. (...) Por mais que o livro se 

apresente como um objeto que se tem na mão; por mais que ele se reduza ao 

pequeno paralelepípedo que o encerra: sua unidade é variável e relativa. Assim 

que a questionamos, ela perde sua evidência; não se indica a si mesma, só se 

constrói a partir de um campo complexo de discursos (FOUCAULT, 2008, p. 

26). 

 

Como elucida Foucault, o livro se constrói em um universo de remissões e 

conhecimentos. Sua continuidade narrativa ancora-se na tradição, ou seja, um modelo 

comum e aceito História que nos foi transmitida pelas catequeses, por pais e professores. 

Esse modelo nos permite reconhecer o comum. Mas, sua diferença alcançada pela ruptura 

quebra a continuidade tradicional e insere o novo, o diferente e o distanciamento. Para 

Hobsbawm e Ranger “mais interessante, do nosso ponto de vista, é a utilização de 

elementos antigos na elaboração de novas tradições inventadas para fins bastante originais” 

(1984, p. 14). Nesse sentido, a ruptura, mesmo que composta por um “presente 

interpretador” que nega e transgride, também congrega “elementos antigos”, seja para 

confirmá-los e/ou contestá-los. 

Poderíamos pensar como Cerdeira da Silva, que Caim é uma 

 (...) heresia literária, uma vez que o texto primeiro passa por uma desconstrução 

que o leva primeiro a uma completa transfiguração no novo contexto. Não se 

trata de paráfrase, de reduplicação, mas de uma filtragem irônica que dilui o tom 

sempre nobre e laudatório do texto de origem, para reinscrevê-lo de forma 

inopinada no novo espaço narrativo. Ora esta é a fórmula que se utiliza também 

com o texto bíblico e as convicções religiosas. A ironia é cáustica e vai por em 

questão as respostas seguras e as certezas inabaláveis da ideologia (CERDEIRA 

DA SILVA, 1989, p. 88). 

 

O romance redimensiona passado, presente e, posteriormente – por sua proposta –, 

o futuro também. Essa configuração revela sua conjuntura histórica, uma vez que nesse 

instante o passado ganha vida no presente para transformar o futuro. Como bem elucidou 

Kaufman (1991), ao contrário da ficção histórica modernista, que fugia da História, 
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negava-a ou a destruía, o romance de Saramago revisita a História de maneira consciente e, 

às vezes, irônica. Ao eleger o mito edênico como revisitação, o autor português adentra um 

solo extremamente movediço, onde facto e ficto convergem, se misturam, se amalgamam. 

A força da ironia paródica, somada ao processo metaficcional, promove a erupção de um 

texto em que o mundo é relido segundo novas possibilidades e a verdade se torna plural. 

Desse modo, de uma perspectiva crítica, o romance saramaguiano remonta os mitos 

de Adão e Eva, Caim e Abel, Abraão e Isaac, Lilith, a Torre de Babel, o encontro de 

Moisés com Deus no Monte Sinai, a destruição das cidades de Sodoma e Gomorra, Jó e, 

por fim, o contexto do dilúvio e a Arca de Noé, todos eles coordenados e fiduciados pelas 

mãos de um deus mitopoético. Por serem muitas as questões, precisamos esclarecer que o 

mito, como asseverou Eliade (2010), também pode se exprimir em linguagem. Ele é, antes 

de tudo, uma palavra que veredicta um acontecimento, expressa o mundo e sua realidade 

atravessando gerações. Ao tentar explicar o mundo e o homem, ele se torna irracional, 

presta-se a diversas interpretações. Assim, como o oráculo, decifrar o mito é decifrarmo-

nos. 

Saramago, em um processo de (auto)decifração nacional, (re)interpreta os mitos 

genesíacos por meio de uma leitura literal dos fatos: cria um discurso paródico que 

dessacraliza seus valores. O narrador deixa de lado a hermenêutica bíblica e renova 

significados por meio de uma iconoclastia linguística. Essa renovação realmente se 

constata porque, como elucida Armstrong, a iconoclastia acontece quando Saramago 

propõe uma interpretação exclusivamente literal da Bíblia. Isso porque 

Até o século XIX, muito pouca gente imaginava que o primeiro capítulo do 

Gênesis era uma descrição factual das origens da vida. Durante séculos, judeus e 

cristãos apreciaram uma exegese extremamente alegórica e inventiva, insistindo 

que uma leitura inteiramente literal da Bíblia não era possível nem desejável. 

Eles reescreviam a história bíblica, substituíam histórias da Bíblia por novos 

mitos e interpretavam o primeiro capítulo do Gênesis de maneira 

surpreendentemente diversa (ARMSTRONG, 2007, p. 9, grifo nosso). 

 

O palimpsesto saramaguiano erige-se sobre si tendo o outro como horizonte. 

Retornando ao entrecho narrativo, o romance passa a delinear sua trajetória principal a 

partir do terceiro capítulo, momento em que aparecem as personagens Caim e Abel. Sobre 

os dois o narrador faz um breve sumário no qual se refere a uma infância comum e, 

rapidamente, chega ao episódio do assassinato. A trama acompanha parafrasticamente a 

desdita que acende a cólera de Caim para com Abel. Ela nasce por conta da rejeição 

sistemática e sem motivo, por parte de Deus, das oferendas do irmão mais novo em 

contrapartida ao primogênito. Ou seja, “Estava claro, o senhor desdenhava caim” 
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(SARAMAGO, 2009, p. 33). Contudo, se até aqui a semelhança ao Gênesis bíblico é clara, 

no romance Abel percebe ser preferido em relação ao irmão e passa a zombar da 

incompetência fraternal, o que atiça a raiva e inflama a vingança de Caim: “Foi então que o 

verdadeiro carácter de abel veio ao de cima. Em lugar de se compadecer do desgosto do 

irmão e consolá-lo, escarneceu dele, e, como se isso ainda fosse pouco, desatou a enaltecer 

a sua própria pessoa (...)” (SARAMAGO, 2009, p. 33). Em vez de apoio, escarnecimento. 

Abel deflagra uma tipificação da personalidade humana, a atrocidade facínora. 

Tomado pela ira e pela inveja, o filho mais novo do casal edênico arma uma cilada 

e mata seu irmão “(...) a golpes de uma queixada de jumento que havia escondido antes 

num silvado, portanto com aleivosa premeditação” (SARAMAGO, 2009, p. 34), 

cometendo o primeiro homicídio na história da Humanidade. Ao confrontar Caim para 

saber de seus motivos mortíferos, Deus se desentende com sua criação e, indignado pelo 

ato, ameaça-o. A ironia deste momento alto da narrativa está na defesa que Caim faz de si. 

Ao afirmar-se como assassino, o protagonista acusa Deus de dividir consigo a 

responsabilidade: tivesse aceitado os sacrifícios dos dois irmãos e o fratricídio não 

ocorreria. 

Que fizeste com o teu irmão, perguntou [deus], e caim respondeu com outra 

pergunta, Era eu o guarda-costas de meu irmão, Mataste-o, Assim é, mas o 

primeiro culpado és tu, eu daria a vida pela vida dele se tu não tivesses destruído 

a minha, Quis pôr-te à prova, E tu quem és para pores à prova o que tu mesmo 

criaste, Sou o dono soberano de todas as coisas, E de todos os seres, dirás, mas 

não de mim nem de minha liberdade (... ) Como tu foste livre para deixar que eu 

matasse a abel quando estava na tua mão evitá-lo, bastaria que por um momento 

abandonasses a soberba da infalibilidade que partilhas com todos os outros 

deuses, bastaria (...) que aceitasses a minha oferenda com humildade, só porque 

não deverias atrever-te a recusá-la, os deuses, e tu como todos os outros, têm 

deveres para com aqueles a quem dizem ter criado (...) (SARAMAGO, 2009, p. 

34). 

 

A citação apresenta algumas das características comentadas da releitura paródica do 

mito sob as rédeas da ironia. A fala de Caim expõe sua negação em aceitar a Deus como 

dono de si ou de sua liberdade. Ora, ao descartar a soberania divina, a personagem se diz 

livre até mesmo... para matar seu irmão Abel, uma justificativa muito próxima daquela 

dada pelo eu-lírico do poema de Gregório de Matos. A liberdade de Caim o coloca como 

culpado, mesmo sem essa percepção por parte da personagem. O jogo criado pela narrativa 

desarma a figura divina de seu poder, mas também realoca sua imagem como culpado, não 

mais o soberano dono da verdade. Justamente nesse choque se encontra a motivação 

reflexiva que acompanha toda narrativa: Abel, um pastor abençoado e destoante, e Caim, 

um agricultor renegado; a morte de Abel inicia um constante confronto ideológico entre 
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Caim com Deus; a “falta de perdão” divino justifica os traços de sedição para com o 

criador, mas não apaga a culpa existente no irmão assassino. Segundo uma leitura rasa do 

romance, poderíamos pensar que Deus é tirano-vingador, capaz de trucidar populações 

inteiras (como Sodoma e Gomorra) sem poupar crianças, enquanto Caim representa a 

figuração do sujeito cético cujos pensamentos são anacrônicos, reiterados por sua força, 

mas magoado por seu próprio erro: 

Tenho um pensamento que não me larga, Que pensamento, perguntou abraão, 

Penso que havia inocentes em sodoma e nas outras cidades que foram 

queimadas, Se os houvesse, o senhor teria cumprido a promessa que me fez de 

lhes poupar a vida, As crianças, disse caim, aquelas crianças estavam inocentes, 

Meu Deus, murmurou abraão e a sua voz foi como um gemido, Sim, será o teu 

Deus, mas não foi o delas (SARAMAGO, 2009, p. 97). 

 

 Contudo, o romance, em verdade, explana a corresponsabilidade existente entre 

criador e criatura pelos erros da terra. 

O pecado do protagonista o coloca em uma situação complexa: marcado por Deus e 

condenado a vagar indefinidamente. Mas, diferente da personagem bíblica (condenado a 

errar pelo mundo), a de Saramago erra pelos tempos bíblicos; se torna um desterrado, um 

homem sem centro/raízes. Esse desterro permite ao narrador instaurar um jogo insólito que 

se realiza por um simples mecanismo: a personagem cruza fronteiras temporais, passa por 

“súbitas mudanças de presente que o faziam viajar no tempo” (SARAMAGO, 2009, p. 89) 

e se transforma em testemunha ocular de episódios pontuais e de alta importância para a 

construção da trajetória narrativa do Primeiro Testamento. 

Essa proposição alia o universo insólito da literatura ao universo do maravilhoso 

bíblico, promovendo uma argumentação que desconstrói as bases de sustento da fé 

judaico-cristã; uma composição paródica que (re)cria os textos sagrados criticamente para 

apontar falhas sociais e religiosas via ficção e em favor de uma novas proposições. Essa 

recriação, enquanto escrita palimpsesta, modifica a ordem cronológica do texto padrão e, 

canhestramente, trafega por cenas que permitem ao leitor avaliar a imagem de Deus e 

novas possibilidades para ela – e, deixemos já claro, a possibilidade e a sutileza são os 

elementos literários mais comuns e bem empreendidos deste romance. 

Saramago, como em A jangada de Pedra, se vale de um discurso portentoso realista 

para conceder a seu protagonista o dom da transmigração temporal e testemunhar episódios 

importantes em nova chave, afinal não é mais um narrador a contar, segundo uma visão 

posterior e deliberadamente parcial, o que aconteceu e sim uma personagem vivenciando 

situações inusitadas. Assim, temos: 
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E então, ó surpresa, ó pasmo, ó estupefacção, a paisagem que caim tinha agora diante 

de si era completamente diferente, verdes de todos os verdes alguma vez visto, com 

árvores frondosas e frutíferas, complexos de água, uma temperatura suave, nuvens 

brancas boiando no céu. Olhou para trás, a mesma aridez de antes, a mesma secura, 

ali nada havia mudado. Era como se existisse uma fronteira, um traço a separar dois 

países, Ou dois tempos, disse caim sem consciência de havê-lo dito, o mesmo que se 

alguém o estivesse pensando em seu lugar. Levantou a cabeça para olhar o céu e viu 

que as nuvens que se moviam na direcção donde viemos se detinham na vertical do 

chão e logo desapareciam por desconhecidas artes. Há que levar em consideração o 

facto de caim estar mal informado sobre questões cartográficas, poderia mesmo 

dizer-se que esta, de certo modo, é a sua primeira viagem ao estrangeiro, portanto é 

natural surpreender-se, outra terra, outra gente, outros céus e outros costumes. Bem, 

tudo isso pode ser certo, mas o que ninguém me explica é a razão de as nuvens não 

poderem passar de lá para cá. A não ser, diz a voz que fala pela boca de caim, que o 

tempo seja outro, que esta paisagem cuidada e trabalhada pela mão do homem 

tivesse sido, em épocas passadas, tão estéril e desolada como a terra de nod. Então 

estamos no futuro, perguntamos nós, é que temos visto por aí uns filmes que tratam 

do assunto, e uns livros também (SARAMAGO, 2009, p.77). 

 

O princípio da verossimilhança neorrealista presente nos textos que se querem 

históricos deixa, aqui, de ser imperioso e o recurso fantástico, que deveria de ser transgressor, 

se torna o modus operandi: ativa a perspectiva realista mágica. Em oposição às aporias 

temporais aristotélico-agostinianas, o narrador saramaguiano, sob uma perspectiva 

fenomenológica, redimensiona o universo ficcional. Com efeito, 

A característica mais visível, mas não necessariamente a mais decisiva, da oposição 

entre tempo fictício e tempo histórico é a libertação do narrador – que não 

confundimos com o autor – em relação à obrigação maior que se impõe ao 

historiador, ou seja, dobrar-se aos conectores específicos da reinscrição do tempo 

vivido sobre o tempo cósmico. Ao dizer isso, damos ainda apenas uma 

caracterização negativa da liberdade do artesão da ficção e, por implicação, do 

estatuto irreal da experiência temporal fictícia. Personagens irreais, diremos, têm 

uma experiência irreal do tempo. Irreal, no sentido de que as marcas temporais 

dessa experiência não exigem vinculação à única trama espácio-temporal 

constitutiva do tempo cronológico. Pela mesma razão, elas não exigem vinculação 

umas com as outras, como mapas geográficos postos borda contra borda: a 

experiência temporal de tal herói não precisa ser referida ao único sistema de 

datação e ao único quadro de todas as datas possíveis, cujo mapa é constituído pelo 

calendário. Nesse sentido, da epopeia ao romance, passando pela tragédia e pela 

comédia antigas e modernas, o tempo da narrativa de ficção está livre das coerções 

que exigem revertê-lo ao tempo do universo. (...) Cada experiência temporal 

fictícia desdobra seu mundo, e cada um desses mundos é singular, incomparável, 

único (RICOEUR, 1997, p. 212). 

 

Paul Ricoeur elucida que todo tempo narrativo é, por excelência, lugar de liberdade do 

narrador. Inserido nesse processo, ele transforma o irreal em real dentro de sua concepção de 

veridicidade ficcional (mímesis). Assim, se quem narra não precisa se vincular à trama 

“espácio-temporal constitutiva do tempo cronológico”, ele pode flanar pelas geografias 

fictícias de sua criação, bem como permitir esse voo às suas criações. Esse é exatamente o 

sistema de datação temporal de Caim, “livre das coerções”. Sua qualidade realista mágica se dá 

porque nem mesmo o criador sabe o porquê dessas viagens acontecerem, haja vista que em 
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certa altura de uma de suas viagens no tempo, num total de onze, Caim interroga Deus se sua 

capacidade de viajante é um atributo concedido pelo divino. Deus nega e, além disso, 

estabelece que esta habilidade é primária pois, para Deus, o tempo não existe (Cf. 

SARAMAGO, 2009, p. 150). Destarte, o uso singular do espaço-tempo, mediado pelo 

realismo mágico, para além de um esquema desregrado ou desculpa para um processo insólito, 

é um movimento comum ao trato literário do romance saramaguiano: 

Com efeito, este autor considera os fatos históricos como sujeito para, depois, 

retirá-los de cena e conduzi-los a um espaço e tempo paralelos, próprios do 

romance, em que passam a ocorrer de outro modo, ou seja, diferentemente do 

rigor historicista. É a partir daí que sua escrita assume a dimensão que propicia 

que tais eventos possam ser considerados a partir de uma nova sincronia, 

fazendo, com isso, que ela se torne sujeito desse novo movimento (DUTRA, 

2010, p. 44). 

 

Ao cruzar a fronteira temporal pela primeira vez a personagem chega a um lugar 

diferente de tudo já conhecido, a terra de Nod, que “significa terra da fuga ou terra dos 

errantes (...)” (SARAMAGO, 2009, p. 45). Segundo o Gênesis, Caim foi banido para lá 

após matar seu irmão Abel. A raiz hebraica do vocábulo é vaguear – referência à vida 

nômade de Caim e seus descendentes, os chamados cainitas. Apesar de parecer fortuita, a 

relação entre cidade e sujeito alcança mais possibilidades do que possamos imaginar. Frye 

observa que os nomes de gentes e lugares narrativos afetam o caráter das personagens, 

contaminando aspectos de sua natureza: 

(...) saber o nome de um deus ou de um espírito dos elementos pode dar algum 

controle sobre ele; trocadilhos e etimologias de fundo popular sobre nomes de 

gente ou de lugares afetam o caráter da pessoa ou lugar que receba um desses 

nomes. Antes das batalhas é comum guerreiros jactarem-se com exortações que 

podem ser palavras de poder para eles. Para os deuses um homem jactar-se é 

sempre algo passível de objeção, e isso faz sentido: é possível que através das 

palavras ele adquira o poder que de fato ele deseja (FRYE, 2004, p. 29). 

 

Assim, Nod representa, na diegese narrativa, a marca específica de Caim, um 

sujeito errante, alguém que foge, inclusive de si. Ora, nessa terra Caim arruma emprego 

como amassador de barro e toma contato com Lilith. Altamente sedutora – como seu 

protótipo –, a personagem atrai para si os homens que deseja, leva-os para sua cama e 

esgota-os sexualmente. Mesmo alertado sobre os perigos advindos ao se relacionar com a 

rainha, Caim não consegue passar despercebido. Logo, de trabalhador passa a amante. A 

cena que antecede o primeiro encontro íntimo dos dois é emblemática, pois guarda o 

aspecto mais evidente do romance como um todo: suas bruscas mudanças de um estado a 

outro – da passividade à brutalidade, de uma terra a outra, do desconhecimento ao 

conhecimento, da vida à morte; do carinho à lascívia: 
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Conduzido por elas a um quarto separado, Caim foi despido e logo lavado dos 

pés à cabeça com água tépida. O contacto insistente e minucioso das mãos das 

mulheres provocou-lhe uma erecção que não pôde reprimir, supondo que tal 

proeza seria possível. Elas riram e, em resposta, redobraram de atenções para 

com o órgão erecto, a que, entre novas risadas, chamavam flauta muda, o qual de 

repente havia saltado nas suas mãos com a elasticidade de uma cobra. O 

resultado, vistas as circunstâncias, era mais do que previsível, o homem ejaculou 

de repente, em jorros sucessivos que, ajoelhadas como estavam, as escravas 

receberam na cara e na boca (SARAMAGO, 2009, p. 54). 

 

(...) lilith e caim parecem dois esgrimistas que apuram as espadas para um duelo 

de morte. (...) ela mesma dissera, Estarás aqui dia e noite, só não tinha 

acrescentado, Serás, quando eu assim o decidir, o meu boi de cobrição, palavra 

esta que parecerá não só grosseira como mal aplicada ao caso, uma vez que, em 

princípio, cobrição é coisa de animais quadrúpedes, não de seres humanos, mas 

que muito bem aplicada está porque estes já foram tão quadrúpedes como 

aqueles, porquanto todos sabemos que o que hoje denominamos braços e pernas 

foi durante muito tempo tudo pernas, até que alguém se terá lembrado de dizer 

aos futuros homens, Levantem-se que já é hora. (...) Caim dá voltas à vida na sua 

cabeça e não lhe encontra explicação, veja-se esta mulher que, não obstante estar 

enferma de desejo, como é fácil perceber, se compraz em ir adiando o momento 

da entrega, palavra por outro lado altamente inadequada, porque lilith, quando 

finalmente abrir as pernas para se deixar penetrar, não estará a entregar-se, mas 

sim a tratar de devorar o homem a quem disse, Entra (SARAMAGO, 2009, p. 

58-59). 

 

Os trechos são descritivos da admissão de Caim por Lilith como amante. Embora ela 

fosse casada com Noah – marido infértil, motivo usado pela insaciável personagem para 

manter casos extraconjugais à sua vista – a rainha possui uma independência sexual plena em 

relação aos homens – traço comum de seu protótipo mítico. A tradição cabalística que embasa 

a figura de Lilith permite, por um lado, sua manutenção e, por outro, contamina a narrativa de 

forma a renová-la por sua diferença contextual. Podemos constatar esse choque no primeiro 

excerto, espécie de iniciação catequética e consagração batismal que se dá por meio do 

estímulo (catequese) e ejaculação (batismo) de Caim sobre a face das escravas. Importa-nos 

ainda, na cena descrita, que o pênis de Caim é chamado de flauta muda. O termo evoca um 

instrumento, objeto ao qual ser humano recorre quer e não quando necessita. Ao nomear o 

pênis com um vocábulo instrumental o narrador promove uma aproximação do órgão a um 

objeto de uso para fins práticos, um para causar prazer auditivo, o outro sensitivo-sexual.  

O licencioso se completa, já no segundo trecho, com o momento orgíaco entre Lilith e 

o protagonista, quando a libido e a volúpia se tornam a tônica da narrativa, processo de mescla 

entre o coito animal e relação sexual entre humanos. Ao tratar Caim como boi de cobrição, o 

narrador recorda que a raça humana, por evolução, descende de animais quadrúpedes e, 

automaticamente, aloca Caim como passivo, boi que serve apenas para copular, cumprir – 

como a flauta – um objetivo. Assim, a figura da personagem “objeto” serve, a princípio, para 

sanar as necessidades sexuais de Lilith, mulher insaciável por natureza e ativa no ato sexual. 



279 

 

Impossível, no pé em que estamos da narrativa, não relacionarmos a figura de Lilith 

com o mito da vagina dentata. O tom moralizante da lenda, que avisa sobre os perigos de se 

praticar sexo com mulheres desconhecidas, se coaduna com a descrição de Lilith feita pelo 

olheiro: 

(...) Quem é, perguntou Caim, E lilith, a dona do palácio e da cidade, oxalá não 

ponha os olhos em ti, oxalá, Porquê, Contam-se coisas, Que coisas, Diz-se que é 

bruxa, capaz de endoidecer um homem com os seus feitiços, Que feitiços, perguntou 

Caim, Não sei nem quero saber, não sou curioso, a mim basta-me ter visto por aí dois 

ou três homens que tiveram comércio carnal com ela, E quê, Uns infelizes que 

davam lástima, espectros, sombras do que haviam sido, Deves estar louco se 

imaginas um pisador de barro a dormir com a rainha da cidade, Queres dizer a dona, 

Rainha ou dona, tanto faz, Vê-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 atropelarem tudo e todos para 

chegar a sentar-se num trono, Falas por experiência, perguntou Caim, Observo, nada 

mais, para isso é que sou olheiro, No entanto, alguma experiência terás, Sim, alguma, 

mas sou um pássaro de asas curtas, desses que voam baixo, Pois eu nem sequer alcei 

voo uma vez que fosse, Não conheces mulher, perguntou o olheiro, Não, Estás muito 

a tempo, ainda és novo (SARAMAGO, 2009, p. 51). 

 

O romance recupera a ideia mítica de que, ao relacionar-se com uma mulher 

desconhecida, a vagina dela causará algum tipo de mal aos que a penetram. Segundo o mito 

corrente, um peixe habita a vagina da divindade conhecida como Grande Mãe Tenebrosa que 

se disfarça em mulher, e o herói será o homem que vencer esta entidade quebrando os dentes 

dessa vagina mortal matando o peixe e possuindo a mulher. Se retomarmos a citação anterior 

Lilith, quando penetrada, não está entregando-se ao deleite, mas devorando seu parceiro 

sexual. Saramago conjuga esta característica à figura de sua personagem e a cobre de uma 

aparência cientificista evolucionista de tonalidade darwiniana quando desloca o mito de seu 

contexto original para um ato animal, instintivo e afeito aos quadrúpedes. 

Contudo, a narrativa apresenta uma confluência de estados excitativos das 

personagens, exemplo premente do mote romanesco. O protagonista, na presença de Lilith, 

passa de seu estado de passividade ao de sujeito atuante sexualmente; de sua castidade 

brota a ardência sexual. Sua potência faz com que a rainha se apaixone por ele e, 

contrariando o usual, não consegue esgotá-lo (simbolicamente, os dentes da vagina são 

quebrados). Assim, não há vitória ou derrota, mas um amalgaento de perspectivas na 

construção das personagens. Ora, tal fato faz com que Caim permaneça na cidade e acabe 

engravidando Lilith. 

Representativa da mulher que age, a rainha de Nod assume no livro o lugar da 

esposa de Caim e mãe de Enoch, o filho da luxúria. A união entre Caim e Lilith revela ao 

leitor ser possível, partindo de histórias moralmente condenáveis, manter uma dignidade 
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que se sobrepõe a valores estereotipados: Lilith se torna “digna”, não se envergonha de sua 

natureza, revela-se capaz de amar, perdoar e, ao mesmo tempo, ser dona de si. Sua figura 

mítica amplia a discussão romanesca ao colocar em pauta a validade de outras versões da 

história – que sempre circularam no seio da cultura ocidental –, além de retomar a antiga 

questão entre factual e ficcional para a construção do texto literário, mas dessa vez pautada 

em um âmbito profundamente metaficcional. 

Após certa permanência na cidade, Caim parte de Nod e transita para um período 

outro, onde acontece seu primeiro encontro com Abraão prestes a sacrificar seu filho Isaac 

a Deus. A narrativa original conta que o sacrifício foi impedido a tempo por uma criatura 

alada mas, no romance, é Caim que se antecipa ao anjo e impede a ação de Abraão. 

Quando tudo se resolve, o anjo do senhor aparece, atrasado, para realizar uma obra já 

acabada. A ação perpetrada por Caim desfalca a atitude divina e promove a dessacralização 

propositiva do texto, momento em que narrador e protagonista destilam opiniões sobre a 

figura divina: 

Perguntou isaac, Pai, que mal te fiz eu para teres querido matar-me, a mim que 

sou o teu único filho, Mal não me fizeste, isaac, (...) A ideia foi do senhor, que 

queria tirar a prova, A prova de quê, Da minha fé, da minha obediência, E que 

senhor é esse que ordena a um pai que mate o seu próprio filho, É o senhor que 

temos, o senhor dos nossos antepassados, o senhor que já cá estava quando 

nascemos, E se esse senhor tivesse um filho, também o mandaria matar, 

perguntou isaac, O futuro o dirá, Então o senhor é capaz de tudo, do bom, do 

mau e do pior, Assim é, Se tu tivesses desobedecido à ordem, que sucederia, 

perguntou isaac, O costume do senhor é mandar a ruína, ou uma doença, a quem 

lhe falhou, Então o senhor é rancoroso, Acho que sim, respondeu abraão em voz 

baixa, como se temesse ser ouvido, (...) Pai, não me entendo com esta religião, 

Hás-de entender-te, meu filho, não terás outro remédio, e agora devo fazer-te um 

pedido, um humilde pedido, Qual, Que esqueçamos o que se passou, Não sei se 

serei capaz, meu pai, ainda me vejo deitado em cima da lenha, amarrado, e o teu 

braço levantado, com a faca a luzir, Não era eu quem estava ali, em meu perfeito 

juízo nunca o faria, Queres dizer que o senhor enlouquece as pessoas, perguntou 

isaac, Sim, muitas vezes, quase sempre, respondeu abraão, Fosse como fosse, 

quem tinha a faca na mão eras tu (...) (SARAMAGO, 2009, p. 81-82, grifos 

nossos). 

 

O diálogo entre Abraão e seu filho Issac promove a autotextualidade romanesca e 

filia Caim a seu antecessor O evangelho segundo Jesus Cristo. Ao indagar se Deus mataria 

seu próprio filho, a narrativa alude explicitamente a Jesus, enviado à morte por Deus para 

alcançar (segundo o ponto de vista saramaguiano em seu Evangelho) a ampliação da 

crença no cristianismo.  A antecipação diegética que promove a autotextualidade indicia 

que a figura divina, em Saramago, está constantemente ligada ao sacrifício. Como expressa 

o narrador: 
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(...) é outra vez a mesma história, começa-se por um cordeiro e acaba-se por 

assassinar aquele a quem mais se deve amar, Foi o senhor que o ordenou, foi o 

senhor que o ordenou, debatia-se abraão, Cale-se, ou quem o mata aqui sou eu, 

desate já o rapaz, ajoelhe e peça-lhe perdão, Quem é você, Sou caim, sou o anjo que 

salvou a vida a isaac (SARAMAGO, 2009, p. 80). 

 

Segundo o ponto de vista romanesco, a crença em Deus enreda, em um mesmo 

elemento, em duas produções distintas: ou agradar a Deus é o mesmo que sacrificar-se ou 

sacrificar alguém em favor de não receber qualquer tipo de punição celestial. A gênese do 

fator Deus tão combatida pela narrativa parece encontrar, nessa situação, amparo legal. 

Como expressa o próprio escritor: 

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 

(SARAMAGO, 2001). 

 

Ao negar um ato de sacralização da violência, Saramago redimensiona o olhar da 

fé. Não há negação divina, apenas excesso de violência como um estado necessário de ser 

expurgado. Qual o Anticristo nietzschiano, o romance/ensaio elege uma crítica específica a 

determinado procedimento dos propaladores do cristianismo: seu viés dominador, que 

submete a humanidade (ou, pelo menos seus fiéis) a uma dependência ao sofrimento para 

alcançar o perdão dos pecados e a graça divina e, mais, à imposição de uma crença/ideia 

única por meio da força e de atitudes violentas (muitas vezes usando, para isso, a “vontade 

de Deus”). Talvez por isso o narrador, embasado por essa perspectiva de dessacralização 

da barbaridade, afirme que “a história dos homens é a história dos seus desentendimentos 

com deus, nem ele nos entende a nós, nem nós o entendemos a ele” (SARAMAGO, 2009, 

p. 88). 

Ao contrário do que parece, Saramago não promove, nos trechos citados, uma 

crítica a Jesus, mas sim à violência do Cristianismo em prol do poder absoluto (religioso, 

político e/ou filosófico). Já não se trata mais de pôr em xeque o próprio Deus mediante a 

crucificação de Jesus Cristo, mas sim da construção de uma personagem cuja característica é a 

de apostrofar o Criador pessoalmente em momentos cruciais da narrativa, culminando em sua 

execução simbólica mediante a destruição daquilo que se infere ser a sua obra mais preciosa: a 

humanidade. 

O encontro entre Caim e Abraão questiona verdades absolutas ao invés de aceitá-

las, rejeita a imposição por meio do reflexivo. Passado esse embate, o protagonista viaja 

novamente e reencontra patriarca de Israel, agora em um tempo anterior ao do sacrifício, 

no qual este fica sabendo que será pai, além de se envolver, junto com aquele, no episódio 
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da destruição de Sodoma. Há, aqui, novamente uma cena onde o combate maior é contra a 

violência e os atos indiscriminados de matança presentes na Bíblia, em especifico o das 

crianças da cidade destruída. Enquanto emigrante intelectual, Caim representa o húmus 

que dinamiza os estratos violentos dos períodos visitados e, qual missionário, indica 

possibilidades, mudanças. A querela de Sodoma apenas ratifica tal problemática. O 

protagonista questiona os desmandos violentos e aponta ações que desequilibram a 

impetuosa problemática. Assim, enquanto erra pelos tempos, Caim se depara com seu 

crime – o fratricídio –, mas o vê diminuído frente aos desmandos divinos – dos quais o 

protagonista se vale para justificar-se – possuidores de plena falta de propósito. Há, 

contudo, nessa justificativa, um processo de equidade entre criador e criatura, pois ambos 

se apresentam como promotores do mal (e do bem); cometem ações tanto perversas quanto 

benignas para com seus semelhantes. 

O último episódio do livro, que reencena a questão da violência e seus 

desdobramentos, envolve as personagens Noé, Caim e Deus. Enquanto viajante, o 

protagonista acaba por parar no tempo/espaço em que Noé realiza a construção da arca 

para nela tomar lugar quando acontecer o dilúvio. Caim é aceito para embarcar junto com a 

família de Noé e repovoar a terra depois do incidente divino, mas, durante o evento, mata a 

todos presentes na embarcação em uma tentativa, um tanto quanto nietzschiana, de fazer 

acabar com a existência de Deus e seu domínio sobre a humanidade. O encerramento do 

romance, mesmo se lido enquanto tal – ficção e, ainda, ficção da ficção –, por si só 

esvaziaria qualquer discussão de ordem teológica. Ele deixa entrever, como já vimos 

apontando em nossa reflexão, uma interessante discussão ética: a defesa de certa retidão de 

conduta revelada pela coerência de atitudes tanto do protagonista quanto do narrador: 

Apesar de assassino, caim é um homem intrinsecamente honesto, os dissolutos 

dias vividos em contubérnio com lilith, ainda que censuráveis do ponto de vista 

dos preconceitos burgueses, não foram bastantes para perverter o seu inato 

sentido moral da existência, (...) (SARAMAGO, 2009, p. 143). 

 

O trecho evoca um procedimento comum ao discurso do escritor português: a 

acronia entre o fato narrado e os conhecimentos postos em enunciação pelo narrador. Sua 

voz, ao questionar a moral do casal romanesco, faz o leitor vacilar frente ao pronto, 

exigindo que haja uma maior atenção e verificação para que nada seja julgado de forma 

fixa; as ideias são reinterpretadas conforme a verdade se movimenta. Ao usar o termo 

burguês, o narrador aproxima o julgamento do enlace sexual entre Caim e Lilith sob uma 

moral cristã atual, e não judaica, (mesmo romana ou grega) – conforme exige o contexto 
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temporal. O texto deflagra, por essa acronia, que não há representação da Verdade, mas de 

uma verdade dentre outras sobre os fatos. 

Em última análise, Caim, nos embates entre o factual bíblico e o inventivo, 

preenche lacunas de significação deixadas pelo texto genesíaco e dessacraliza o 

consagrado como oficial para reorganizar sua proposta epistêmica de sociedade pacífica, 

sem violências de qualquer tipo. A presença da mítica Lilith permite-nos pensar a recriação 

fundamentada em uma posição gnóstico-filosófica na qual a fantasia, guiada pela presença 

do narrador – e suas interferências –, aponta para um universo pretendido (“Sobre a nudez 

crua da verdade, o manto diáfano da fantasia”, ou ainda, “Sobre a nudez forte da fantasia o 

manto diáfano da verdade”, quem sabe). Nesse, o ser humano é um sujeito competente 

para lidar, equacional e equilibradamente, com o bem e o mal – para além de qualquer 

manipulação divina. 

A proposição libertária de Caim em relação ao seu criador tange ao extremo da 

proposição nietzschiana da morte de Deus. Essa vontade expressa, comum ao pensamento 

contemporâneo se dá por uma perspectiva complexa. Segundo Eliade 

O homem moderno a-religioso assume uma nova situação existencial: 

reconhece-se como o único sujeito e agente da História e rejeita todo apelo a 

transcendência. Em outras palavras, não aceita nenhum modelo de humanidade 

fora da condição humana, tal como ela se revela nas diversas situações 

históricas. O homem faz-se a si próprio, e só consegue fazer-se completamente 

na medida em que se dessacraliza e dessacraliza o mundo. O sagrado é o 

obstáculo por excelência à sua liberdade. O homem só se tornará ele próprio 

quando estiver radicalmente desmitificado. Só será verdadeiramente livre quando 

tiver matado o último Deus (2010, p. 165). 

 

Assim, a “(...) morte de Deus passou a ser um símbolo para exprimir aquela 

experiência humana que em outros tempos fazia uso do símbolo ‘Deus’ para articular-se” 

(ALVES, 1988, p. 59). A humanidade, que por um lado, cria o divino e faz-se dele 

depender, por outro anseia assumir a condução de sua existência pela negação dos entes 

superiores a quem seus ancestrais cultuavam. Ora, para livrar-se de Deus, ou da ideia de 

que existe um Deus, Caim precisará acabar com o criador dessa ideia, a humanidade. Para 

isso, precisará eliminar todos os habitantes da arca de Noé. Essa atitude altamente radical, 

no entanto, falha e essa falha se dá porque, enquanto sujeito, os seres humanos herdam 

uma herança cultural da qual não conseguem negar por inteiro. A presença do Deus bíblico 

e de uma ética embasada no cristianismo está avolumada em nossa História. Como 

constata Ferraz,  

Ao longo de sua obra, ele [Saramago] vai apontando perfis de Deus que o 

incomodam. Em Terra do Pecado, seu primeiro romance, critica um Deus que 
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não gosta de prazer e de sexo; em Memorial do Convento, critica aqueles que 

edificam grandes catedrais para Deus; na peça de teatro In Nomine Dei, critica as 

guerras que se fazem em nome de Deus. Finalmente em O Evangelho segundo 

Jesus Cristo, Saramago questiona o Deus de Amor que deixa que seu único filho 

seja crucificado e que não concede o perdão a Lúcifer (FERRAZ, 2009). 

 

Partindo dessa proposição, podemos pensar que a imagem tida de Deus é um fator 

determinante na compreensão do mundo. Segundo Queiruga: “Dize-me como é teu Deus e 

dir-te-ei como é tua visão do mundo; dize-me como é tua visão do mundo, e dir-te-ei como 

é teu Deus” (2006, p. 11). Destarte, Saramago invectiva Deus, mas não consegue negá-lo 

plenamente. Nesse sentido, ao eleger a divindade como tema estruturador, o discurso 

saramaguiano promove ações que tentam, verdadeiramente, matar uma ideação que se dá, 

essencialmente, como a propõe Nietzsche ao discorrer sobre a morte de Deus. O filósofo, 

em seu aforismo 125 de A Gaia Ciência, assim a enuncia: 

Não ouviram falar daquele homem louco que em plena manhã acendeu uma lanterna 

e correu ao mercado, e pôs-se a gritar incessantemente: “Procuro Deus! Procuro 

Deus!”? – E como lá se encontrassem muitos daqueles que não criam em Deus, ele 

despertou com isso uma grande gargalhada. Então ele está perdido? Perguntou um 

deles. Ele se perdeu como uma criança? Disse outro. Está se escondendo? Ele tem 

medo de nós? Embarcou num navio? Emigrou? – Gritavam e riam uns para os 

outros. O homem louco se lançou para o meio deles e trespassou-os com seu olhar. 

“Para onde foi Deus?”, gritou ele, “já lhes direi! Nós o matamos – vocês e eu. Somos 

todos seus assassinos! Mas como fizemos isso? Como conseguimos beber 

inteiramente o mar? Quem nos deu a esponja para apagar o horizonte? Que fizemos 

nós, ao desatar a terra do seu sol? Para onde ela se move agora? Para onde nos 

movemos nós? Para longe de todos os sóis? Não caímos continuamente? Para trás, 

para os lados, para a frente, em todas as direções? Existem ainda ‘em cima’ e 

‘embaixo’? Não vagamos como que através de um nada infinito? Não sentimos na 

pele o sopro do vácuo? Não se tornou ele mais frio? Não anoitece eternamente? Não 

temos que acender lanternas pela manhã? Não ouvimos o barulho dos coveiros a 

enterrar Deus? Não sentimos o cheiro da putrefação divina? – também os deuses 

apodrecem! Deus está morto! Deus continua morto! E nós o matamos! Como nos 

consolar, a nós, assassinos entre os assassinos? O mais forte e mais sagrado que o 

mundo até então possuíra sangrou inteiro sob nossos punhais – quem nos limpará 

este sangue? O mais forte e mais sagrado que o mundo até então possuíra sangrou 

inteiro sob os nossos punhais – quem nos limpará este sangue? Nunca houve um ato 

maior – e quem vier depois de nós pertencerá, por causa desse ato, a uma história 

mais elevada que toda a história até então!”. Nesse momento silenciou o homem 

louco, e novamente olhou para seus ouvintes: também eles ficaram em silêncio, 

olhando espantados para ele. “Eu venho cedo demais”, disse então, “não é ainda meu 

tempo. Esse acontecimento enorme está a caminho, ainda anda: não chegou ainda 

aos ouvidos dos homens (NIETZSCHE, 2001, p. 147-148) 

 

A leitura atenta da proposição filosófica e o conhecimento experiente dos escritos 

nietzschianos permitem ler o extrato anterior como a morte não da divindade propriamente 

dita, mas de um paradigma metafísico. Em outros termos, ao anunciar a morte de Deus, o 

filósofo não o mata, ele acaba por constatar a ausência do numinoso na cultura de seu 

tempo, acusando a própria metafísica como causa dessa morte; “(...) o que está em jogo é a 

constatação de que as estruturas de pensamento e de linguagem oferecidas pelo teísmo 
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entraram em colapso” (ALVES, 1988, p. 54). Segundo Rocha, “(...) o Deus que morreu e 

que teve sua morte anunciada na aurora do século XX é aquele que nasceu do coito entre a 

religião cristã e a cultura helênica, sobretudo platônica” (2007, p. 123), uma morte que foi 

declarada na aurora do século XX por Nietzsche, mas que vinha sendo preparada desde a 

evidenciação da impossibilidade metafísica feita por Kant. Como nos referenda Alves: 

O homem chamado de louco não entende como os outros homens não sabem o que 

aconteceu a Deus e logo chega à mesma conclusão deles: Deus está morto! Mas será 

esse anúncio o obituário de um ser eterno? Antes disso, o que está em jogo é a 

constatação de que as estruturas de pensamento e de linguagem oferecidas pelo 

teísmo entraram em colapso (1988, p. 54). 

 

Deus, nessa perspectiva, não é mais simplesmente o YHWH – que dispensa outras 

apresentações –, antes um ser exposto a um julgamento crítico. Ora, tal diferenciação 

poderia explicar a culpabilidade desse Deus na enunciação romanesca de Saramago, que 

parte de uma consciência ética, onde o que interessa é a justiça puramente humana, isenta 

de qualquer noção de uma divindade enquanto fator: 

Simplesmente lhe rogo que compreenda, pelo sentimento de não poder ser pela 

razão, que, se há Deus, há só um Deus, e que, na sua relação com ele, o que 

menos importa é o nome que lhe ensinaram a dar. E que desconfie do “fator 

Deus”. Não faltam ao espírito humano inimigos, mas esse é um dos mais 

pertinazes e corrosivos (SARAMAGO, 2001). 

 

Em meio a esse recrudescimento do sentimento religioso, o texto de Saramago 

reflete, mesmo inconscientemente, um espírito de época que evoca o assassínio do 

paradigma imagético de um Deus metafísico. Há a construção de uma personagem que, ao 

invés de pôr em xeque o divino e seus projetos por meio de uma inversão do sacrifício da 

crucificação de Jesus Cristo, apostrofa o Criador em momentos cruciais da história bíblica, 

culminando em uma destruição simbólica daquilo que se infere ser a sua obra mais preciosa: a 

humanidade. Ora, tal pensamento não serve para encerrar a discussão, senão para fomentá-la. 

Segundo Sant’anna 

(...) José Saramago lança Levantado do chão, em 1980, obra que revela fortes 

elementos do sagrado e que determina uma nova etapa na produção literária do 

escritor português. Outras obras que se seguiram como Memorial do convento, O 

ano da morte de Ricardo Reis, O evangelho segundo Jesus Cristo e In nomine 

dei (...) seriam a revelação do zeitgeist, o espírito da nova religiosidade de sua 

época; ou se preferirem a reação literária de autor que reflete seu tempo. O 

sagrado que nunca foi uma moda que vai e volta, como destacou Eco, 

paradoxalmente “retorna” neste último quartel do século XX, fortalece-se e 

manifesta-se através de formas alternativas e, muitas vezes secularizadas como é 

o caso do escritor português (SANT’ANNA, 2009, p. 40). 

 

Assim, não há profanação, mas uma dessacralização que não nega o religioso; 

como bem esclarece Eliade, “(...) uma vida profana não consegue abolir completamente o 
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comportamento religioso” (1999, p. 18). Qual sujeito marcado por seu tempo, o escritor 

português deixa jorrar de sua pena a preocupação com o sagrado; assassina aquilo que de 

regra há nele de ruim para por em evidência uma nova perspectiva, erigida em seu 

propósito epistêmico. Insta-nos aproximar novamente Saramago, por seu projeto, a Eliade 

quando o pesquisador afirma que 

(...) o sagrado e o profano constituem duas modalidades de ser no Mundo, duas 

situações existenciais assumidas pelo homem ao longo da sua história. Esses 

modos de ser no Mundo não interessam unicamente à história das religiões ou à 

sociologia, não constituem apenas o objeto de estudos históricos, sociológicos, 

etnológicos. Em última instância, os modos de ser sagrado e profano dependem 

das diferentes posições que o homem conquistou no Cosmos e, 

consequentemente, interessam não só ao filósofo mas também a todo 

investigador desejoso de conhecer as dimensões possíveis da existência humana. 

(1999, p. 14-15). 

 

Ao deslocar significados e, causticamente, negar a imagem de uma entidade 

abstrata e residente no inconsciente coletivo, eivada de valores psicológicos e violentos, o 

escritor institui uma transfiguração das propriedades subjetivas religiosas: um Deus não 

confiável para o recebimento da entrega plena, de credibilidade e justa crença, complexo e 

humanizado, passível de erros e empatias. Esse Deus medonho, puro desamor e egoísta é 

justamente a divindade que Saramago questiona, mas recusa. Como ressalta Tenório: 

Essa teologia (não outra, evidentemente) que se concebe como crítica e 

resistência e que recusa as caricaturas de Deus, principalmente a sua 

instrumentalização ideológica a serviço das burocracias eclesiásticas ou não. 

Mas não é exatamente isso que Saramago também recusa? (1998, p. 139). 

 

Parece-nos, outrossim, existir da parte do autor uma procura em promover o 

panorama psicológico humanizado deste divino para poder negá-lo em favor de outra 

imagem, menos sujeita a falhas, maldades e injustiças; similar aos seres humanos. Dessa 

forma, a única ação de Caim é a de quebrar a passividade diante das 

inescrutáveis/incompreensíveis ações divinas. Tal qual o filósofo alemão, Saramago aponta 

a morte de um Deus que é inclemente, intolerante e intransigente para com a humanidade, 

um ser concretamente antropomorfizado que apresenta uma igualdade de caráter entre 

criador e criatura. Um ser com atitudes e características humanas, passível de erros, 

injustiças e crueldades, como equaciona o próprio romance: “Caim és, e malvado, infame 

matador do teu próprio irmão, Não tão malvado e infame como tu, lembra-te das crianças 

de sodoma. Houve um grande silêncio” (SARAMAGO, 2009, p. 172), ou em: 

E esse sangue reclama vingança, insistiu Deus, Se é assim, vingar-te-ás ao 

mesmo tempo de uma morte real e de uma outra que não chegou a haver, 

Explica-te, Não gostarás do que vais ouvir, Que isso não te importe, fale, É 

simples, matei abel porque não podia matar-te a ti, pela intenção estás morto. 

Compreendo o que queres dizer, mas a morte está vedada aos Deuses, Sim, 
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embora devessem carregar com todos os crimes cometidos em seu nome ou por 

sua causa, Deus está inocente, tudo seria igual se não existisse (...) 

(SARAMAGO, 2009, p. 35). 

 

Não é a figura mais ascendente de Ser Supremo que Saramago anseia matar, não há 

um deicídio final proclamado – senão seu romance seria, para além de tragicômico, um 

texto que dirige a humanidade a um nó górdio; essa supremacia, segundo o próprio 

escritor, não se mata79. Há, por outro lado, uma possível visão sobre a “verdade” 

interpretada dos fatos, desconstruindo certos elementos tomados como verdade absoluta às 

instituições religiosas cristãs. 

Para o escritor, independente do seu ateísmo, a religião continua sendo uma 

realidade presente cuja influência é nítida na vida das pessoas e, em especial, na cultura; 

mesmo sendo ateu Saramago reconhece estar imerso em uma cultura moldada pela ideia de 

Deus, um pensamento muito próximo da concepção de Vattimo quando destaca ser 

razoável pensar que nossa existência depende de Deus porque, aqui e agora, não 

conseguiríamos falar a nossa língua e viver nossa historicidade sem a herança da 

mensagem transmitida pelo cristianismo (Cf. VATTIMO, 2006, p. 74). Nesse sentido, 

apenas podemos destruir imagens da figura divina não correspondentes com uma ética 

humanista. Completa o filósofo italiano: “assim como a literatura ocidental não seria 

pensável sem os poemas homéricos, sem Shakespeare, sem Dante, assim também a nossa 

cultura em seu conjunto mais amplo não teria sentido se quiséssemos amputar-lhe o 

cristianismo” (VATTIMO, 2006, p. 74). 

Caim assume outras mortes para que o plano de uma nova civilização não seja 

concretizado e mais uma vez Deus brinque, jogue e/ou manipule com a vida humana, igual 

fez com a primeira civilização, destruída pelo dilúvio divino: 

Quando as tartarugas, que tinham sido as últimas, se afastavam, lentas e 

compenetradas como lhes está na natureza, deus chamou, Noé, noé, por que não 

sais. Vindo do escuro interior da arca, caim apareceu no limiar da grande porta, 

Onde estão noé e os seus, perguntou o senhor, Por aí, mortos, respondeu caim, 

Mortos, como, mortos, porquê, Menos noé, que se afogou por sua livre vontade, 

aos outros matei-os eu, Como te atreveste, assassino, a contrariar o meu projecto, 

é assim que me agradeces ter-te poupado a vida quando mataste abel, perguntou 

o senhor, Teria de chegar o dia em que alguém te colocaria perante a tua 

verdadeira face, Então a nova humanidade que eu tinha anunciado, Houve uma, 

não haverá outra e ninguém dará pela falta (...) (SARAMAGO, 2009, p. 172). 

                                                 
79 “Todos nós não temos mais remédio do que ter Deus. Acho que não existe ninguém que não tenha Deus. O 

único ser que não teria Deus seria aquele que tivesse nascido numa sociedade onde, desde sempre, qualquer 

sentido de transcendência fosse desconhecido (...). Por isso, eu, às vezes, digo que, no plano da mentalidade, 

sou um cristão, e não posso ser outra coisa. Quando Pessoa diz ‘não ter Deus já é ter Deus’ ele está a pôr a 

questão ao contrário porque ninguém começou por não ter Deus. Todos começamos por ter Deus e 

conservamo-nos assim” (SARAMAGO, apud BASTOS, 1996, p. 52-53). 
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Entretanto, o assassínio deste Deus carrega um ensinamento diferente daquele de 

Nietzsche: ao tentar apagar toda a possibilidade de existência do numinoso Caim desvela 

que, enquanto ser figurativo, Deus é parte constitutiva da realidade e, mais que isso, da 

humanidade em si. Matá-lo significa destruir a vida, tão incrustado ele se encontra à nossa 

condição. Como bem observa Aguilera, com Caim Saramago “(...) reprovaria com 

mordacidade o mito da religião, num gesto de raiz voltairiana” (2014, p. 64). Sem litanias 

efabulativas, podemos concluir lendo a marca feita por Deus em Caim como símbolo de 

duas certezas: a da presença divina na constituição física do homem/mulher, assim como 

sinal de reconhecimento da parcela de culpa divina pelos erros cometidos por cada ser, um 

sinal de seu “(...) acordo de responsabilidade partilhada (...)” (SARAMAGO, 2009, p. 35). 

O romance se encerra com uma eterna conversa entre Deus e Caim. Criador e criatura 

discutem, eternamente, a humanidade, seus erros, acertos e problemas. Fiel a um princípio 

dialogante, o romance saramaguiano não quer apagar as bases da sociedade contemporânea, 

mas transformá-las, melhorá-las, encontrar possibilidades de diálogo para seu funcionamento 

e, principalmente, para a melhoria da vida. A proposta epistêmica em Caim se faz por via de 

estratégias discursivas e perfomativas (criativas, críticas, teóricas) que frustram a visão 

sacramentada e implementam a possibilidade como caminho. 

Mesmo nascida em um locus literário, a ideação de Saramago transcende a ficção 

para levantar novas perspectivas epistêmicas: questiona as interpretações cristalizadas do 

contexto religioso e investe sobre essa cristalização para encontrar modelos menos 

prejudiciais ao humano. Assim, o próprio perfil da divindade hebraica assume uma natureza 

rizomática. Em outras palavras, o mundo com seu pesadume, opacidade, petrificação das 

regras e com valores invertidos cuja função é servir de base organizativa às atuais 

sociedades atiçou o olhar crítico saramaguiano para sua desconstrução. 

A partir dessa realidade o narrador empenhado interroga a veracidade dos 

pormenores da história contada e aponta não somente para a dessacralização da Bíblia, mas 

também, para o questionar do próprio valor do texto e da escrita, sugerindo que a 

interpretação é um fio tênue que se auto enforca a cada tentativa de fixar certezas de 

significação: um processo de destruição do texto pelo próprio texto caso o totalitarismo da 

univocidade se imponha. 
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4.2 2ª dimensão rizomática (Caim não fala de Deus, verdadeiramente) 

E era bom. ‘não entender’ era tão vasto que 

ultrapassava qualquer entender – entender era 

sempre limitado. Mas não entender não tinha 

fronteiras (...). Compreender era sempre um 

erro – preferi a largueza tão ampla e livre e sem 

erros que não era entender. Era ruim, mas pelo 

menos se sabia que se estava em plena condição 

humana (Clarice Lispector). 

 

Parêntese. 

Mote e, ao mesmo tempo, glosa que toma a frase final do parágrafo anterior para 

reincidi-la em forma de espiral de possibilidades. Corpo vazio, com órgãos em constante 

regeneração. Pausa que deveria apenas descansar o olhar do leitor com miudezas, 

acrescentar ao texto informações adicionais, mas não essenciais; o parêntese completa, mas 

não deve ser de grande importância, pois não altera a estrutura sintática original. Seu 

figurativo sentido é de desvio momentâneo, reunir membros ou partes de uma operação. 

Seu uso é complexo no texto, e discursivamente, insere a loucura, o que pode, mas não 

será. Talvez. Possível. Juntar elementos para sondagem e interpretação, agrupa 

pensamentos diferentes, que não se excluem, antes cabem em um mesmo argumento. 

Momentaneidade. Respiro: ação possibilitadora, no desvio efetuado, de pensarmos 

rapidamente uma leitura alegórica do último romance completo de Saramago. 

Entre a leitura mais comum e aquela que faremos de Caim negando sua vinculação 

religiosa e apoiados na concepção de releitura literária – momento de contemplação de seu 

“estado puro” – abrimos espaço para respirar a loucura, um degrau intermediário que liga 

as duas possibilidades antípodas. Sem incorrer na repetição dos mesmos juízos – nosso ou 

de uma tradição crítica já fixada –, mas também sem ignorá-las, abordaremos Caim sob um 

olhar crítico, de esguelha, enviesado, que permita-nos ler e revisar alguns pontos de 

estranhamento do texto, sem macaquear o já dito, mas com ideias interpretativas 

difrenciais sobre passagens e questões pontuais da obra. Sem perder o possível alcance 

pedagógico-crítico, nossa leitura se ampara nas falhas de sua própria constituição, no 

indecidível (perdoem-nos o uso incomum do neologismo) para tratar o discurso em função 

de captar o possível fugaz. Impossível é sustentar toda nossa defesa na simples e pouco 

prática, desinteressada até, possibilidade da alegoria do texto; assim, respiramos um 

minuto e apontamos, em parêntese, esse rizoma. Ou, como elucida a voz acadêmica: 

O narrar é a aventura errante, a que as vozes se entregam, no afã de encontrar o 

próprio lugar no mundo. Com isso, toda a massa do romance ganha intenso 
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dinamismo, pois os elementos estruturais tornam-se mais elásticos, de modo a 

permitir o livre movimento dessa entidade (GOMES, 1993, p. 123). 

 

Firmemente ancorados pela assertiva de Gomes, poderíamos iniciar a trilha de 

nossa leitura trazendo à baila a já dita constatação de que Caim é, juntamente com 

Intermitências da morte e A viagem do elefante, um texto diferencial na produção 

romanesca do escritor português. O (ab)uso da linguagem poética, o constante manipular 

de um processo alegórico e a abertura para um novo prosaísmo que desencanta pelo 

detalhe oblíquo – ou, paradoxalmente, da instantaneidade que avança profundamente – 

tornam o trio de textos um conjunto cuja crítica já lê como textos de uma quarta fase, em 

construção inacabada, na obra de Saramago. Possibilitados pela facultamento da abertura 

estrutural em Caim, experienciamos a diversidade rizomáticas pelas sugestões que as 

linhas do romance permitem. Dentre elas, sua metatextualidade explícita ao descrever o 

percurso da escrita, desde seu nascedouro até sua chegada em mãos do leitor – e as 

possíveis interpretações advindas desse trajeto. 

A estrutura do livro parece-nos, em uma leitura alegórica, representar o processo 

pelo qual passa o escritor-Deus quando produz seu texto-Caim. Em outros termos, a 

personagem principal do livro é um devir-texto, um construto em formação que terá seu 

artifício de construção apresentado. O texto torna-se como um herói outro, conflitivo, isso 

justamente porque é a encarnação da própria indecisão que pretende exprimir/exibir; 

transforma-se a personagem na própria trama ficcional (perdoe-nos o leitor a péssima 

emulação camoniana). Como nos orienta Hutcheon (1984) ao propor os conceitos de 

mimese do produto e mimese do processo, o romance do século XX, rigorosamente 

antípodo ao do século XIX, não mais consiste em permitir ao leitor identificar os produtos 

imitados: personagens, ações, ambientações; também não julga mais proporcionar a 

similaridade dos mesmos com seus correspondentes da realidade empírica a fim de provar 

sua validade (mimese do produto). A literatura do século XX (e, de forma exemplar e 

extrema, Caim) desnuda as convenções, explicita seus códigos e manobras, a fim de as 

tornar devidamente reconhecidas pelo receptor (mimese do processo). O ato de escrever 

torna-se, portanto, o objeto mimético: o romance como personagem do romance; o fictum 

do objeto factum, uma mise en âbime desconhecedor de seus limites. Isso, contudo, não 

significa que a mimese do produto desapareça. Em verdade, o romance qualitativo do 

século XX e XXI coaduna os dois processos para deles extrair suas possibilidades. 

Segundo a própria teórica: 
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Since product mimesis alone does not suffice to account for the new functions of 

the reader as they are thematized in the texts themselves, a mimesis of process 

must perhaps be postulated. The novel no longer seeks just to provide an order 

and meaning to be recognized by the reader. It now demands that he be 

conscious of the work, the actual construction, that he too is undertaking, for it is 

the reader, who in Ingarden’s terms, “concretizes” the work of art and gives it 

life. The act of reading, then, is itself, like the act of writing, the creative 

function to which the text draws attention. That this process is now the object of 

imitation does not alter the essential nature of the novel as a mimetic genre. 

Metafiction is still fiction, despite the shift in focus of narration from the product 

it presents to the process it is. Auto-representation is still representation 

(HUTCHEON, 1984, p. 39)80. 

 

Partindo da constatação da teórica canadense, o universo do escritor é, 

romanescamente, o início de texto. Se voltarmos nossa atenção para Caim, notaremos que 

ele apresenta três momentos distintos: o primeiro, que vai desde as primeiras linhas até o 

final do primeiro capítulo e parece retratar a figura de Deus, suas ações e pensamentos no 

momento genesíaco. O segundo, iniciado no segundo capítulo e que perdura até meados do 

terceiro, narra as desventuras do primeiro casal genesíaco longe do paraíso. Por fim, o 

terceiro momento se inicia no meio do terceiro capítulo e permanece até o final do livro, 

narra as vivências de Caim enquanto desterritorializado: um Corpo sem Órgãos. 

Segundo Silva, Corazza e Zordan (2004), essa expressão, tomada por Deleuze de 

empréstimo em Antonin Artaud, não significa ou faz referência a um corpo vazio, antes, 

coincide com uma potência máxima. Dito de outra forma, o Corpo sem Órgãos se marca 

por ser uma vida voltada para os processos de desterritorialização, na qual tudo é possível e 

deveria permanecer sempre possível. Sua alusão é menos aos órgãos ao que se denomina 

como organismo. Assim, para Deleuze e Guattari (1996), um Corpo sem Órgãos só pode 

ser preenchido por intensidades. 

Se pensarmos alegoricamente a figura de Deus como escritor, os irmãos bíblicos 

como possíveis textos a serem escritos e a narrativa como o processo dessa construção, 

tanto Abel quanto Caim são Corpos sem Órgãos, espaços de pura intensidade cujas 

sugestões podemos perscrutar. Enquanto escritores (sejamos críticos, ficcionistas, 

jornalistas ou apenas fruidores do ato de produtivo) sabemos que, muitas das vezes quando 

                                                 
80 Já que a mimese do produto por si só não é suficiente para dar conta das novas funções do leitor como eles 

são tematizados nos próprios textos, a mimese do processo talvez deva ser postulada. O romance não busca 

mais apenas fornecer uma ordem e significado a serem reconhecidos pelo leitor. É exigido agora que ele 

esteja, também, consciente do trabalho, da construção propriamente dita, a que ele também está sujeito, pois 

é o leitor que, nos termos de Ingarden, “concretiza” a obra de arte e lhe dá vida. O ato de ler, então, é em si 

mesmo, como o ato de escrever, a função criativa para a qual o texto chama a atenção. Que este processo é 

agora objeto de imitação não altera a natureza essencial do romance como gênero mimético. A Metaficção 

ainda é ficção, apesar da mudança de foco da narração do produto que ela apresenta para o processo que ela 

é. Auto-representação ainda é representação (tradução sob nossa responsabilidade). 
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um texto começa a ser gerado, pode possuir diversas possibilidades. Ele se torna, nessa 

perspectiva e possibilidade, um rizoma que, apesar de possuir diferentes possibilidades de 

se espraiar, não perde a comunicação; carrega diversidades de epistemológicas que não se 

excluem. Como sagazmente notou Hutcheon, 

Iin all fictions, language is representational, but of a fictional other world, a 

complete and coherent “heterocosm” created by the fictive referentes of the 

signs. In metafiction, however, this fact is made explicit and, while he reads, the 

reader lives in a world which he is forced to acknowledge as fictional. However, 

paradoxically the text also demands that he participates, that he engages himself 

intellectually, imaginatively, and affectively in its cocreation. This two-way pull 

is the paradox of the reader. The text’s own paradox is that it is both 

narcissistically self-reflexive and yet focused outward, oriented toward the 

reader (HUTCHEON, 1984, p.7)81. 

 

Caim e Abel poderiam ser ideias diversas nascentes de um mesmo autor que, qual 

uma divindade, pode escolher entre melhor e pior, o que mais lhe agrada ou lhe desagrada. 

Por isso, “desde a mais tenra infância caim e abel haviam sido os melhores amigos, a um 

ponto tal que nem irmãos pareciam, aonde ia um, o outro ia também, e tudo faziam de 

comum acordo” (SARAMAGO, 2009, p. 32). Contudo, apesar de irmãs, as ideias possuem 

rumos próprios, caminhos paralelos, espaços únicos. Existem diversas leituras do episódio 

da morte de Abel por Caim, mas uma coisa é certa em todas elas: a figura de Caim 

representará um elemento incapaz de suportar as mudanças e perspectivas expressas por 

Abel. 

Em uma leitura hermenêutica do texto bíblico a figura de Abel pode estar presa ao 

tradicionalismo retrógrado de uma igreja que não é capaz de se reinventar. Já Caim 

simbolizará o choque da vanguarda e de uma realidade sedimentada e questionadora. 

Contudo, longe da perspectiva teológica, Caim pode ser, no texto saramaguiano, a marca 

da resistência, a força da escrita, aquele que, por ser “irmão” de Abel, carrega as 

qualidades do mesmo (tradição), mas matando-a em favor de uma modernidade 

deglutidora (não nos esqueçamos que Caim assume o nome de Abel na narrativa, bem 

como sua vida, ideais e perspectivas). Ao matar, Caim toma para si a vida do outro e a 

incorpora. Retomemos a narrativa para acompanharmos analiticamente tal possibilidade: 

                                                 
81 Em todas as ficções, a linguagem é representativa, mas de um outro mundo imaginário, um “heterocosmo” 

completo e coerente criado pelos referentes fictícios dos signos. Na metaficção, no entanto, este fato é 

explicitado e, enquanto ele lê, o leitor vive em um mundo que ele é forçado a reconhecer como ficcional. No 

entanto, paradoxalmente, o texto também exige que ele participe, que ele se ocupe intelectualmente, com 

imaginação e afetivamente em sua co-criação. Essa atração de mão dupla (bidirecional) é o paradoxo do 

leitor. O próprio paradoxo do texto é que ele é ao mesmo tempo narcisicamente auto-reflexiva e, ainda, 

focado para fora, orientado para o leitor (Tradução sob nossa responsabilidade). 
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Até que um dia o futuro entendeu que já era hora de se apresentar. Abel tinha o 

seu gado, caim o seu agro, e, como mandavam a tradição e a obrigação religiosa, 

ofereceram ao senhor as primícias do seu trabalho, queimando abel a delicada 

carne de um cordeiro e caim os produtos da terra, umas quantas espigas e 

sementes. Sucedeu então algo até hoje inexplicado. O fumo da carne oferecida 

por abel subiu a direito até desaparecer no espaço infinito, sinal de que o senhor 

aceitava o sacrifício e nele se comprazia, mas o fumo dos vegetais de caim, 

cultivados com um amor pelo menos igual, não foi longe, dispersou-se logo ali, a 

pouca altura do solo, o que significava que o senhor o rejeitava sem qualquer 

contemplação. Inquieto, perplexo, caim propôs a abel que trocassem de lugar, 

podia ser que houvesse ali uma corrente de ar que fosse a causa do distúrbio, e 

assim fizeram, mas o resultado foi o mesmo. Estava claro, o senhor desdenhava 

caim. Foi então que o verdadeiro carácter de abel veio ao de cima. Em lugar de 

se compadecer do desgosto do irmão e consolá-lo, escarneceu dele, e, como se 

isto ainda fosse pouco, desatou a enaltecer a sua própria pessoa, proclamando-se, 

perante o atónito e desconcertado caim, como um favorito do senhor, como um 

eleito de deus. O infeliz caim não teve outro remédio que engolir a afronta e 

voltar ao trabalho. A cena repetiu-se, invariável, durante uma semana, sempre 

um fumo que subia, sempre um fumo que podia tocar-se com a mão e logo se 

desfazia no ar. E sempre a falta de piedade de abel, os dichotes de abel, o 

desprezo de abel. Um dia caim pediu ao irmão que o acompanhasse a um vale 

próximo onde era voz corrente que se acoitava uma raposa e ali, com as suas 

próprias mãos, o matou a golpes de uma queixada de jumento que havia 

escondido antes num silvado, portanto com aleivosa pré-meditação. Foi nesse 

exacto momento, isto é, atrasada em relação aos acontecimentos, que a voz do 

senhor soou, e não só soou ela como apareceu ele (SARAMAGO, 2009, p. 32-

34). 

 

O trecho em destaque permite que visualizemos nossa proposta de leitura intervalar. 

Quando um escritor possui duas ideias que, apesar de irmãs, são diferentes, é preciso 

escolher entre elas. Seja por qualidade, preferência ou animosidade (delicada carne X 

produtos da terra), Abel tem de ser destruído e Caim amalgamado/desprezado, uma ideia 

precisa ser preterida em favor de outra. Inversões, acoplamentos ou até mesmo mesclas são 

dispositivos dos quais qualquer escritor pode se valer para tentar manter duas ideias, mas, 

no final, uma ideia se impõe sobre a outra. Dito de outra forma, uma morre para que a 

outra possa (sobre)viver. Interessa notarmos como a descrição da oferenda de Abel “subiu 

a direito até desaparecer no espaço infinito” enquanto a oferenda de Caim “não foi longe, 

dispersou-se logo ali, a pouca altura do solo”. Enquanto a ideia-Abel cresce, mas se 

desvanece em sua construção, a ideia-Caim permanece perto solo, longe de Deus, mas 

profundamente arraigada na terra; é dispersa, mas não se perde no espaço infinito. Tem 

raízes, base, húmus. 

Ao optar por uma ideia em detrimento da outra, o autor, até então com um pé em 

cada barco, faz sua escolha, opta por um e deixa o outro a esmo, navega de encontro à sua 

possibilidade, volta-se para a construção de seu monumento. Não à toa o final do trecho 

informa que o senhor aparece – um revelar-se enquanto autor, certificando-se dono da 
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obra e, além disso, mantenedor dela. Mas interessa notar uma pequena sutileza no trecho 

direcionador de nossa leitura, comprovante da argúcia textual saramaguiana. Já no final do 

trecho lemos: “Foi nesse exacto momento, isto é, atrasada em relação aos acontecimentos” 

a chegada do Senhor. A primeira nuance está presente na oposição – quase paradoxo – 

entre os termos exacto momento e atrasada. O pouco acostumado leitor de Saramago 

poderia pensar se tratar aqui de um deslize, um descuido ou falta de atenção. Todavia, o 

desconfiado olhar sabe reconhecer a raposa velha apresentada em pele de cordeiro. O 

escritor desafia seu leitor. O trecho instaura um jogo. Esse jogo parece-nos sugerir certa 

intenção prévia do narrador em esclarecer ser o atraso a única maneira de o senhor chegar. 

Como se o exacto fosse, exatamente, a inexatidão (passe a repetição em eco). O processo 

de escrita é uma tomada de rédeas que foge ao controle do escritor – nem sempre quem 

escreve tem controle pleno daquilo que diz ou, como prefere Eco, a obra é aberta, possível 

de... –, e a representação dessa força rompante do ficcional acaba por engoli-lo. Ora, se 

essa ideia de força da escrita pode ser metaforizada em continuidade, não poderia ser outra 

a possibilidade do atraso, muito bem sugerida, na sequência de Caim. Projeto de escrita 

como avant, narrativa agigantada por suas próprias forças; corpo em preenchimento de 

intensidades. 

Após a sutil emboscada – construção em puzzle, a narrativa prossegue: 

Que fizeste com o teu irmão, perguntou [deus],e caim respondeu com outra 

pergunta, Era eu o guarda-costas de meu irmão, Mataste-o, Assim é, mas 

primeiro culpado és tu, eu daria a minha vida pela dele se tu não tivesses 

destruído a minha. Quis pôr-te a prova, E tu quem és para pores à prova o que tu 

mesmo criaste, Sou dono soberano de todas as coisas. E de todos os seres, dirás, 

mas não de mim nem da minha liberdade, Liberdade para matar, Como tu foste 

livre para deixar que eu matasse abel quando estava na tua mão evitá-lo, bastaria 

que por um momento abandonasse a soberba da infalibilidade que partilhas com 

todos os outros Deuses, bastaria que por um momento fosses realmente 

misericordioso [...] (SARAMAGO, 2009, p. 34) 

 

O trecho apresenta outro momento quase lacunar, capaz de passar despercebido ao 

leitor menos atento. Essa lacuna está em “Quis pôr-te a prova, E tu quem és para pores à 

prova o que tu mesmo criaste, Sou dono soberano de todas as coisas. E de todos os seres, 

dirás, mas não de mim nem da minha liberdade”. A resposta de Caim, ao afirmar que não 

existe dono de sua liberdade, exprime duas concepções: a primeira é a de que se Deus (e 

aqui lemos este signo como representante de um elemento numinoso) concedeu a liberdade 

a alguém, ele não pode requerê-la de volta. A segunda é a de que, mesmo enquanto 

“criatura”, Caim se recusa a ser dependente, acreditar ou transferir todo o poder ao 

Criador: apalavra não adquire significado nas mãos do autor, nem na do leitor, mas na 
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interlocução entre as duas esferas enunciativas. Ora, independente de qual opção 

escolhamos, a frase é astuciosamente transformada pela divindade quando planta um 

anacoluto enquanto resposta à investida de Caim e este, por sua vez, passa à posição de 

denunciante. 

Essa inversão de discurso não é comum em Saramago. Grande criador de síncrises, 

o escritor português jamais deixou um diálogo combativo explicito sair sem contento ou 

com os devidos participantes do embate resolvidos. Ora, se o anacoluto existe, não é por 

falta de competência ou agilidade do escritor – isso o prova toda a sua obra, da qual não 

temos como extrair um exemplo de discurso quebrado ou perdido sem intenção 

significativa na narrativa –, mas indiciação discursiva da complexidade fabular do escritor. 

O criador, ao negar discutir com sua criatura a liberdade implica àquele já ter por decisão 

qual o “destino” deste. Ora, se pensarmos no processo de produção ficcional, mesmo que o 

texto aponte para certas direções, muitas vezes esse caminho é simplesmente ignorado pelo 

escritor porque, por mais ramificada e livre que seja uma escrita, ela segue um 

direcionamento prévio, estabelecido pelo escrevente. Ao afirmar-se dono de sua liberdade, 

o texto-Caim institui não existir significação prévia, afinal, não é o autor o dono da 

interpretação, mas o contexto e o leitor que terminam a obra, mas não de qualquer forma 

ou direção, senão às possíveis dentro de um contexto que assim as permita. Mimetizar esse 

processo não é fácil se atentarmos para a necessidade de o romance possuir, como um 

poema, diversas entradas de significação. A sutileza, enquanto elemento produtivo, 

equaciona e resolve este problema de forma a equilibrar e transformar o enredo, 

carregando-o de pluralidades. 

Mergulhados na narrativa, contatamos ser a sutileza comentada anteriormente o 

tom regente da orquestração do romance. Caim, por exemplo, passa grande parte de sua 

trajetória romanesca nas terras de Nod – espaço de errância. Ora, a ideia de manter Caim 

vagando pela errância, em momentos íntimos com Lilith, a dona dessas terras e, por fim, 

gerar um fruto dessa intimidade apenas sugestiona o processo criação como um ato sexual 

antecedente do parto. O escritor, dono inicial do universo que constrói, muitas vezes se 

perde dentro de sua própria narrativa. A errância é o Saara pelo qual o escritor passa antes 

de encerrar seu trabalho. Deserto: ambiência da solidão e dos fantasmas íntimos que 

antecedem sua apresentação ao mundo. Retornar ao seu texto, ora no começo, ora pelo 

final, muitas vezes pelo meio, encerra um ato de construção e refacção textual aproximado, 

levadas em conta as devidas proporções e adequações, à perambulação errante de Caim 
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pelos tempos, indo e voltando, corrigindo a história, enxugando a narrativa, 

acompanhando, qual um escritor organizando sua escrita, as ideias construídas por um 

Deus/autor maior, que gere tudo e tem o poder de fazer qualquer coisa a seu bel prazer. 

Saramago, com Caim, encontrou a forma ideal de representar o processo de criação com o 

ponto de quebra das vértebras temporais, fazendo dessa fratura lugar de encontro entre dois 

tempos: o presente e o passado, o da construção e o da refacção, ações promotoras do 

mítico no ato criativo. 

Ao avançarmos nessa proposta de leitura, podemos pensar a mudança textual 

realizada pela refacção como o elemento orientador do texto e de seus motivos. É por 

causa dela os cortes, as adequações e a criação de novos caminhos sem a modificação do 

essencial, da ideia base. Em outros termos, Caim se perde no tempo e no espaço, mas 

permanece sendo Caim. Talvez por isso as palavras sibilinas do protagonista para sua 

amada Lilith: “estamos nas mãos de deus, ou do destino, que é o seu outro nome (...)” 

(SARAMAGO, 2009, p. 108). O destino nega a liberdade, pois apresenta o caminho como 

algo já traçado. Contudo, esse caminho se abre para Caim conforme a personagem 

vivencia suas experiências ou, objetivamente, o texto não está pronto, mas ele vai se 

construindo aos poucos para fingir/disfarçar sua construção; ou seja, o escritor passa a 

aparente organicidade de seu texto, sem deixar explícito ter havido desvios, como se cada 

linha ou vírgula já ali estivessem encaixadas. Assim, há na fala da personagem a expressão 

de duas nuances, a daquele que vive a realidade ficcional e a daquele que a constrói. Os 

desvios, veredas possíveis do grande sertão narrativo são apenas processos pelo qual o todo 

insere suas partes. Por esse pressuposto, o aparecimento do nome de Satã na narrativa 

serve para justificar o que de menor ou pouco qualitativo existe na obra de um escritor: 

Para o mal estava aí satã [...] Sempre ouvi dizer aos antigos que as manhas do 

diabo não prevalecem contra a vontade de deus, mas agora duvido de que as 

coisas sejam assim tão simples, o mais certo é que satã não seja mais que um 

instrumento do senhor, o encarregado de levar a cabo os trabalhos sujos que deus 

não pode assinar com seu nome (SARAMAGO, 2009, p. 140). 

 

Mais que um encarregado de Deus no universo saramaguiano, já constatamos 

anteriormente, o Diabo é sua outra face, o avesso da moeda, a máscara que representa seu 

lado errado, falível, gauche. Satã é, em Caim, a face autoral de pouca qualidade, o lado 

diabólico de todo produtor literário, sua falha; esse lado fica encarregado de “levar a cabo 

os trabalhos sujos”, sem alto valor ou pouco considerados. O demônio não existe mais 

como um ser uno para servir de contraponto a uma realidade antitética, mas torna-se figura 
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presente no íntimo de cada ser, sujeito especular que reflete refratando nosso oikos 

subjetivo. 

Outra nuance interessante está no questionamento do porquê do nascimento da 

raiva que incentiva Caim a matar. A própria personagem, em diálogo com Deus apresenta 

uma justificativa um tanto quanto intrigante: 

É simples, matei abel porque não podia matar-te a ti, pela intenção estás morto, 

Compreendo o que queres dizer, mas a morte está vedada aos deuses, Sim, 

embora devessem carregar com todos os crimes cometidos em seu nome ou por 

sua causa (SARAMAGO, 2009, p. 35). 

 

Ora, se literalmente a ideia de querer matar Deus e justifica por meio de uma ética 

ateísta – cuja base marxista enxerga a religião como ópio do povo – e, ainda, se ampara em 

um dos princípios da filosofia de Nietzsche, nossa iconoclasta leitura alegórica parece 

encontrar um entrave de difícil justificativa. 

Saramago, tanto quanto escritor e ávido leitor de literatura, também é excursionista 

pelos meandros da teoria literária. Sua hipótese de que o narrador é o autor em seus 

romances causou furor nos meios literários e muitos comentários sobre o escritor não dever 

comentar seus escritos, afinal, esse não é maior que sua obra para poder cerceá-la. Tendo 

tais pressupostos como embasamento, não seria muito inusitado ou desproposital afirmar 

que Saramago conheceu e leu A morte do autor, famoso texto de Roland Barthes, e se 

valeu dele nos excursos de Caim. 

Para o teórico francês, a escrita é a destruição da voz e, para além dela, de toda 

origem. Dessa forma, Barthes crê que a escrita é um neutro onde o autor perde sua 

identidade, a começar pelo corpo que escreve; nesse sentido ela torna-se independente do 

sujeito, do autor. A “escrita”, em especial aquela que chamamos de literatura, é 

independente, um corpo de símbolos. Como bem expressou Blanchot em uma magnífica 

reflexão: 

A obra exige que o homem que escreve se sacrifique por ela, se torne outro, se 

torne não um outro com relação ao vivente que ele era, o escritor com seus 

deveres, suas satisfações e seus interesses, mas que se torne ninguém, o lugar 

vazio e animado onde ressoa o apelo da obra (2005, p. 316). 

 

O autor, para Barthes, não é mestre do texto, porque não é dono das próprias ideias; 

grande parte do que lhe vem quando escreve é fruto de referências antigas, de vivências e 

do ambiente em que se vive. Por isso o texto já não tem em si um sentido único, professado 

por um autor, mas um espaço de múltiplas dimensões onde se cruzam e se escrevem 
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variados textos – nenhum deles original –, tornando-se um campo de diversas citações: 

letras plurais, paródicas, contestatórias, parafrásticas. Barthes diz que 

(...) um texto é feito de escritas múltiplas, saídas de várias culturas e que entram 

umas com as outras em diálogo, em paródia, em contestação; mas há um lugar 

em que essa multiplicidade se reúne, e esse lugar não é o autor, como se tem dito 

até aqui, é o leitor: o leitor é o espaço exato em que se inscrevem, sem que 

nenhuma se perca, todas as citações de que é feita uma escritura; a unidade de 

um texto não está na sua origem, mas no seu destino, mas este destino já não 

pode ser pessoal: o leitor é um homem sem história, sem biografia, sem 

psicologia; é apenas esse alguém que mantém reunidos em um mesmo campo 

todos os traços de que é constituído o escrito (BARTHES, 2012, p. 64). 

 

Portanto, segundo a proposição de Barthes em A morte do autor, seria errado achar 

o sentido do texto a partir do significado que o autor deu ou dá aos seus escritos. Esses 

significados estão no leitor e só passam a existir a partir do momento da realização da 

interpretação por parte daquele que lê; ele se torna central. Em suas palavras: 

Como instituição, o autor está morto: sua pessoa civil, passional, biográfica, 

desapareceu; desapossada, já não exerce sobre sua obra a formidável paternidade 

que a história literária, o ensino, a opinião tinham o encargo de estabelecer e de 

renovar a narrativa: mas no texto, de uma certa maneira, eu desejo o autor: tenho 

necessidade de sua figura (que não é nem sua representação nem sua projeção), 

tal como ele tem necessidade da minha (salvo no tagarelar ) (BARTHES, 2002, 

p. 35). 

 

A literatura tem por característica jamais consignar ao texto um sentido último, 

finalizador, impositivo, cruel e, já que definível, insuportável – todos adjetivos que se 

aplicariam, perfeitamente, à imagem do Deus saramaguiano em Caim. O texto, ao recusar 

seu fim, recusa, por contiguidade, a ideia de Deus e de hipóstases; tem sua plena realização 

quando nasce o leitor. E para que isso aconteça, “(...) deve pagar-se com a morte do Autor” 

(BARTHES, 2012, p. 64). Ora, se é o leitor quem, por meio da interpretação, mata o autor, 

o encerramento do romance de Saramago exemplifica enviesada e perfeitamente essa ideia: 

Onde estão noé e os seus, perguntou o senhor, Por aí, mortos, respondeu caim, 

Mortos, como mortos, porquê, Menos noé, que se afogou por sua livre vontade, 

aos outros matei-os eu, Como se atreveste, assassino, a contrariar o meu 

projecto, é assim que me agradeces por ter-te poupado a vida quando mataste 

abel, perguntou o senhor, Teria que chegar o dia em que alguém te colocaria 

perante a tua verdadeira face, Então a nova humanidade que eu tinha anunciado, 

Houve uma, não haverá outra e ninguém dará por falta, Caim és, e malvado, 

infame matador do seu próprio irmão, Não tão malvado e infame como tu, 

lembra-te das crianças de sodoma, Houve um grande silêncio. Depois caim disse, 

Agora já podes matar-me, Não posso, palavra de deus não volta atrás, morrerás 

da tua morte natural na terra abandonada e as aves de rapina virão devorar-te a 

carne, Sim, depois de tu primeiro me haveres devorado o espírito. A resposta de 

deus não chegou a ser ouvida, também a fala seguinte de caim se perdeu, o mais 

natural é que tenham argumentado um contra o outro uma vez e muitas, a única 

coisa que se sabe de ciência certa é que continuaram a discutir e que a discutir 

estão ainda. A história acabou, não haverá nada mais que contar (SARAMAGO, 

2009, p. 172). 
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Deus, representante alegórico do autor, questiona o direcionamento de sua obra-

Caim. Esse, ao dizer que trasmudou projeto divino por ter instaurado nova possibilidade 

representa, romanescamente, a guinada de direcionamento e de ação que o leitor pode 

implicar ao completar a narrativa, interpretá-la e dar-lhe outro sentido. Caim já não é mais 

ideia como no início da narrativa, mas, agora, sentido efetivado pelo leitor que herdou a 

obra do Deus/escritor, escolheu um caminho interpretativo e apresentou sua conclusão 

erigida em uma possível de interpretação. 

A simples resolução apresentada poderia levar um leitor (agora o nosso, aquele tu a 

quem idealmente nos dirigimos) menos acostumado aos meandros teórico-literários a 

pensar ser a ideia promovida pelo texto de Barthes unanimemente aceita de forma 

indiscutível pela academia. Ledo engano que nos reportamos a corrigir antes de, 

porventura, acontecer: segundo uma parcela da crítica, para haver leitores, é necessário 

existir um autor. Um texto não é só o planejado pelo autor, por isso não é possível achar 

tudo que quisermos nele. A forma de combinação de ideias externas absorvidas durante a 

vida é particular de cada ser; o escritor não é mero médium que incorpora e transcreve o 

texto, ele possui o mérito de promover combinações de ideias já existentes em uma forma 

única, intransponível a outro escrito, mas com espaços brancos para serem completados 

por outrem. Assim, a glória da obra estaria dividida entre autor e leitor, na interação 

dialógica que o texto promove. 

Sem muitas delongas, não queremos nos pôr a prova defendendo ou não o 

pressuposto barthesiano, mas apenas ressaltar uma observação: enquanto teoria, a morte do 

autor é uma possibilidade de leitura alegórica a que nos propomos fazer em relação a 

Caim. Sem polemizar, o romance saramaguiano, imageticamente, reconstrói essa eterna 

“luta” interpretativa entre autor e leitor, planificada narrativamente pela expressão lapidar 

final “argumentado um contra o outro uma vez e muitas, a única coisa que se sabe de 

ciência certa é que continuaram a discutir e que a discutir estão ainda”. 

Não há, em Saramago, a intenção de elucidar e por um ponto final em nada. Antes, 

sua escrita abrange a abertura rizomática da obra e traduz o mundo como algo em 

constante transformação. Vejamos: uma parede é de cor branca. Mas esse branco é devido 

à luz emitida. Se alterarmos o tipo de luz emitente, a cor muda. Ou seja, cientificamente a 

matéria não tem cor e sem luz nós não podemos vê-la. Portanto, se não podemos ver a 

matéria sem luz, vemo-la segundo as cores emitidas por essa luz. Esse jogo elucubrativo – 

aqui também no sentido de artificial –, apenas serve para constatar não ter como afirmar a 
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consistência final de nada, pois o viés de leitura determina o que é verdade no romance. O 

mesmo se passa com a ideia de Deus: o crente acredita em algo não visto e nem tocado, 

mas isso não comprova a inexistência do divino. Pois bem, se não temos como achar o 

ponto de resolução final seja da cor ou daquilo em que acreditamos, porque um romance 

como Caim precisa delimitar e estabelecer o certo e o errado ou mesmo muma maneira 

certa de ler suas linhas. Ao fecharmos o texto em discussão não apontamos um significado, 

vislumbramos caminhos de significação. O romance ilumina o escuro e propõe buscar algo 

além da resposta. Em outras palavras, o ressignificar não encerra nada, apenas questiona 

para permitir mais clareza e abertura de sendas, faculta um possível não conclusivo. 

Contudo, a narrativa não se encerra aí. Como um provocador, o narrador 

saramaguiano ainda acrescenta a frase “A história acabou, não haverá nada mais que 

contar”. Como um trecho dispensável e pouco útil, quase ninguém prestaria atenção à esta 

última frase, mas ela existe e nos inflexiona a um derradeiro respiro: não há mais nada a 

contar. Essa falta de conteúdo explicitado pelo narrador indica que, por mais que tentemos 

querer achar quem é o dono da palavra final, o condutor do sentido, o plenificador da 

leitura, jamais conseguiremos encontrar essa resposta. Como bom conhecedor tanto da 

alma do leitor (imaginamos aqui uma persona subjetiva e universal, sem levar em conta as 

especificidades de cada sujeito que lê ou suas competências) quanto da narrativa e de suas 

teorias, o narrador saramaguiano encerra seu texto dizendo não existir mais nada a contar, 

nem para quem. A discussão não possui fim. Autor e leitor são necessários e, sem a 

presença de um deles, não existe narrativa, romance, criação, literatura. 

Por fim, importa-nos ainda pensar a marca deixada pela divindade na testa de Caim. 

Vejamos pormenorizadamente o que nos relata o romance: 

matei abel porque não podia matar-te a ti, pela intenção estás morto, 

Compreendo o que queres dizer, mas a morte está vedada aos deuses, Sim, 

embora devessem carregar com todos os crimes cometidos em seu nome ou por 

sua causa, deus está inocente, tudo seria igual se não existisse, Mas eu, porque 

matei, poderei ser morto por qualquer pessoa que me encontre, Não será assim, 

farei um acordo contigo, Um acordo com o réprobo, perguntou caim, mal 

acreditando no que acabara de ouvir, Diremos que é um acordo de 

responsabilidade partilhada pela morte de abel, Reconheces então a tua parte de 

culpa, Reconheço, mas não o digas a ninguém, será um segredo entre deus e 

caim, Não é certo, devo estar a sonhar, Com os deuses isso acontece muitas 

vezes, Por serem, como se diz, inescrutáveis os vossos desígnios, perguntou 

caim, Essas palavras não as disse nenhum deus que eu conheça, nunca nos 

passaria pela cabeça dizer que os nossos desígnios são inescrutáveis, isso foi 

coisa inventada por homens que presumem de ser tu cá, tu lá com a divindade, 

Então não serei castigado pelo meu crime, perguntou caim, A minha porção de 

culpa não absolve a tua, terás o teu castigo, Qual, Andarás errante e perdido pelo 

mundo, Sendo assim, qualquer pessoa me poderá matar, Não, porque porei um 

sinal na tua testa, ninguém te fará mal, mas, em pago da minha benevolência, 
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procura tu não fazer mal a ninguém, disse o senhor, tocando com o dedo 

indicador a testa de caim, onde apareceu uma pequena mancha negra, Este é o 

sinal da tua condenação, acrescentou o senhor, mas é também o sinal de que 

estarás toda a vida sob a minha protecção e sob a minha censura, vigiar-te-ei 

onde quer que estejas, Aceito, disse caim, Não terias outro remédio, Quando 

principia o meu castigo, Agora mesmo (...) (SARAMAGO, 2009, p. 35-36). 

 

Ora, a primeira coisa a ser observada pelo leitor ao tomar em suas mãos um livro 

são seus elementos exteriores: o autor, o título da obra e a composição da página, seus 

desenhos, cores, contorno, orelhas, contracapa, etc., elementos paratextuais de sua 

composição. Contudo, inegavelmente, o nome do autor e o título são os dois grandes 

expoentes da paratextualidade. Se a autoria cumpre uma função, a ideia de marcar o devir-

texto Caim – construído ao lermos a obra como um processo performativo – na testa nos 

permite que transportemos, dentro de nosso caminho interpretativo, esse fato narrativo aos 

laivos da concepção alegórica para pensarmos nele como uma representação82 do nome do 

autor, sua assinatura registrada. Um nome, signo que aponta uma filiação e reivindica a 

paternidade da escrita. Há, na marca de Caim, o travestimento da relevância da identidade 

biográfica; sua função de identificação autoral age, concomitantemente, extrínseca e 

intrinsecamente à obra. 

A autoria é, por si só, uma aventura na linguagem. Ela propõe caminhos de leitura, 

interpretações, filiações e influências e, muitas vezes, até quebra com o projeto de 

subjetivação da ficção, pois sua existência muitas vezes impede o leitor de alcançar suas 

próprias conclusões através de uma interpretação particular. Parece-nos, apesar da 

investida estruturalista e dos defensores da leitura formal do texto, que o nome autoral cria 

uma distinção comunicante no objeto, marcando-o e influenciando nas análises que serão 

                                                 
82 O termo representação apresenta uma gama muito profícua de significados como, por exemplo, para 

Dubois, que em seu dicionário de linguística lê o termo como “(...) pronome (pessoal, demonstrativo, 

possessivo) considerado em sua função principal: a de representar uma palavra ou um grupo de palavras 

enunciadas anteriormente ou que denotam um objeto da situação (...)” (DUBOIS, 1978, p. 520). Por isso 

abrimos esse momento para explicitar que entendemos representação em um sentido um pouco diferente 

dessas perspectivas. Como esclarece Mattoso Câmara Jr., “(...) numa fórmula linguística, a denotação se 

distingue da conotação e com ela se combina para dar a significação integral da forma” (CAMARA JR, 1977, 

p. 92). Assim, a ideia de denotação precisa de um “complemento”, sua face outra, pois, segundo o mesmo 

linguista: “A denotação corresponde a um contínuo significativo e não a uma significação pontual (...)” 

(CAMARA JR, 1977, p. 92). Entendemos, desse ponto de vista, que a representação é um conceito que “(...) 

insinua – de maneira mais ou menos explicita – que a linguagem teria por função estar no lugar de outra 

coisa, de representar uma ‘realidade’ diferente” (GREIMAS; COURTÉS, 2008, p. 419). Assim, o quesito 

representacional está intimamente ligado com a noção de conotatividade, a qual estamos explorando. Não nos 

esqueçamos, no entanto, que, em uma primeira instância, toda língua é representacional, pois “(...) as 

palavras não são então nada mais do que signos, representações das coisas do mundo” (GREIMAS; 

COURTÉS, 2008, p. 419). Contudo, nos valemos aqui de representação no sentido de “(...) interpretar os 

símbolos de uma linguagem formal” e que “(...) esses diversos sistemas de representação [conotações] são 

homologáveis entre si, traduzíveis uns nos outros”, como bem notam Greimas e Courtés (2008, p. 419). 



302 

 

posteriormente feitas pelos leitores. Por tal, parece-nos que o sinal-nome autoral representa 

a marca pela qual a divindade-autor se vale para fazer com que o texto não se desprenda de 

si, de seu criador. Ela representa a luta contra o desejo de esvaziamento textual, de o texto 

ser por si e para si, enquanto obra a procura de sua transcendência (muito bem 

representado, alegoricamente, pela luta entre Caim e o Criador). Ou, como bem ilustrou 

Herberto Helder em Do mundo: 

o poema escreve o poeta nos recessos mais baixos, 

às vezes o nome enche-se de água quebrada no gargalo da bilha, 

às vezes é um nome esvaziado de água: 

a sangue grosso, 

a árduo sopro, 

quando o rosto inquilino da luz já não se filma (HELDER, 2006, p. 529). 

 

O jogo entre parte e todo, a fracta que emula a outra parte mas, distinta, compõe o 

todo se amplia no poema e denuncia as fragilidades tanto da construção enquanto universo 

único e soberano quanto da afirmação da ideia de autor enquanto dono e senhor das 

possibilidades totais do texto. 

Mas o excerto não encerra apenas esse jogo. Há naquele que é marcado no texto 

como Deus, uma imagem romanesca do autor – o que assume sua parcela de culpa na 

morte do texto-irmão – que teima em resistir hipertrofiada e romanticamente frente à 

dissolução do texto quando esse torna-se objeto de leituras analíticas. A marca não permite 

o refluxo, ela se impõe como dominante frente às possibilidades do texto. Quanto mais 

luta, menos Caim encontra vitórias: “A marca da tua testa está maior, Muito maior, 

perguntou caim, Não muito, Às vezes penso que ela irá crescendo, crescendo, alastrando 

por todo o corpo e me converterei em negro (...)” (SARAMAGO, 2009, p. 130). 

Parêntese neste parêntese seja feito para refletirmos, ainda, sobre a questão dos 

desígnios inescrutáveis dos quais falam Caim e Deus. O trecho põe na boca da divindade a 

afirmativa de nunca lhe passar pela cabeça dizer que seus desígnios são inescrutáveis. Ele 

ainda assevera que isso foi coisa inventada por homens, e isso se dá por eles presumirem 

serem íntimos dos seres divinos. A essa afirmativa desconcertante, temos ainda outro 

momento em que a figura de Deus parece querer revelar, a nós leitores, algumas intenções 

estranhas: 

Que fazes por aqui, nunca mais te vi desde o dia em que matastes o teu irmão, 

Enganaste, senhor, vimo-nos, embora não me tenhas reconhecido, em casa de 

abraão, nas azinheiras de mambré, quando ias destruir sodoma, Foi um bom 

trabalho, esse, limpo e eficaz, sobretudo definitivo, Não há nada de definitivo no 

mundo que criaste, job julgava estar a salvo de todas as desgraças, mas a tua 

aposta com satã reduziu-o à miséria e o seu corpo é uma pegada chaga, assim o 

vi quando saí da terra de us, Já não, caim, já não, a pele dele sarou 
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completamente e os rebanhos que tinha duplicaram, agora tem catorze mil 

ovelhas, seis mil camelos, mil juntas de bois e mil jumentos, E como conseguiu 

ele, Dobrou-se à minha autoridade, reconheceu que meu poder é ilimitado, que 

não tenho que dar contas senão a mim mesmo nem me deter por considerações 

de ordem pessoal, isto digo-to agora, sou dotado de uma consciência tão flexível 

que sempre a encontro de acordo com o que quer que eu faça, (...) Admites 

então que haja no universo uma outra força, diferente e mais poderosa que a tua, 

É possível, não tenho por hábito discutir transcendências ociosas (...) 

(SARAMAGO, 2009, p. 150). 

 

Nos excertos citados a figura divina do romance desconstrói a imagem de Deus 

comumente erigida. A inescrutabilidade, a capacidade infinita da consciência e a questão 

da força numinosa são colocadas em xeque pelo narrador em uma quebra de conceitos e 

concepções. Contudo, a leitura alegórica abre probabilidades. Vejamos: ao afirmar que a 

criatura sabe do criador ela, inviesadamente, se imagina íntima do autor do facere inicial. 

Por esse caminho a concepção de a criatura não conhecer o autor por inteiro está atrelada à 

noção de que um livro não revela seu escritor, ele dá pistas. O criador possuiria a face 

insondável: um fingidor. Ao constatar a inescrutabilidade de Deus, Caim afirma, 

consoante, a inescrutabilidade da figura autoral. O conceito mais comum de inescrutável é 

“impossível de ser escrutado, investigado ou compreendido”. Partindo dessa conceituação 

entenderemos por que a figura autoral nega essa possibilidade à sua criatura. Por mais 

fechada ou complexa que seja uma pessoa, sempre é possível sabermos um pouco dela – 

seja por seus hábitos, gostos, influências, etc. Assim, esse deus-autor revela sua face 

penetrável, compreensível e sondável por meio de sua obra. Mesmo falsa, fingida, essa é 

uma das máscaras da face-autor. 

O desmonte da ideia de que não é possível ler o autor na obra cai por terra, segundo 

a perspectiva saramaguiana, por meio do sempre controverso estilo. O estilo é o homem, 

diria Buffon. O estilo é uma de suas facetas, nuances, um elemento perscrutável83. Na/pela 

obra o sujeito se desvela enquanto estilo, marca, jeito, modo. 

A esse desmonte deflagrado pelo Deus/autor, temos a questão da movência de 

ideias, consciência, certo e errado. Ora, a expressão consciência flexível nada mais é que a 

apresentação da possibilidade do autor em poder mudar, a revelia, sua escrita. O 

compromisso daquilo que escreve é para consigo e não para qualquer que o interrogue, seja 

ser humano ou criação fictícia. O poder ilimitado vem da capacidade de mudar, com um 

toque, toda uma sentença. Ao admitir existirem outros capazes de realizar o mesmo, a 

                                                 
83 Não estamos aqui querendo afirmar que a obra é reflexo da vida ou do sujeito que a escreveu, muito menos 

defendendo qualquer teoria biografista. Apenas realizamos as possibilidades alegóricas de leitura 

possibilitadas pelos caminhos que vimos trilhando. 
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figura do Deus/escritor reconhece seus semelhantes/escritores. Seres ociosos e de poder 

ilimitado sobre sua criação. 

Contudo, há ainda aplicada à frase, o termo transcendência. Por um lado, 

poderíamos ler o vocábulo como a possibilidade de ir além do escritor, afinal, ele continua 

enquanto a obra se encerra no ponto final da última linha do romance/conto/novela/poema. 

Todavia, podemos pensar que a transcendência se instaura não no escritor, mas no leitor ao 

completar a obra aberta e dar-lhe vida e significado. Se o poder do autor é ilimitado para 

criar, o do leitor é ilimitado para significar. Impossível definirmos se o trecho se refere ao 

autor ou ao leitor. Vacilação escorregadia. Promoção feita apenas por escritores capazes de 

prezar o dizer muito pelo pouco; que, no mínimo, expressam o máximo; autores que, em 

sua língua menor, fazem uma literatura maior; autores como Saramago. 

 O detalhismo oblíquo das frases, a construção em avalanche e o jogo poético do 

romance encantam o leitor, seduzem seu olhar e arremessam-no para um puzzle sutil que se 

constrói negando sua existência. Pura argúcia textual. Como elucida Eco a respeito da 

ficção (e aqui poderíamos trocar o termo por Caim sem prejuízo algum): 

Qualquer passeio pelos mundos ficcionais tem a mesma função de um brinquedo 

infantil. As crianças brincam com boneca, cavalinho de madeira ou pipa a fim de 

se familiarizar com as leis físicas do universo e com os atos que realizarão um 

dia. Da mesma forma, ler ficção significa jogar um jogo através do qual damos 

sentido à infinidade de coisas que aconteceram, estão acontecendo ou vão 

acontecer no mundo real. Ao lermos uma narrativa, fugimos da ansiedade que 

nos assalta quando tentamos dizer algo de verdadeiro a respeito do mundo (ECO, 

1994, p. 93). 

 

Em nosso passeio pelo bosque saramaguiano de Caim, há um momento chave que 

coopta para si nova argúcia textual, inflamando a narrativa por carregar, em suas linhas, 

uma alta carga semântica. Voltemo-nos ao trecho: 

Teria de chegar o dia em que alguém te colocaria perante a tua verdadeira face, 

Então a nova humanidade que eu tinha anunciado, Houve uma, não haverá outra 

e ninguém dará pela falta (...). Depois caim disse, Agora já podes matar-me, Não 

posso, palavra de deus não volta atrás, morrerás da tua natural morte na terra 

abandonada e as aves de rapina virão devorar-te a carne, Sim, depois de tu 

primeiro me haveres devorado o espírito (SARAMAGO, 2009, p. 172). 

 

A construção do texto apresenta, em suas entrelinhas, um processo de exotopia 

tanto do autor-deus (se vê de fora, por isso tem onisciência da obra e dos desígnios 

textuais) quanto da criatura-caim (sai de si para poder julgar e embater-se com o próprio 

criador, aquele que conhece o final da narrativa e tem o poder de fazer dela o que quiser). 

Deus, no trecho citado, reconhece, depois de reconhecer não ser inescrutável, que 

sua consciência é flexível e não discute transcendências, já que não pode mudar sua 
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palavra-texto quando esta já foi proferid-escrita. A cilada saramaguiana, armada 

novamente na encruzilhada do texto, pode levar o leitor novamente a pensar que a 

personagem divina é contraditória, mentirosa ou problemática. O criador – enquanto 

emulante do criador ficcional, do escritor – afirma não poder, após terminado sua obra, 

mandar nela, dominá-la, transformá-la à revelia. O texto, enquanto humanidade sígnica 

criada, é causa do poder-vontade do criador, não efeito dessa vontade. Ele é perene, plural, 

duradouro e possuidor dos créditos. Vive a glória de permanecer, mesmo apanhado pela 

rapinagem ou pelo “espírito devorador”. O romance de Saramago parece (co)responder aos 

ideais de Barthes e de sua proposta de que o texto não deva propor um objetivo, um lugar a 

salvo ou uma verdade a ser atingida. Como esclarece Perrone-Moisés, o texto, para Barthes 

“(...) expõe e pratica uma diligência ao mesmo tempo obstinada e modesta: deslocar-se, 

praticar o indireto, abjurar, se necessário” (1992, p. 63). Assim, o mistério tanto da 

interpretação quanto das possibilidades das sutilezas e do detalhismo oblíquo desvelam 

novas leituras e caminhos dados para o leitor percorrer. 

Frente a essa abertura barthesianamente proposta, poderíamos ainda pensar, no 

contexto de nossa leitura, a imagem da ave de rapina como representativa da voracidade do 

leitor – aquele que toma para si o poder da interpretação, esvazia a obra da carga semântica 

induzida pelo autor e completa seu significado com sua experiência-rapinagem. O leitor, 

um devir-rapina, para poder qualificar sua leitura, toma a ideia apresentada pelo livro, 

devora-a, compreende-a, modifica-a segundo sua perspectiva, até seu cerne-carne. Ao 

traduzir o texto, o leitor deixa de ser um mero espectador e passa a compor a dança 

escritural da significância junto com o escritor. A alma de Caim, então, representa a eterna 

consciência de que, para ser erigido, o texto necessita desse embate promissor entre autor e 

leitor. Tal processo permite sua completude, subverte a língua sem violentá-la. Ou, como 

diria Barthes, o romance em questão promove “(...) um estado de perda, que desconforta 

(...), faz vacilar os alicerces históricos, culturais, psicológicos do leitor, a consistência de 

seus gostos, de seus valores, de suas lembranças, põe em crise sua relação com a 

linguagem” (BARTHES, 2002, p. 26). Assim, o leitor é posto no jogo da ficção e precisa 

traduzi-la de algum modo, ponto em xeque perspectivas (auto)biográficas e atormentando a 

alma do texto para extrair delas diversas possibilidades. 

Se o texto é entrega, voracidade de percurso distendido em diversos, a marca-nome 

é a pista, a instrução minuciosamente pautada que, muitas vezes radicalizada, impõe o 

fechamento da obra, seu esvaziamento contrário àquele da abertura rizomática. A marca-
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nome, reterritorialização do elemento desterritorializado, devolve a obra ao leitor e ao 

mundo, afinal, o anonimato não sugestiona mais como classicamente. O nome é um 

adereço, mas também criação. Lemos o mundo através de um nome, pensamos como ele 

sugestiona, inspira ou conduz. Tomemos como exemplo o nome Jesus. Muitos dizem que 

este nome tem poder, muda vidas, direciona seres, transforma o mundo. Por isso a marca é 

plena em Caim. O narrador saramaguiano sabe que, depois de lermos o nome, dificilmente 

perderemos seu foco. Ele se torna quase um epítome, criador antes da criação: se antepõe 

enquanto obra frente ao objeto livro. Esse processo se torna, na maioria das vezes, circular, 

pois o nome encerra sobre si as possibilidades, qual ostra sobre a pérola; ele é um primeiro 

passo à abertura: dele extraímos influências, contextos, possibilidades e ligações 

excêntricas (como, por exemplo, aquela comum feita entre livros de um mesmo autor, ou a 

temática de sua obra, etc.). 

Enquanto representação alegórica do processo de escrita, Caim é um texto 

luciferino. Expliquemos: iluminado por sua raiz etimológica, mas combativo 

semânticamente. A escrita é metaforizada como luta e leva cada um de seus elementos ao 

extremo (o escritor ao extremo de sua identidade – o deus necessitado de marcar sua obra 

para não perdê-la –, o texto ao extremo de sua possibilidade – a personagem que precisa se 

desprender de seu criador para alcançar suas plenas possibilidades, a ação de matar toda a 

humanidade para fazê-la esquecer-se de deus, mas em contrapartida uma ação causadora 

da ruína do texto, pois destrói a única possibilidade que tem de ser reconhecido). Essa luta 

interna, quase depauperante, apenas deflagradora de outras maiores – centrípeta e 

centrífuga, rotação e translação, criador e criatura – circundam e consomem/consumam a 

vida humana. Isso para que, como bem exprimiu Perrone-Moisés, o trabalho da literatura 

se efetive: 

(...) transformar o mundo é transformar a linguagem, combater suas escleroses e 

resistir a seus acomodamentos. Combater os estereótipos é pois uma tarefa 

essencial, porque neles, sob o manto da naturalidade, a ideologia é veiculada, a 

inconsciência dos seres falantes com relação a suas verdadeiras condições de fala 

(de vida) é perpetuada (1992, p. 58). 

 

Saramago reelabora, em seu romance, o fragrante momento de criação. Ato que 

também foi brilhantemente iconizado por Carlos Drummond de Andrade em versos do 

poema O lutador: 

Palavra, palavra 

(digo exasperado), 

se me desafias, 

aceito o combate (ANDRADE, 1973, p. 67). 
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A escrita de Caim, com vistas a mudar algo, transforma não somente uma história 

conhecida por todos os povos, mas a desconstrói, reinventa-a, faz dela mais do que ela é, 

reinflama seus significantes para limpá-los da sujidade do significado. Assim, ao eximi-los 

de uma carga semântica fixa, o romance faz com que eles, limpos, possam mais do que 

simples significado denotativo. A atitude de Saramago na composição de Caim foi a de 

reinventar a linguagem em processo de significação em seu interior, por possibilidades de 

deslocamento. As palavras são deslocadas, os termos ambiguizados, os significantes 

desfocalizados a enunciação desnivelada e o discurso submetido a sismos constantes. Esse 

abalo, como ensina-nos Perrone-Moisés, 

(...) fazem oscilar o sujeito pleno no discurso logocêntrico, colaborando para que 

um novo sujeito aflore na História, liberto do imaginário (discurso, ideologia) 

que, por enquanto, o lastreia e entrava. Esse é o alcance político (no sentido 

largo) da dimensão utópica da obra (...) (1992, p. 67). 

 

As possibilidades pululam, coaxam, brotam feito água na nascente em forma de 

quebras consecutivas do império opressor da doxa. Saramago faz, em Caim, um romance 

por meio de uma construção poética. Não à toa esse “limpar de sujidades” seja ato análogo 

ao processo de delirar o verbo como em Barros: 

No descomeço era o verbo. 

Só depois é que veio o delírio do verbo. 

O delírio do verbo estava no começo, lá onde a 

criança diz: Eu escuto a cor dos passarinhos. 

A criança não sabe que o verbo escutar não funciona 

para cor, mas para som. 

Então se a criança muda a função de um verbo, ele 

delira. 

E pois. 

Em poesia que é voz de poeta, que é a voz de fazer 

nascimentos – 

O verbo tem que pegar delírio (BARROS, 2004, p. 15, grifos do autor). 

 

A palavra se torna usável, como expressa o poeta, a significados além daqueles aos 

quais ela “servia”; o signo delira sua denotatividade para emaranhar o eixo sintagmático 

em possibilidades maiores, ambíguas, fazê-lo sobreposto pelo eixo paradigmático, tal qual 

um romance com autoconsciência em um processo de radicalidade da escrita. “O trabalho 

na linguagem conduz o escritor a um saber profundo sobre a armação e a instalação do 

poder linguageiro, torna-o atento a essa força rectiva e reativa da linguagem (...)” 

(PERRONE-MOISÉS, 1992, p. 62). Por isso, como Calvino, entendemos a palavra “(...) 

como perseguição incessante das coisas, adequação à sua infinita variedade” (1990, p. 39), 

ou seja, cremos na multiplicidade, no delírio sígnico em (e de) Caim. Destarte, esse modo 

de fabular estruturas complexas de narrar promove uma abertura que aponta, também, para 
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o fato de todo signo se entranhar na realidade, mas que, não por isso, tenhamos que nos 

curvar à (Hi/hi/e)stória imposta. Pelo contrário, não só podemos, como devemos questioná-

la a fundo, seja por seu caráter de verdade, seja por suas possibilidades de emanar outros 

significados. Digna de sua existência, deixemos por ora o descanso dessa leitura intervalar 

e voltemos para Caim em sua materialidade de “literatura em estado puro”. 

 

4.3 3ª dimensão rizomática (Caim não fala de Deus, definitivamente) 

As próprias palavras, que não são coisas, que só as 

designam o melhor que podem, e designando as 

modelam, mesmo se exemplarmente serviram, 

supondo que tal pôde suceder em alguma ocasião, 

são milhões de vezes usadas e atiradas fora outras 

tantas, e depois nós, humildes, de rabo entre as 

pernas, como o cão Achado quando a vergonha o 

encolhe, temos de ir buscá-las novamente, barro 

pisado que também elas são, amassado e 

mastigado, deglutido e restituído, o eterno retorno 

existe mesmo, sim senhor, mas não é esse, é este 

(José Saramago). 
 

Leyla Perrone Moisés (1990) orienta olhar a obra literária não como um fato 

consumado e imóvel, mas como algo em movimento. Esse movimento se marca, dentre 

outras formas, pelo processo de retomada de velhas histórias recontadas de forma 

adequada ao contexto atual de sua enunciação. Para Agamben, “(...) a poesia é esse 

movimento do olhar para trás operado no poema e, portanto, um olhar para o não-vivido no 

que é vivido, tal como a vida do contemporâneo” (SCRAMIN; HONESKO, 2009, p. 19). 

Se pensarmos que não apenas a poesia, mas toda a literatura olha para trás, o resgate dessa 

Arké (obras anteriores que se projetam em produções atuais) instaura um novo presente, 

um “presente em que jamais estivemos” (AGAMBEN, 2009, p. 70). Ao contemplar o 

passado, romancistas como Saramago extraem da arké episódios e personagens cujos 

ensinamentos dispostos em suas narrativas ressignificam nossas posturas socialmente; 

“assim, toda leitura do passado é necessariamente sobrecodificada por nossas referências 

no presente. Tomar o partido de tais referências não significa que tenhamos que unificar 

ângulos de visão basicamente heterogêneos” (GUATTARI, 1992, p. 114). O paradoxo 

fundamental dessa caracterização está no fato de o escritor parecer desprezar o leitor, pois 

reconta uma narrativa altamente conhecida. Com novos trajes, mas, por outro lado, na 

medida em que não facilita o relacionamento texto-enunciatário por meio de 

transformações desautomatizantes desviadoras do eco de respostas previamente 
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armazenadas, essa inclusão do leitor na cumplicidade da construção e decifração textual 

sofre certa reviravolta. Isso porque, apesar do caminho conhecido, o autor resolve, em sua 

escrita promover uma retomada diferencial. 

Esse processo de releitura com distanciamento crítico conlui dois elementos, 

mensagem e metodologia de construção dessa mensagem. A leitura analítica exige que 

separemos a mensagem da roupagem literária na qual ela se apresenta. No caso de Caim, 

essa roupagem – elemento que dignifica literariamente o texto – está alocada no artifício 

simbólico e mítico. O romance retoma diversas imagens e tradições míticas gregas para 

com elas dialogar e compor uma nova projeção de sociedade. 

Saramago lê o velho no novo desconstruindo narrativas bíblicas recontando-as em 

uma nova roupagem, de tons e voz grega. Há, em seu esquema de construção, um flagrante 

contraste entre as atitudes ideológicas de Deus e as de Caim. As duas personagens se 

confrontam ideológica e eticamente em um jogo de forças antagônicas, criando quase um 

oximoro. Contudo, esse embate é apenas disfarce velho para renovar narrativas que se 

mesclam a essa. Assim enquanto os cristãos acusam Saramago de precisar da Bíblia para 

vender seus livros – como já comentamos no início deste capítulo –, a constituição 

discursiva de sua obra aponta para outros rumos, veredas e processos progressivos de 

transformação, tanto discursiva quanto social. 

O discurso majestático do velho narrador saramaguiano está longe de se assentar 

nessas poucas páginas que encerram Caim. Não há mais uma escrita clara e 

empenhadamente barroca (em sua qualidade de toque e preciosidade), nem a forma do 

velho narrador contador de histórias (ou estórias) que desentranha de suas memórias os 

fatos mais inusitados para nos fazer ficar impressionados com sua narrativa. 

Temos um escritor apressado e um narrador mais acelerado ainda. Parece-nos que a 

pressa seja justamente a força desse narrador manifesto; quase como se ele nos pegasse 

pelo braço (a todos nós, seus leitores) e dissesse: – sente-se aí, se acalme e preste atenção 

no que eu tenho para te falar. Parece-nos que o tom mudou de narrativa para conversa. 

Uma proximidade nunca vista antes entre narrador e leitor se instaura nas primeiras linhas 

de Caim. Ele tem início com a sentença: 

Quando o senhor, também conhecido como deus, se apercebeu de que a Adão e 

Eva, perfeitos em tudo o que apresentavam à vista, não lhes saía uma palavra da 

boca nem emitiam ao menos um simples som primário que fosse, teve de ficar 

irritado consigo mesmo (SARAMAGO, 2009, p. 11). 
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Justamente essa voz dará condições de significação e filiações entre textos, como 

veremos posteriormente. Ela também inicia a história de forma mais direta em relação à 

voz compósita do livro do Gênesis. Se no texto bíblico há uma espécie de preâmbulo que 

justifica o antes, a existência divina e sua posterior ação, em Caim o narrador, sábio 

articulista que entende ter seu leitor (sempre o leitor implícito, deixemos claro) um 

conhecimento razoável do contexto genesíaco, não perde tempo com introduções. Sua fala 

é direta, carregada e rápida, veloz como o advogado que teme não ter tempo para expor 

todas as provas incriminadoras do réu. A composição romanesca, como em uma música 

rapidamente orquestrada para não perder sua cadência (no caso, para não perder pelo 

caminho os detalhes fugidios), encadeia milhares de eventos correlacionados, entremeados 

por reflexões e refinadas ironias, além de promover a consciente e constante desconstrução 

do objeto focado. 

Ora, não sendo um artigo (anti)religioso, a pura literatura de Caim oculta-se em 

diálogos específicos que, aos poucos, se revelam ao leitor por insinuações e dados sutis. 

Essa insinuação é, também, uma informação. Sendo a ficção de uma época um dado 

concreto dela (em sentido historiográfico), ao escrever um texto em estado de pura 

literatura, a ação verbal incide no leitor uma diligência: transformar o epocal em objetivo 

para uma possibilidade em subjetivo. O romance em questão apresenta esse processo em 

um dado extremamente interessante – porta de entrada para um efeito de sentido: o espaço 

de Caim não é fixo. Esse estado de viagem que destrona a rigidez da seguridade e do 

preciso aproxima a personagem saramaguiana de um grande topos mítico: o homo viator, 

mais especificamente, da figura de Ulisses. 

Poderíamos pensar em pelo menos dois outros mitos presentes no romance: o Judeu 

Errante e o do Herói em retorno. Ao partir da presença de Deus, Caim sabe que viverá uma 

“(...) aventura agônica empreendida irremediavelmente no coração das trevas” 

(AGUILERA, 2014, p. 64). Essa aventura, acima de tudo, faz com que este romance se 

encontre, por meio do mote da excursão, com os dois textos já analisados. Assim, tal qual 

em Levantado do chão, o Judeu Errante se faz presente na configuração diegética de Caim 

e, já é tempo de afirmarmos, torna-se figura emblemática não só da mitologia europeia 

como também de grande parte dos romances saramaguianos. Sujeito só, saído 

prototipicamente de um texto judaico, marcado por um sinal que facilmente poderíamos 

identificar como semita e em um contexto especial totalmente bíblico, o protagonista do 

romance em análise apresenta, qual um processo epistêmico, a atualização daquele 
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raciocínio inicial de Levantado do chão para, como um arco, encerrar e fechar sua 

produção. 

O discurso do judeu errante, em Caim, se constrói elaborando a diferença no seio da 

semelhança. Se, na lenda de Belibeth, este recebe um castigo que lhe deixa marcado em 

relação aos outros humanos e sua sina seria a de correr as nações, Caim é, também, um 

sujeito marcado por Deus: 

Andarás errante e perdido pelo mundo, Sendo assim, qualquer pessoa me poderá 

matar, Não, porque porei um sinal na tua testa, ninguém te fará mal, mas, em 

pago da minha benevolência, procura tu não fazer mal a ninguém, disse o senhor, 

tocando com o dedo indicador a testa de Caim, onde apareceu uma pequena 

mancha negra, Este é o sinal da tua condenação, acrescentou o senhor, mas é 

também o sinal de que estarás toda a vida sob a minha protecção e sob a minha 

censura, vigiar-te-ei onde quer que estejas. (SARAMAGO, 2009, p. 19) 

 

O sinal, ao mesmo tempo benção (porque protege) e maldição (pois condena a viver 

até o juízo final), instaura e obriga a errância. E isso se espelha em toda a narrativa 

saramaguiana, que se imbui do discurso mítico para, em sua construção discursiva, fugir à 

estrutura tradicional, qual escritura em procura, uma eterna errância em favor da 

plausibilidade do narrar: 

Por motivos que não está nas nossas mãos dilucidar, simples repetidores de 

histórias que somos, passando continuamente da credulidade mais ingênua ao 

cepticismo mais resoluto (...) sucederam-se com incrível rapidez as suas já 

conhecidas mudanças de presente, surgindo do nada e precipitando-se no nada 

em forma de imagens soltas, desconexas, sem continuidade nem relação entre 

elas. (SARAMAGO, 2009, p. 102) 

 

Voltando à aproximação em curso, as duas figuras são predestinadas a correr todos 

os espaços da terra em fuga em forma de cumprimento de suas espinhosas missões. Símile 

da família Mau-Tempo, as personagens míticas são errantes, sujeitos sem destino cujo 

indissociável castigo os aproxima da figura do herói. Essa ação punitiva (in)voluntária é um 

veículo que completa o plano narrativo e, no final, tudo destrona. Mas as semelhanças não se 

esgotam apenas em tais detalhes. Marca do heterogêneo, tanto Caim quanto a figura do 

Judeu Errante são personagens trágicas, em uma eterna viagem conta de uma condenação. 

Este vagar sem repouso (até o Julgamento Final, dadas as nuances nos dois textos) culmina 

em um grande sofrimento pois, apesar de possuírem a imortalidade84, esta “graça” torna-

se, paradoxalmente, uma sanção extremamente angustiante, uma vez que “(...) o[s] exclui 

de toda afeição humana e faz com que ele[s] veja[m] tudo à sua volta morrer, desaparecer e 

                                                 
84 O Judeu Errante nunca morre, já Caim não pode ser morto por nenhum ser humano. 
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renascer” (BRUNEL, 2005, p. 665); não podem mais perder a vida pois perderam há 

tempos o direito de morrer.  

Caim é destinado a vagar inicialmente pela “terra dos errantes”. Como bem 

esclarece Martins, 

Traído por Deus, Caim torna-se o emblema de uma humanidade tornada maldita 

pela própria traição do seu criador. Nesse sentido, a marca de Caim pode ser, 

afinal, menos o sinal de uma proteção e mais o anúncio de um vínculo dramático 

do homem a uma divindade incapaz de misericórdia e definitivamente arredada 

das suas angústias, das suas dores e sofrimento (2014, p. 105). 

 

Para além da perspectiva do Judeu errante, essa visão trágica direciona a vida das 

personagens saramaguianas e torna-as exemplarmente próximas à figura de Jesus, 

analisado no capítulo anterior. Tanto Caim quanto o Errante, quais novos cristos, partirão 

em uma jornada de conhecimento e formação, não sem antes passarem por um estágio de 

formação/proteção denotado pela marca de enviado após um encontro com Deus. Assim, 

Caim repete, com diferença crítica, a trajetória conteudística de O evangelho segundo 

Jesus Cristo, realizando um trajeto de desenvolvimento, um bildungsroman. Contudo, se 

Jesus segue em busca de um aprendizado para cumprir sua missão – que, no percurso, se 

transforma – Caim, ao contrário, persistirá seu caminho para, em primeiro, fugir de Deus e 

de suas ações e, em segundo, experienciar uma vida de combate contra esse mesmo Deus. 

Assim, concordamos com Seixo quando afirma que o herói saramaguiano está sempre em 

busca, em um deslocar contínuo: “(...) é, pois, como vemos, de viagem que se trata, de 

aprendizagem da terra através do percurso que nela se faz, de atribuição de sentido a esse 

percurso (...)” (SEIXO, 1987, p. 53). Pois bem, apesar de tais semelhanças e 

probabilidades, entre Jesus e Caim existe uma diferença substancial, 

Nenhum sentimento de terror e piedade à maneira grega (ou segundo o formato 

do romance sobre Jesus) se encontra no romance Caim. A própria hamartia, ou 

erro trágico, é assumido por Caim como efeito de um erro de julgamento de 

Deus. (...) A dimensão trágica do Caim saramaguiano não decorre, por isso, do 

erro de ter assassinado o irmão, pois essa é uma morte partilhada com Deus, mas 

sim do facto de, enquanto homem, ter de se submeter irremediavelmente à 

vontade divina e sofrer o castigo de vaguear pelo mundo sem finalidade nem 

descanso (...) (MARTINS, 2014, p. 102). 

 

E continua: 

Em vez das determinações fixas do destino, a dimensão trágica do Caim 

saramaguiano decorre exatamente da sua própria personalidade, bem como da 

imensa liberdade de que goza. Neste sentido, enquanto herói trágico cristão, 

Caim também pode ser visto, no frenesi da sua própria liberdade de herói que 

enfrenta a tirania de Deus, como uma espécie de vingador humano dos 

dramáticos castigos de Deus, das cegas punições divinas. Mas este vingador 

saramaguiano é humano, demasiado humano. Por isso, a sua natureza é 

contraditória e paradoxal (MARTINS, 2014, p. 103). 
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Caim, ao contrário de Jesus, é um homem que se quer escolhido para ajudar a 

“salvar” a humanidade de um Deus déspota. Por outro lado, é um sujeito ressentido por 

não ser amado por Deus, por sua própria humanidade não ser amada. Segundo ele: “Deus 

não nos ama” (SARAMAGO, 2009, p. 113), explicitando a típica necessidade humana de 

apegar-se com alguém ou uma divindade para sentir proteção e amor. Há, impossível 

negar, uma relação edípica aqui, mas de cunhos diferenciados, questão que também não 

nos aprofundaremos por não caber nos limites de nosso trabalho. Voltando ao fio de nosso 

pensamento, ler Caim tendo como protótipo de Jesus é promover um labirinto caótico de 

sentidos em nosso percurso específico, mais gerador de ruas sem saída que espaços de 

chegada, motivo pelo qual nos furtamos realizar tal caminho interpretativo85. 

Tais releituras suscitam uma primeira conclusão extremamente manifesta: o retorno 

aos mitos não se dá pelo simples relato, mas intenta uma subversão capaz de reescrevê-los 

a partir de novas perspectivas e configurações ou, como vimos afirmando, para a 

proposição de uma nova épistémè. Esse movimento que ora se aproxima; ora se afasta da 

matriz re-apresenta o texto a partir de uma nova perspectiva86. Assim, sua modelagem 

implanta transformações na história/estória, fundamenta verossimilhanças e movimentos, 

além de contextualizar culturas de modo a permitir ao leitor, embora consciente de estar 

num ambiente ficcional, o entendimento do texto como “verdade”. Tal fato é declarado 

pelo próprio narrador quando diz: “Tudo acaba, porém, tudo tem o seu termo, uma túnica 

lavada cobriu a nudez do homem, é hora, palavra sobre todas anacrónica nesta bíblica 

história, de ser conduzido à presença da dona do palácio, que lhe dará destino” 

(SARAMAGO, 2009, p.55). Há, no jogo de palavras do narrador, a sutil afirmação de que 

a túnica (metonímia da narrativa bíblica) é apenas um sutil expediente para marcar a 

História que deve ser desvelada, metaforicamente uma retomada de um trecho d’O ano da 

morte de Ricardo Reis que, por seu turno, retoma Eça de Queirós em inversão paródica: 

“sobre a nudez forte da verdade o manto diáfano da fantasia”. Como bem explicita 

                                                 
85 Aos interessados nessa proposta de leitura, o Livro de Martins, A espiritualidade clandestina de José 

Saramago, cuja referência completa se encontra na bibliografia, nos parece a análise mais bem acabada e 

percuciente até o momento. 

86 Acordamos com Bakhtin quando este afirma que toda escrita de um modelo é imagem e não mais 

inauguração. Nas palavras do próprio teórico: “(...) é na paródia de um soneto que devemos reconhecer um 

soneto, sua forma, seu estilo (...) não se trata mais de um soneto, mas da imagem de um soneto” (BAKHTIN, 

1998, p. 372). Reiterativamente, como ilumina Todorov, “Em literatura, jamais temos de haver-nos com 

acontecimentos ou fatos brutos, e sim com acontecimentos apresentados de determinadas maneiras. Duas 

visões diferentes do mesmo fato fazem deste dois fatos distintos. Todos os aspectos de um objeto se 

determinam pela visão que dele nos é oferecida” (TODOROV, 1976, p. 63). 
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Saramago, há, nesse processo, “diferentes e questionadoras camadas do sentido, 

sedimentos removidos, novas cristalizações” (SARAMAGO, 1988b, p. 58). 

Ora, cremos que as palavras de Seixo, aplicadas aos textos iniciais do escritor 

português, necessitem de retornar a esta leitura para permitir vislumbrar nossa crença em 

existir um projeto epistêmico por detrás do universo romanesco saramaguiano. Nesse 

sentido “José Saramago não faz história, faz romance; embora a história seja o ‘outro’ 

gênero de sedução na sua obra, o que não impede que seus textos tenham uma 

credibilidade acima ou não da verdade histórica” (SEIXO, 1986, p. 24). 

Assoante tais projetos – os quais, reafirmamos, não são errôneos, mas que não nos 

compete realizar nos limites desta leitura – e, em busca de deslindar em qual meandro é 

possível detectar aquela literatura em estado puro entrevista por Pilar del Río, acreditamos 

que a proximidade de Caim se dá com o do primeiro herói viajante de nossa literatura 

ocidental, o Ulisses da Odisseia. Há, no romance, sob nosso ponto de vista, uma liberdade 

artística pessoal que não recupera a sua importância sagrada, mas como ser em ação, 

expressão e(a)fetiva contrária ao dito epistêmico implantado pelo político/científico. Caim 

torna-se, ao tomar a Odisseia hipotexto primaz do romance, um novo ponto determinativo 

por onde a interpretação circula sem se fixar no sentido mais correto da massa cognitiva 

corrente. Em outras palavras, o romance trai os modelos de vida comuns e aceitos para 

constantemente coexistir possibilidades outras. Concordes com Costa Lima, acreditamos 

que o mito  

(...) não veste, não alimenta nem ensina a abrigar o corpo. Ao ser elaborado, já 

encontrava seu agente de posse das condições mínimas de cobrir-se de colher e 

de adaptar-se às condições ambientes. Ele responde a outro tipo de carência: 

oferece uma explicação para as relações que o grupo privilegia, para suas 

instituições e costumes; para a natureza que cerca o homem e para os poderes 

que o teriam engendrado. (COSTA LIMA, 2006, p. 15). 

 

Como já elucidamos, o leitor, enquanto co-produtor, também constrói a narrativa, 

transforma-a por meio de sua interpretação e faz do texto literário um dado nunca pronto, 

mas um construto. Ora, neste laboratório ensaístico nossa experimentação opta não apenas 

por uma aproximação ainda não realizada (segundo nos consta), mas também como ensejo 

de acumular possibilidades ao texto, posto que a complexa tarefa de situar (enquanto 

pensamento) uma obra cujo poder de síntese pensa e (d)escreve a situação existencial de 

uma cultura é ampla e pode suscitar oposições e complementaridades. Assim, dispomos de 

um novo mote para alcançar velhas – e, também, possíveis – leituras, nas quais a 

multiplicidade é a base e linha de desenvolvimento. Há de pensarmos, ainda, que em nossa 
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consciência crítica – que se erige em metadiscurso de um discurso já em si metadiscursivo, 

mas evitando ser ontológico e/ou tautológico – entendemos não haver como interpretar 

sem deixar transparecer, também, o sujeito interpretante. 

Se, como propomos, os romances de Saramago são agentes de transformação 

epistêmica, Ulisses é uma figura mitológica por excelência para a épistémè ficcional 

re(in)screver, já que a astuta personagem de Homero possui grande ligação com a história 

de Portugal. Desemaranhados os fios, iniciemos por recobrar quem é Ulisses e qual sua 

relação mítica com a cultura portuguesa. 

Termo latino para Odisseu (em grego: Οδυσσεύς, cuja transliteração é Odysseús) 

Ulisses (de uma variante dialetal grega, Ulíkses, donde o latino Ulixes) (Cf. BRANDÃO, 

1986, p. 121) é um dos um dos mais ardilosos guerreiros da mitologia grega. Símbolo de 

triunfo e inteligência, tem por apelido “astuto”, qualidade que muito bem demarca sua 

personalidade. Rei de Ítaca, filho de Laerte e Anticleia (HOMERO, Livro XI, v. 84, p. 

300), o jovem foi educado pelo Centauro Quiron e passou por provas iniciáticas para 

tornar-se rei. Casou-se com a paciente Penélope, tem um filho por nome Telêmaco e 

participa da Guerra de Troia ao lado de Menelau. O início da Odisseia se dá, 

“historicamente”, quando no fim da guerra Ulisses intenta retornar à sua casa em Ítaca 

(uma pequena ilha do mar Jônico), mas passa por diversas dificuldades (advindas da 

animosidade de alguns deuses, em especial Vênus, protetora de Páris, contra quem Ulisses 

havia combatido na guerra)87. Assim, impedido por tempestades marítimas, naufrágios, 

sereias sedutoras e ciclopes antropófagos88, o herói termina por levar outros dez anos para 

conseguir, por meio da ajuda de Athena, retornar a seu lar89. Lutando contra o Destino, 

Ulisses teve de parar em diversos lugares. Ora, uma das variantes dessa narrativa afirma 

                                                 
87 Importa-nos notar que embora a ação da epopeia seja concentrada, há dois fios condutores da diegese: de 

um lado a viagem de Ulisses para retornar à sua casa e, de outro, a busca de Telêmaco por seu pai. 

88 O episódio de Ulisses com o ciclope Polifemo é antológico e muitas vezes citado para constatar a astúcia 

do herói. Preso com seus companheiros na caverna do ciclope, este começa a comer a tripulação enquanto 

Ulisses resolve oferecer vinho ao gigante. Grato pela bondade o ciclope promete comer o generoso sujeito 

por último; ao ser perguntado por seu nome, Ulisses se apresenta como Ninguém e, no instante em que o 

gigante cai bêbado o herói e o restante da tripulação o cegam. Quando Polifemo é cegado pelo herói, ao 

invocar a ajuda dos outros ciclopes, grita: “Ninguém me cegou, / Ninguém quer me matar”, não é atendido 

pelos colegas, que pensam que o Ciclope está ensandecido. Por fim, no dia seguinte, Ulisses usa novamente 

de sua solércia para escapar: ordena que cada um de seus homens se agarre à barriga de três grandes ovelhas. 

O Ciclope cego, para liberar seu rebanho, afasta a pedra e senta-se à entrada da caverna para fiscalizar a saída 

de seus animais. Assim, o gigante usa como estratégia passar a mão sobre cada uma das ovelhas para 

constatar se eram mesmo animas, mas acaba por não perceber os guerreiros gregos estavam agarrados à 

barriga dos animais. Dessa forma, o herói guia as ovelhas para o seu navio e fogem rapidamente. 

89 Esse longo retorno de Ulisses é baseado na perspectiva de Homero na Odisseia. Convém, contudo, não 

esquecer que o mito possui várias alterações, adições e variantes que o enriqueceram ao longo do tempo. 
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que enquanto singrava de volta para casa, em uma das paragens, o herói aporta em 

Portugal. Foi no território então inóspito da península ibérica que o herói funda a cidade de 

Olisipo e dá origem à futura Lisboa. 

Segundo a lenda, a cidade teria sido fundada pelos fenícios por volta de uns 3200 

anos atrás, tornando-se um porto de escala para os povos mediterrânicos e conhecida pelo 

nome de Alis Hubbo. Ao ser ocupada pelos romanos com a ajuda dos habitantes locais, 

teve ao nome vertido para Felicitas Julia Olisipo (com as variantes Olísipo, Olisipo ou 

Olisippo) e seus cidadãos ganharam a cidadania romana pelo apoio dado quando da 

ocupação da Lusitânia. Com o declínio do Império Romano e, posteriormente, sua tomada 

pelos mouros, a cidade passar a ser chamada de Lissabona. Em 1147 D. Afonso Henriques 

expulsa os mouros e ocupa a cidade e a rebatiza de Lisboa, que em 1255 torna-se capital do 

Reino devido a sua localização estratégica. 

Entretanto, o fato mais conhecido é a narrativa mítica que envolve seu nascimento. 

Segundo a lenda, havia um reino chamado Ofiusa (etimologicamente Terra de Serpentes), 

localizado próximo ao oceano e governado por uma rainha meio mulher, meio serpente. 

Um dia, Ulisses, depois de ter atravessado as Colunas de Hércules (Estreito de Gibraltar) 

teria, alcançando a desembocadura do Tejo. Na cidade, deslumbrou-se com sua beleza, 

mas também se deparou com estranhas criaturas. Logo a rainha apaixonou-se pelo herói, 

fazendo de tudo para impedi-lo de ir-se embora. Ulisses, muito habilmente, fingiu deixar-

se levar pelos encantos da rainha, até que seus companheiros descansassem e pudessem 

novamente zarpar. Deslumbrado com as belezas naturais da terra, subiu a um monte e 

gritou ao vento: “Aqui edificarei a cidade mais bela do Universo, e dar-lhe-ei o meu 

próprio nome. Será Ulisséia (Ulisseum), capital do Mundo!”, mas, após descansar, Ulisses 

acabou por ir-se embora. Desesperada, a rainha estendeu-se sobre a cidade na ânsia de 

alcançar o mar. Foi tamanho o seu esforço que por onde ela estendeu o corpo de serpente, 

das suas contorções desenharam-se colinas – sete no total. Como o herói já estava longe, a 

infeliz rainha não resistiu e morreu, fazendo que, com sua morte, as serpentes fugissem da 

cidade. 

O mito da fundação de Lisboa assenta como uma segunda pele no imaginário 

português; isso porque a origem mítica é mais valiosa que qualquer origem histórica. Além 

disso, a gesta de Ulisses explica, por exemplo, uma das grandes vocações do povo 

português, a marítima. Essa marca mítica é tão incrustrada na cultura portuguesa que até 
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Os Lusíadas, epopeia maior da pátria lusitana, cita o evento de forma direta duas vezes, no 

canto III, estrofe 57 e no canto VIII, estrofe 5: 

E tu, nobre Lisboa, que no mundo 

Facilmente das outras és princesa, 

Que edificada foste do facundo 

Por cujo engano foi Dardânia acesa; 

Tu, a quem obedece o Mar profundo, 

Obedeceste à força Portuguesa, 

Ajudada também da forte armada 

Que das Boreais partes foi mandada (1972, p. 113). 

 

«Ulisses é, o que faz a santa casa 

À Deusa que lhe dá língua facunda; 

Que se lá na Ásia Tróia insigne abrasa, 

Cá na Europa Lisboa ingente funda.» 

– «Quem será estoutro cá, que o campo arrasa 

De mortos, com presença furibunda? 

Grandes batalhas tem desbaratadas, 

Que as Águias nas bandeiras tem pintadas!» (1972, p. 113). 

 

A primeira estrofe indicia ser o facundo, um dos epítetos usados pelo eu-lírico da 

epopeia para referir-se a Ulisses, o fundador de Lisboa. Já a segunda estrofe aponta de 

forma explicitamente o herói grego como aquele que “faz a santa casa”, pondo novamente 

em circulação o mito fundacional pátrio90. Para além de Camões, diversos escritores se 

referiram ao mito fundacional de Lisboa. Exemplos clássicos são Santo Isidoro, bispo de 

Sevilha, que, no século VII, já no capítulo primeiro do livro XV de sua obra – intitulada 

Etimologias – escreve: “(...) Olissipo deve a Ulisses fundação e nome” (Apud ALMEIDA, 

1992, p. 28) ou Damião de Góis em seu Vrbis Olisiponensis descriptio (Descrição da 

Cidade de Lisboa), de 1554. Das obras atuais, talvez sejam o romance de Teolinda Gersão, 

A cidade de Ulisses e o poema sobre o mito de Fernando Pessoa – parte do Mensagem – 

aquelas que tenham a marca mais indelével do mito da construção de Lisboa por Ulisses. 

Voltando-nos para A cidade de Ulisses, a descrição do romance enuncia: 

Ulisses dera a Lisboa o seu nome, Uliseum, transformado depois em Olisipo 

através de uma etimologia improvável [...] O que dava à cidade um estatuto 

singular, uma cidade real criada pela personagem de um livro, contaminada, 

portanto, pela literatura, pelo mundo da ficção e das histórias contadas. Joyce 

partira do nada para escrever o Ulisses, Dublin estava completamente fora da 

rota imaginária da personagem de Homero. Lisboa, pelo contrário, estava 

historicamente ligada à Grécia, às rotas marítimas e comerciais dos gregos. 

(GERSÃO, p. 43).91 

                                                 
90 Maiores informações sobre o tema e suas questões correlatas se encontram no artigo “Ulisses em Lisboa” 

de, Raul Miguel Rosado Fernandes e publicado na Revista Euphrosyne, em 1985, além dos estudos de 

Justino Mendes de Almeida em De Olisipo a Lisboa – de 1992 – e Estudos Camonianos: História e Crítica – 

de 1993. As referências completas encontram-se em nossa bibliografia. 

91 Abstemo-nos de comentar qualquer outra qualidade deste romance ou das relações de fundação de Lisboa 

por Ulisses por estes temas não caberem nos meandros deste trabalho. Aos interessados em uma análise mais 
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Por seu turno, o poema de Pessoa enxerta o mito na constituição própria da 

História, tornando-os amálgamas: 

ULISSES 

 

O mito é o nada que é tudo 

O mesmo sol que abre os céus 

É um mito brilhante e mudo – 

O corpo morto de Deus, 

Vivo e desnudo. 

 

Este, que aqui aportou, 

Foi por não ser existindo. 

Sem existir nos bastou. 

Por não ter vindo foi vindo 

E nos criou. 

 

Assim a lenda se escorre 

A entrar na realidade. 

E a fecundá-la decorre. 

Embaixo, a vida, metade 

De nada, morre (PESSOA, 1998, p. 23). 

 

Explicito, o poema de Pessoa (o qual também nos furtamos a analisar por não ser da 

competência deste trabalho) explicita que Ulisses faz parte, é constituidor, está encravado 

no nascimento da pátria lusitana. Nada por ser mito, tudo por ser elo e formatar o 

imaginário milenarista e predestinante português Ulisses é morto e vivo, oximoro dialético 

como bem sustentou Jacobson (1970). 

Duplo desse herói grego que está na origem de diversos povos, reescrita em nova 

versão de suas andanças e peripécias, Caim se aproxima, em primeiro momento de Ulisses 

por sua ligação com o numinoso. Remodelização92, tal como propõe Guattari, o último 

romance de Saramago escreve, como um relevo sob a dura marca odisseica, a animosidade 

do sujeito frente a um mundo dialeticamente cuidado e abandonado pelo divino. Qual 

Ulisses, Caim é uma imagem plástica da complexidade humana: 

(...) um homem fustigado pela interrogação trágica da sua dupla condição de 

assassino e proscrito, mas a quem é possibilitado viajar no tempo (no tempo do 

romance e no da consciência histórica) e sentir o forte apelo erótico diante de 

                                                                                                                                                    
percuciente dessas questões indicamos dois excelentes artigos do professor Rogério Miguel Puga, intitulados 

Vt pictura poesis: reconfigurações artísticas do mito da fundação de Lisboa por Ulisses em A Cidade de 

Ulisses (2011), de Teolinda Gersão e A odisseia de um mito: diálogos intertextuais em torno da fundação de 

Lisboa por Ulisses nas literaturas anglófonas cujas referências completas se encontram nas referencias 

bibliográficas. 

92 É a capacidade de associar, de criar um “corpo-sem-orgãos”, de criar novos tipos de coordenadas através 

de diferentes tipos de modelização. Se tomássemos a escala pentatônica, se tomássemos um novo tipo de 

timbre, um novo tipo de ritornelo, teríamos a metamodelização do debussismo, que é produção existencial. O 

que significa que a metamodelização não é uma simples metalinguagem de transcriação. É a novidade, a 

mutação (GUATTARI, 2016, p. 72). 
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uma mulher como Lilith, nome de uma mulher mítica com muitas versões quanto 

à sua natureza forte e sexual, mas sem coincidência com o texto bíblico, que não 

refere o nome da mulher de Caim (MARTINS, 2014, p. 111, grifos do texto). 

 

Há uma tensão forte no romance de Saramago que intenta, a todo momento, dilatar. 

Qual seja: As duas vozes – a do narrador bíblico e a do narrador da obra – entram em 

tensão dialógica e, desta maneira, desafiam o leitor. O objeto é retirado do plano distante e 

reelaborado, atualizado. Essa mesma tensão acontece na Odisseia, no canto IX, quando o 

herói – depois de ouvir Demódoco cantar seu passado glorioso – assume a voz da rapsódia 

e canta a si mesmo. Esse processo, muito próximo do utilizado por Homero reflete 

refratando o hipotexto em Caim. Assim, o protagonista assume a voz da narrativa para 

clarear, frente a proposta epistêmica, denunciar que o romance também é uma construção 

ficcional. Qual a epopeia, que possui uma “(...) recitação épica dentro de uma recitação 

épica, em que o herói da segunda é o destinatário da primeira, recitação essa de que é 

simultaneamente o herói...(...)” (LOURENÇO, 2011, p. 101), Caim implementa o jogo 

ficcional para emular esse processo em abismo causador de possibilidades. 

A luta entre Caim e a voz bíblica se instaura similarmente à de Ulisses –dividido 

entre servir aos deuses e ser obediente ou se furtar a dono de seu próprio fado. O choque 

que o protagonista do romance provoca ao assumir essa voz realoca o narrador no plano 

das personagens, instaurando um clima de conversa. Este, então, torna-se um repositório de 

discursos – qual novo aedo. Esse processo em que uma nova voz assume o comando e 

apresenta outra narrativa dentro da narrativa principal Todorov (1976) denomina de 

encaixe. Esse processo instaura uma perspectiva labiríntica, errática. Dessa forma a 

errância passa de tema para motivo de desenvolvimento do romance, pois a voz narrativa 

deixa de ser suprema e demiúrgica para, fingidamente, tornar-se uma voz entre outras; ao 

invés de manipular ela tece os fios da história, ou seja, algo totalmente diferente do 

utilizado pelo narrador saramaguiano em outros romances. 

Fato interessante é Caim significar, etimologicamente, “lança”. A onomástica nos 

leva a pensar em um sujeito que avança para dentro da errância, complementações 

significantes que voltam, qual ritornelo, para compor nuances às possiblidades. Ou, para 

recobrarmos uma metodologia possível de leitura apontada anteriormente, tais pedaços de 

sentido descolados parecem perdidos, mas, aos poucos, eles vão se juntando para compor 

um todo novo que reterritorializa processos. O possível se torna organismo vivo e 

movimenta a significação. Temos, novamente, um Corpo sem Órgãos preenchido por 

intensidades significativas. 
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Ressignificada a voz narrativa e as demais possibilidades visadas, voltemos à 

errância, marca primaz do enredo saramaguiano, e transportada para o processo 

cronotópico do romance. Qual Ulisses que enfrenta grandes adversidades em diversas 

terras inóspitas (o herói passa por doze territórios diferentes segundo a narrativa homérica), 

Caim também vaga por diferentes territórios e tempos (treze viagens no total). Essa 

transgressão do senso geográfico ocasiona uma descontinuidade que implica, segundo 

Said, na impossibilidade de “correspondência, congruência, continuidade e reconciliação 

entre diferentes áreas da experiência” (SAID, 2003, p. 214). Esse sujeito errante presente 

nos romances portugueses contemporâneos já havia sido classificado por Gomes (1993) 

como um “herói da busca”. Assim, se o sujeito clássico errava em busca de encontrar sua 

díke, o sujeito contemporâneo, ser fragmentado e errante em suas experiências, tem ainda 

por intuito realizar sua hýbris, mas desta vez sabendo que o faz. Ser em procura. 

Ao reconstruir o tempo bíblico por meio de um relato não-linear, o narrador 

saramaguiano instaura um momento de dúvida no modo de o leitor interpretar o discurso 

do texto sagrado dos cristãos. A épistémè se revela aos poucos e de forma placentária nos 

meandros textuais; o texto vai dando indícios da natureza de sua intenção por meio da 

intertextualidade com outros relatos míticos ou da escolha de expressões e mudanças 

introduzidas, criando um “(...) outro presente, porque a terra é a mesma, sim, mas os 

presentes dela vão variando, uns são presentes passados, outros presentes por vir (...)” 

(SARAMAGO, 2009, p. 77). Dessa forma, a narrativa cria um novo illud tempus (tempo 

das origens) que reencena outros começos e, por conseguinte, novos presentes, 

reinstaurados sob diferentes perspectivas, bases de conhecimento e experiências. 

Recordemos, ainda, que Deus pôs em Caim uma marca perpétua que impedi-lo-ia de ser 

assassinado. O sinal torna-se, então, o verdadeiro sentido/marco da errância, oximoro 

principal da narrativa: bom e mau ao mesmo tempo, descaracterizador um destino único e 

permissivo ao plural dos presentes e de suas possibilidades. 

Ora, a errância que se infiltra em cada detalhe serve, ainda, como uma espécie de 

questionamento para a situação do sujeito caímico (representante dos seres 

contemporâneos) e sua busca por uma “casa”, um lar, um espaço seu. Essa é a função da 

epígrafe do romance. Ao citar o apóstolo Paulo em sua epistola aos Hebreus, Saramago 

renomeia-o como Livro dos Disparates. Reza o trecho: “Pela fé, Abel ofereceu a Deus um 

sacrifício melhor do que o de Caim. Por causa da sua fé, Deus considerou-o seu amigo e 
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aceitou com agrado as suas ofertas. E é pela fé que Abel, embora tenha morrido, ainda 

fala” (SARAMAGO, 2009, p. 7). 

O trecho, qual o romance, apresenta uma frase um tanto quanto fantástica e de 

forma enviesada. Enviesada por o autor não citar o texto original do Gênesis, mas utilizar-

se de um trecho de um livro do Novo Testamento, em discurso indireto, que relata o 

acontecido entre Caim e Abel; e Fantástica porque o apóstolo afirma que Abel, através da 

fé, mesmo depois de morto ainda fala. Abel permanece vivo no imaginário coletivo. Essa 

marca insólita – que poderíamos nomear de errática dentro do procedimento de construção 

da escrita saramaguiana – desvela a constituição do romance: uma permanente repetição 

com distanciamento crítico, cuja finalidade é projetar olhares outros sobre as 

possibilidades já dadas, uma desconstrução da autoridade bíblica unívoca. Esse olhar 

marca a fé do escritor e de suas narrativas em um mundo melhor, um humanismo 

escondido sob a máscara da ficcionalidade. Para Saramago não há uma razão, mas 

diversas. Assim, como bem esclarece Blanchot, “quando se entra no terreno das razões, por 

menos honesto que se seja, logo se perde o pé, pois as razões são numerosas demais e 

bastaria uma entre elas” (2005, p. 70). 

A narrativa aponta, dentre outras coisas, que apesar de conhecido o caminho para 

casa não é controlável. Não mandamos nem temos poder sobre os acontecimentos do 

trajeto. Assim, quando não há controle de direção, o retorno é incerto. A semelhança é 

enviesada; o processo, similar, mas composto por várias diferenças. Vejamos quais sejam. 

A primeira grande questão notável em Caim está que apesar de ser a narrativa de 

um sujeito, identificado já no título do romance, o texto inicia-se quase como o Gênesis 

bíblico, com a criação dos habitantes do Éden, sua relação com Deus, a desobediência 

seguinte e, por fim, a expulsão do casal primário do paraíso. Essa espécie de introdução 

leva dois capítulos inteiros e o início do terceiro, como uma espécie de mote; mais que 

tentar emular ou reescrever o Gênesis, repete os dois fios condutores que possui a 

Odisseia: a narrativa de Telêmaco (cantos de I a IV) e a de Ulisses (cantos de V a XXIV). 

Se na telemaquia temos um reflexo do significado do nome da personagem93, em 

Caim os antecedentes servem de introdução para expressar a imagem diabólica de Deus 

(passem os oximoros). Isso porque se o romance é uma possibilidade, ele apresenta, qual 

seu protótipo, imagens de vida que exercem influência sobre a realidade. Semelhante a um 

                                                 
93 Telêmaco, do grego Telémakhos, significa “o que combate, o que atinge distância” (BRANDÃO, 1987b, p. 

330). 



322 

 

instrumento da intenção pedagógica – com a criação de exemplos ideais e míticos –, Caim 

revela/desvela a condição humana, suas crenças e fraquezas, mas aponta caminhos para 

superar tais problemáticas. Ora, no romance o narrador, diferente do aedo formal, adultera 

a linguagem e inova em técnicas formais na procura de apresentar a atual fragmentação do 

mundo e de seus sujeitos. 

Já no capítulo terceiro temos a apresentação de Caim e seu irmão Abel, assim como 

sua relação com Deus, seu homicídio e o primeiro embate entre o protagonista e a 

divindade. Depois do acordo que marca o protagonista com um sinal, ele é “transportado” 

de seu tempo para um outro, diferente: 

O sol ainda não havia nascido, mas o céu já se iluminava de delicados tons 

coloridos, o suficiente para que a árida e monótona paisagem que tinha diante 

dos olhos, a esta primeira luz da manhã, aparecesse transfigurada, uma espécie 

de jardim do éden sem proibições. Caim não tinha qualquer motivo para orientar 

os seus passos numa direção precisa, mas instintivamente buscou os sinais que 

deixara antes de se ter desviado para o casebre em que passara a noite. Era 

simples, afinal bastaria caminhar ao encontro do sol, para aquele lado, onde ele 

não tardaria a levantar-se. (...) O sol apareceu, hoje não choverá, é mesmo 

possível que venha a fazer calor. Ao cabo de não muito tempo, começou a sentir-

se outra vez cansado. Tinha de encontrar algo de comer, ou então acabaria 

prostrado neste deserto, em poucos dias reduzido à ossamenta, que disso se 

encarregariam as aves carnívoras ou alguma matilha de cães asselvajados que até 

agora ainda não se tinham manifestado. (...) O aviso veio de baixo, dos fatigados 

pés que haviam tardado a perceber que o chão que pisavam era já outro, despido 

de vegetação, sem ervas ou cardos que embaraçassem o andar, enfim, para tudo 

deixar dito em poucas palavras, caim, sem saber como nem quando, tinha achado 

um caminho. Alegrou-se o pobre errante, pois é norma conhecida que uma via de 

trânsito, estrada, vereda ou carreiro, acabará por conduzir, mais cedo ou mais 

tarde, perto ou longe, a um lugar povoado onde talvez seja possível encontrar 

trabalho, tecto e um naco de pão que mate esta fome. Animado pelo súbito 

descobrimento, fazendo, como é costume dizer-se, das tripas coração, buscou 

forças onde já as não havia e acelerou o passo, sempre à espera de ver aparecer 

uma casa com sinais de vida, um homem montado num burro ou uma mulher 

com um cântaro à cabeça (SARAMAGO, 2009, p. 43-44). 

 

O trecho citado, apesar de longo, apresenta a primeira transmigração cronotópica de 

Caim. Essa marca insólita que nega o tempo sagrado e retilíneo para instaurar um tempo 

einsteiniano (re)inaugura a odisseia enquanto viagem e questiona a sacralidade do tempo 

por meio das máculas presentes e postas a público por meio de Caim. Assim, se 

(...) um espaço sagrado permite que se obtenha um ‘ponto fixo’, possibilitando, 

portanto, a orientação na homogeneidade caótica, a ‘fundação do mundo’, o 

viver real. A experiência profana, ao contrário, mantém a homogeneidade e 

portanto a relatividade do espaço. Já não é possível nenhuma verdadeira 

orientação, porque o ‘ponto fixo’ já não goza de um estatuto ontológico único; 

aparece e desaparece segundo as necessidades diárias (ELIADE, 2010, p. 18). 

 

Tal abordagem remete ao entendimento do tempo enquanto entidade fluente e 

transitória que pode ser interpretada sob duas perspectivas. De um lado como imobilidade, 
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como presença constante de uma tensão dentro da qual se consumam as realizações 

artísticas. Por outro lado, como experiência do “ainda não” (futuro), do “já não” (passado) 

e do “agora” (presente), facetas do tempo pelas quais a obra de arte transita ao criar-se. 

Ao rejeitar a fixidez comum do sagrado, o romance de Saramago toma como base 

um tempo einsteiniano (profano nos termos de Eliade ou demoníaco para Lúkacs), longe 

da postura temporal cartesiana, organizada e sequencial, para questionar a validade do 

supremo e põe em questão a viagem, tomando-a como procedimento profanador da 

sacralidade. Esse uso, apesar de questionado por alguns críticos apressados – que erigiram 

opiniões ao calor da hora e não compreenderam a falta de inocência da ideia de vagem – 

serviu, como confirma a reflexão de Eliade, de processo homólogo – no âmbito ficcional – 

à proposta discursiva de parodiar o discurso bíblico e em favor de mudar a épistémè que 

dimensiona a figura divina. A busca de expressar, em todos os níveis da narrativa, o 

paródico causa uma unidade altamente qualitativa no romance, promove sua amplitude e 

instaura iconoclastias candentes socialmente. 

Superado uma espécie de positivismo nuclear cronotópico, os fatos apresentados de 

forma acrônica são carregados, ainda, de uma técnica narrativa que apresenta associações 

de sensações (elemento primaz da obra máxima de James Joyce – afinal, não há ficcionista 

contemporâneo que não acuse de influência), na linguagem romanesca, na estrutura fabular 

e/ou na construção das personagens. Essa apresentação do real – criadora de novos fatos – 

age de maneira direta na consciência do enunciatário e o traz para dentro da obra em favor 

de sua ação no processo de construção ficcional. O estado de consciência projetado traduz-

se em nova sintaxe e composições vocabulares terminantes para a fulguração da épistémè 

em estabelecimento. Ao atualizar um fato mitológico de modelação divina, o romance 

deslinda ser a função do herói mitológico – no caso, Caim – a de, conforme estuda 

Bastazin, atualizar e/ou repetir de forma nova o que os deuses realizaram no princípio dos 

tempos (Cf. BASTAZIN, 2006). No caso de Caim, seu constante alternar entre os 

diferentes presentes tem a função de atualizá-los sob o viés do olhar distanciado e crítico 

por ele assumido, na privilegiada situação de poder conhecer os acontecimentos fora da 

ordem linear, colocando-se, dessa maneira, no  lugar do leitor contemporâneo, para quem 

todos os eventos presenciados são (supostamente) conhecidos em sua totalidade. Assim, a 

épistémè narrativa saramaguiana reconhece, por meio do romance, não mais objetos dados, 

oferecidos, mas a possibilidade da investigação, uma cortesia da ficcionalidade para ler a 

realidade; dessa forma, o processo construtivo de Caim entende os fatos como feitos, ou 
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seja, construções trabalhadas por um ideal de representação; dito de forma ainda diferente: 

é o herói quem ressacraliza a narrativa mítica de forma inovadora e atual. 

Após a chegada em Nod, Caim troca seu nome e se apresenta como Abel: 

Quem és tu, perguntou caim, Cuidado, rapaz, se me perguntas quem sou estarás a 

reconhecer o meu direito a querer saber quem és, Nada me obrigará a dizê-lo, 

Vais entrar nesta cidade, vais ficar aqui, mais cedo ou mais tarde tudo se saberá, 

Só quando tenha de ser e não por mim, Diz-me, ao menos, como te chamas, Abel 

é o meu nome, disse caim (SARAMAGO, 2009, p. 49). 

 

Essa troca de nomes não é aleatória. Já a narrativa indicia: ao nos apresentarmos, 

tomamos direitos e deveres sobre o título nomeador que carregamos; por outro lado, ao 

tomar por empréstimo o nome do irmão, Caim assume, ainda, uma identificação outra: 

enseja para si ser um alguém considerado melhor. E essa identificação, mais que mudança, 

exprime uma redenção, pois ao se nomear como o irmão, o protagonista traz de novo Abel 

à vida (e temos uma remissão, novamente, à epígrafe do romance), ação que redime, de 

forma alegórica, seu “pecado”. 

Importa atentarmos para a grade semelhança que este a fato tem com a passagem na 

qual Ulisses se nomeia Ninguém para poder fugir das garras de Polifemo, filho de 

Poseidon. A mudança de nomes e a solércia de usar tal estratagema em favor próprio 

aproxima novamente Caim de seu protótipo epopeico. Se, como os manuais dizem alhures, 

a Odisseia seria o primeiro romance europeu, matriz de todos os que vieram depois, Caim, 

qual uma nova tragédia grega, reacende a união entre a medida e a ordem (apolíneo) e a 

paixão vital e intuição (dionisíaco) para, com sua fusão, propor ao racional a necessidade 

da vida para sua concretização enquanto pensar. O romance propõe viagens: pela narrativa, 

pelos espaços bíblicos reencenados, mas também pela própria literatura e sua constituição, 

bem como por suas narrativas mais universais. E isso se mostra de forma explicita logo na 

sequência do trecho citado. Neste momento, o narrador assume a frente do texto para 

dissertar a respeito da importância de sua narração, em um trabalho metalinguístico que o 

aproxima da perspectiva autoral: 

Atendamos à pertinentíssima observação de alguns leitores vigilantes, dos 

sempre atentos, que consideram que o diálogo que acabamos de registrar como 

acontecido não seria historicamente nem culturalmente possível, que um 

lavrador de poucas e já nenhumas terras, e um velho de quem não se conhecem 

ofício nem benefício, nunca poderiam pensar e falar assim. (...) Que eles não 

disseram aquelas palavras, é mais do que óbvio, mas as dúvidas, as suspeitas, as 

perplexidades, os avanços e recuos da argumentação, estiveram lá. O que 

fizemos foi simplesmente passar ao português corrente o duplo e para nós 

irresolúvel mistério da linguagem e do pensamento daquele tempo. Se o 

resultado é coerente agora, também o seria na altura porque, ao final, almocreves 

somos e pela estrada andamos. Todos, tanto os sábios como os ignorantes. 

(SARAMAGO, 2009, p. 46-47) 
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Esse processo de comentário marca que o próprio narrador não se adequa à 

estrutura da narrativa tradicional, por isso está em busca, uma eterna errância: 

Por motivos que não está nas nossas mãos dilucidar, simples repetidores de 

histórias que somos, passando continuamente da credulidade mais ingênua ao 

cepticismo mais resoluto (...) sucederam-se com incrível rapidez as suas já 

conhecidas mudanças de presente, surgindo do nada e precipitando-se no nada 

em forma de imagens soltas, desconexas, sem continuidade nem relação entre 

elas. (SARAMAGO, 2009, p. 102) 

 

Ou seja, a voz do narrador deixa de ser suprema e demiúrgica – em Caim 

especificamente – para tornar-seuma entre tantas na procura coletiva de um sentido. Como 

todas as personagens, o narrador também está à procura de algo. A manipulação do 

discurso tece os fios dessaa história e prolifera seus significados. 

Retornando à narrativa, Caim encontra Lilith e passa a seu amante. Quando sai das 

terras por conta de seu desentendimento com Noah, a personagem começa a viajar no tempo. 

Tal sequência instaura, novamente, uma genealogia homérica: oferece um duplo movimento, 

ora de proximidade, ora de afastamento do original que se re-apresenta em nova 

perspectiva. 

Os capítulos quatro e cinco descrevem a chegada e a saída da personagem das terras de 

Nod. Com tal ato, somado às posteriores viagens, Caim atualiza a trajetória de Ulisses. Figura 

estigmatizada qual seu protótipo, o irmão de Abel protagoniza a história, mescla episódios 

de diferentes tempos sob diferentes presentes no tempo da narrativa. 

Sim, essa é a fórmula comum para explicar algo como o que aqui parece ter 

sucedido, o futuro, dizemos nós, e respiramos tranquilos, já lhe pusemos o 

rótulo, a etiqueta, mas, em nossa opinião, entender-nos-íamos melhor se lhe 

chamássemos outro presente, porque a terra é a mesma, sim, mas os presentes 

dela vão variando, uns são presentes passados, outros presentes por vir, é 

simples, qualquer pessoa perceberá  (Saramago, 2009, p. 77). 

 

O narrador saramaguiano, já que não constrói seu enredo em medias res, reconstrói 

tal artifício por meio de um relato não-linear, que fere a cronologia temporal por meio do 

subterfugio insólito da migração espaço-temporal. Já dizia Camões, mudam-se os tempos, 

mudam-se as vontades. 

O primeiro lugar para onde Caim se transporta é para o monte Moriá, local em que 

se passa a história de Abraão. Ora, o protagonista chega ao local bem a tempo de impedir o 

sacrifício e acaba por salvar Isaac. Posteriormente, Caim voltará a este período (qual os 

retornos de Ulisses), como que em movimento circular pelas terras bíblicas. As demais 

etapas da viagem fazem a personagem visitar as terras de Babel, retornar às terras onde 

habita Abraão (Berseba segundo a narrativa bíblica de Gn 21), ir a Sodoma, conhecer 
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Jericó nos tempos de Josué, voltar às terras de Nod, ir a Us onde conhece Job e, por fim, 

encontrar-se com Noé. A descrição desse percurso, exaustiva até, serve apenas para 

mostrar que o processo de errância de Caim é muito próximo do de Ulisses: não há 

sacralização, nem escolha – as duas personagens são reflexos da vontade divina; Caim por 

sua marca, Ulisses por eleição. Sujeito acima da média, a personagem saramaguiana reflete 

a vivência da humanidade contemporânea: fragmentada e errante em suas experiências. 

Mais que simples aventura, esse deslocamento e errância alteram não apenas o 

espaço/tempo mas, e principalmente, a personagem, promovendo aprendizagens, 

compreensão contextual maior, novas visadas e transformações do bloco monolítico de 

pensamento incrustrado socialmente, qualificação racional, dentre outras capacitações. 

Essa inadequação não é marca de fuga ou expulsão, mas de formação (bildung). Vejamos. 

Para Lourenço, 

(...) é fácil seguirmos os argumentos de quem pretenda ver na Telemaquia uma 

valorização adicional do poema. Por um lado temos o componente de “romance 

de formação” avant la lettre, já que acompanhamos Telêmaco na transição da 

adolescência para a idade adulta; por outro, não há dúvida de que a estratégia de 

nos levar a simpatizar logo de cara com o filho e com a mulher do protagonista 

irá aprofundar as reações de empatia diante das provações que ainda estão para 

vir (LOURENÇO, 2011, p. 99). 

 

Qual Telêmaco e/ou Ulisses, Caim e, empreende uma viagem que lhe forma. O 

herói, ao contrário do que a maioria afirma, não é dessacralizado, mas iniciado para tornar-

se acima da média. Nessa viagem formativa, ele ainda passa de mero adolescente brigão e 

enciumado para antagonista de Deus por ter sede e justiça (tema e motivo prementes na 

Odisseia e, antes mesmo, na Ilíada). Ulisses, em seu barco, sofreu todo tipo de infortúnio 

por acreditar que podia resolver tudo sozinho. Esse enfrentamento lhe causou torturas. 

Caim enfrenta Deus, e sofre, também, suas consequências. Tais embates desvelam, nos 

dois textos em questão, a exemplar ideia de integridade. Entrelaçamento, no presente, de 

um desejo antigo, o romance de Saramago traz a sede de justiça como marca do expresso 

na proposição da epopeia (Livro I, v. 1-10): 

Fala-me, Musa, do homem astuto que tanto vagueou, 

depois que de Troia destruiu a cidadela sagrada. 

Muitos foram os povos cujas cidades observou, 

cujos espíritos conheceu; e foram muitos no mar 

os sofrimentos por que passou para salvar a vida, 

para conseguir o retorno dos companheiros a suas casas. 

Mas a eles, embora o quisesse, não logrou salvar. 

Não, pereceram devido à sua loucura, 

insensatos, que devoraram o gado sagrado de Hipérion, 

o Sol — e assim lhes negou o deus o dia do retorno. 

Destas coisas fala-nos agora, ó deusa, filha de Zeus (HOMERO, 2011, p. 119). 
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Se Ulisses é o único a sobreviver, mesmo depois de “sofrimentos por que passou 

para salvar a vida”, tal situação é consequente de uma extrema noção de justiça que os 

poemas homéricos possuem atualizada em outra chave no romance saramaguiano. Mais 

que isso, Caim se torna um herói – trágico por excelência, mítico por natureza – em 

subversão. O percurso heroico odisseico marcado pela partida, aventura e vitória decisiva é 

caracterizado, em Caim, pelo constante embate entre o protagonista e aquele que deveria 

ser o símbolo da bondade e da proteção. Nega-se novamente a sintonia do herói com o pai, 

premissa básica de toda tragédia edipiana e reescrita em chave homérica na possibilidade 

caímica. 

Por fim, temos, tanto na Odisseia quanto em Caim, uma situação de limiar em que 

o questionamento se torna a tônica narrativa. Enquanto Ulisses não sabe para onde seguir, 

vivendo cada acontecimento ao sabor do vento, Caim desconhece seus caminhos por conta 

das viagens mágicas que lhe acometem. Ora, o romance, mais que emular Homero em 

nova chave, promove a reflexão sobre a épistémè em voga, questionando-se em favor da 

busca de uma nova perspectiva. 

Todavia, a maior marca intertextual entre Caim e a Odisseia está na reencenação do 

par amoroso Ulisses e Penélope em Caim e Lilith. Se na epopeia temos a assunção, na 

terceira parte, de Penélope como co-protagonista de uma narrativa de viagem, no romance 

Lilith aparece não como figurante, antes como força de alavanca promovendo, ao lado da 

personagem principal, a ideação de que é possível quebrar normas estabelecidas. Essa 

qualidade se dá porque Lilith é senhora da terra, dona de si e a única capaz de enfrentar e 

vencer Caim. Penélope fica em Ítaca, a espera do marido, simbolizando a ideação da 

estrutura doméstica e econômica grega de sua época. Já a personagem saramaguiana, não é 

marca de ausência do viajante, muito menos evidência de uma fraqueza, é força que sabe 

viver sem dependência ou conluio marital. Usar Caim para saciar os desejos íntimos, não 

espera quando o protagonista parte e dita normas de forma diferencial ao comum da época. 

Vernant, em sua já clássica análise perpetrada em Mito e pensamento entre os 

gregos, resume que, na cultura grega: 

O espaço doméstico, espaço fechado, com um teto (protegido), tem, para os 

gregos, uma conotação feminina. O espaço de fora, do exterior, tem conotação 

masculina. A mulher está em casa em seu domínio. Aí é o seu lugar; em 

princípio, ela não deve sair. O homem, pelo contrário, representa, no oikos, o 

elemento centrífugo: cabe-lhe deixar o recinto tranquilizador do lar para 

defrontar-se com os cansaços, os perigos, os imprevistos do exterior; cabe-lhe 

estabelecer os contatos com o que está fora, entrar em comércio com o 

estrangeiro. Quer se trate do trabalho, da guerra, dos negócios, das relações de 

amizade, da vida pública, quer esteja nos campos, na ágora, no mar ou na 
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estrada, as atividades do homem são orientadas para fora. (VERNANT, 1990, p. 

197-198). 

 

Ulisses é, na epopeia, essa força centrífuga, de fora, ser externo, viajante, lutador e 

conquistador. Quase um semideus, capaz de alcançar a piedade divina; herói em expansão. 

Penélope, por sua parte, é força centrípeta. Aquela que cuida do estabelecimento do 

padrão, do oikos, que circula pelos vários ambientes internos (aposentos domésticos) e 

traça um projeto ao invés de percurso: tecer e destecer linhas, (des)construir a manta da 

espera. Enquanto o homem vai e volta em sua viagem errática, a mulhar vai e volta em sua 

tecelagem. Idas e voltas que encetam um mesmo movimento em Caim, mas de outa 

natureza. 

Esse movimento de idas e vindas é encenado no romance no encontro e no 

reencontro dos amantes Lilith e Caim, mas sob nova visada. No primeiro, temos: 

Caim já entrou, já dormiu na cama de lilith, e, por mais incrível que nos pareça, 

foi a sua própria falta de experiência de sexo que o impediu de se afogar no 

vórtice de luxúria que num só instante arrebatou a mulher e a fez voar e gritar 

como possessa. Rangia os dentes, mordia a almofada, logo o ombro do homem, 

cujo sangue sorveu. Aplicado, caim esforçava-se sobre o corpo dela, perplexo 

por aqueles desgarros de movimentos e vozes, mas, ao mesmo tempo, um 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. Não dormiram muito nessa primeira noite os dois amantes. Nem 

na segunda, nem na terceira, nem em todas as que se seguiram. Lilith era 

insaciável, as forças de caim pareciam inesgotáveis, insignificante, quase nulo, o 

intervalo entre duas erecções e respectivas ejaculações, bem poderia dizer-se que 

estavam, um e outro, no paraíso do alá que há-de ser (SARAMAGO, 2009, p. 

60-61). 

 

O encontro, sobrenatural até, apresenta um herói paciente, calculista, observador e, 

porque não, astuto e ardiloso. Já Lilith é dominadora, aquela que sabe tecer os laços 

sexuais de forma controladora.  Assim como o arco que apenas Ulisses consegue dobrar, 

em Caim apenas o protagonista consegue saciar os anseios sexuais de sua amante. 

Já no reencontro, encontramos a mesma cena nos dois textos, mas com particulares 

transformações. Na Odisseia temos (Livro XXIII, v. 300-312): 

(...) depois que Ulisses e Penélope satisfizeram o seu desejo 

de amor, deleitaram-se com palavras, contando tudo um ao outro. 

Contou-lhe tudo o que no palácio sofrera a divina entre as mulheres, 

ao olhar para a hoste detestável dos pretendentes, 

que por causa dela muitas vacas e robustas ovelhas 

sacrificaram, e grandes quantidades de vinho beberam. 

E Ulisses, criado por Zeus, contou-lhe os sofrimentos 

que infringira a outros, assim como aquele que ele próprio 

padecera. E ela deleitou-se ao ouvi-lo, e o sono 

não lhe caiu sobre as pálpebras até que tivesse tudo dito. 
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Ele começou por contar como primeiro venceu os Cícones 

e chegou depois à terra fértil dos Lotófagos. 

Também tudo o que fez o Ciclope (...) (HOMERO, 2011, p. 521). 

 

Os versos seguem narrando, mas agora à esposa, as desventuras de Ulisses contadas 

por ele mesmo. A pouca incidência da descrição narrativa sobre relação sexual, apesar de 

estranha – haja vista que o marido permaneceu por 30 anos longe – cumpre uma função 

específica em Homero: a “(...) de que a sexualidade masculina é exclusivamente 

heterossexual” (LOURENÇO, 2013, p. 75). Ou seja, o encontro do casal depois de longos 

vinte anos de viagem e mais dez anos de guerra é selado por um advérbio: depois. Já em 

Caim temos: 

Ouviu-a suspirar, sentiu que todo o seu corpo estremecia, e, quando lilith disse, 

Voltaste, só pôde responder, Sim, voltei. (...) Vem comigo, disse ela. Entraram 

na antecâmara e caim reparou que ainda estavam ali o catre e o banco de porteiro 

que lhe haviam sido destinados dez anos antes, (...) Por que vieste, É uma 

história comprida que não se pode contar assim, entre duas portas, Então virás 

contá-la na cama. Entraram no quarto, onde nada parecia haver mudado, como se 

a memória de caim, durante a longa separação, não tivesse modificado as 

recordações, uma por uma, para não ter que surpreender-se agora. Lilith 

começou a despir-se, e o tempo não parecia haver passado por ela. (...) (...) E 

noah, morreu quando, perguntou caim, Há três anos, Quer dizer que durante sete 

anos, aos olhos de toda a gente, foi ele o pai de enoch, Fazia-se de conta, todos 

os daqui sabiam que eras tu o pai, ainda que é certo que, com o tempo, só as 

pessoas mais velhas o recordavam, seja como for, noah não o teria tratado 

melhor se fosse um filho seu, Nem parece o homem que eu conheci, é como se 

fossem duas pessoas, Ninguém é uma só pessoa, tu, caim, és também abel, E tu, 

Eu sou todas as mulheres, todos os nomes delas são meus, disse lilith, e agora 

vem, vem depressa, vem dar-me notícias do teu corpo, Em dez anos não conheci 

outra mulher, disse caim enquanto se deitava, Nem eu outro homem, disse lilith, 

sorrindo com malícia, É verdade o que dizes, Não, estiveram nesta cama alguns, 

não muitos porque não os podia suportar, a minha vontade era cortar-lhes o 

pescoço quando descarregavam, Agradeço-te a franqueza, A ti nunca te mentiria, 

disse lilith, e abraçou-se a ele. Tranquilizados os espíritos, compensados da 

longa separação os corpos com juros altíssimos, chegou o momento de pôr o 

passado em ordem. (...) Que andaste a fazer durante todos estes anos, foi a 

pergunta e caim respondeu, Vi coisas que ainda não aconteceram, Queres dizer 

que adivinhaste o futuro, Não adivinhei, estive lá, Ninguém pode estar no futuro, 

Então não lhe chamemos futuro, chamemos-lhe outro presente, (...) O teu mal é 

que não trazes contigo nenhuma prova, um objecto qualquer desse outro 

presente, Não foi um presente, mas vários, Dá-me um exemplo. Então caim 

contou a lilith o caso de um homem chamado abraão a quem o senhor ordenara 

que lhe sacrificasse o próprio filho, depois o de uma grande torre com a qual os 

homens queriam chegar ao céu e que o senhor com um sopro deitou (...). Foi isto 

o que eu vi, rematou caim, e muito mais para que não me chegam as palavras 

(SARAMAGO, 2009, p. 125-128). 

  

O trecho, apesar de longo e retalhado, se mostra de suma importância pois organiza, 

a um só folego, diversas questões tanto de semelhança quanto de dessemelhança. A 

primeira delas se da na proximidade do andamento fabular. Encontro–Sexo–Diálogo, 

mesmo caminho do casal epopeico. Primeiro os casais se encontram, depois transam e por 
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último, conversam. Mas, se na Odisseia, como já observamos, apenas um vocábulo 

sinaliza o ato sexual, em Caim esse processo e distendido. O momento íntimo tanquiliza 

“os espíritos”, compensa a “longa separação” e exige, por isso, “juros altíssimos”. Há, no 

romance, uma carnalidade que envolve, além do etéreo, o desejo, a vontade, a realização 

plena do casal. Além dessa questão, temos uma inversão interessante. Na Odisseia, 

enquanto Penélope permanece só, guardando-se enquanto o marido se aventura com Circe 

e, provavelmente, Calipso, inversamente em Caim é o protagonista quem “se guarda” para 

a esposa – “em dez anos não conheci outra mulher, disse caim enquanto se deitava” – 

enquanto Lilith esteve na cama com “alguns, não muitos porque não os podia suportar”. 

Ora, a diferença essencial está na abertura e projeção alcançada pelo feminino no romance 

de Saramago. Se, como disse Vernant, a mulher grega era fechada, dona do espaço caseiro 

e sempre à espera, neste romance ela é dona de seu próprio corpo, procura seu prazer e já 

não tem um espaço delimitador; não há mais cansaços, perigos, ou imprevistos capazes de 

detê-lo. Há um deslocamento do centrípeto para o centrífugo. Assim, a releitura caímica 

apenas comprova que a mudança comporta possibilidades que ampliam o universo 

ficcional. 

A sequência do trecho apresenta, ainda, uma frase um tanto diferenciada, “ninguém 

é uma só pessoa, tu, caim, és também abel, E tu, Eu sou todas as mulheres, todos os nomes 

delas são meus”. A frase, aparentemente solta, promove a expansão do romance, 

transforma-o em alegoria de cada ser humano em luta contra seus erros, enfrentando seus 

deuses e demônios. Lilith é todas as mulheres e Caim, todos os homens. Ele tem duas faces 

(Caim e Abel), dois lados; ela várias formas e perspectiva múltipla. A humanidade é 

representada pelo casal e indicia a postura de cada um dentro de um espaço epistêmico 

passível de transformação. Para além, a fala apenas confirma que o mítico imbuído no 

romance representa o todo e clama por mudanças, já que existe uma repetição, mas com 

distância crítica. Outra questão apresentada pelo trecho é a da diferença dos retornos. 

Enquanto Ulisses volta escondido e, após revelar sua identidade, é aclamado por seus 

feitos, Caim não necessita esconder-se para voltar, é esperado apenas por Lilith e não tem 

credibilidade alguma por seus feitos. Ele não é reverenciado, mas, ao contrário, precisa 

provar aquilo por que passou; “o teu mal é que não trazes contigo nenhuma prova, um 

objecto qualquer desse outro presente” dirá Lilith. A falta de comprovação transforma a 

aventura de Caim em experiência simples mas, em seu desenvolvimento particular, se 

torna mérito coletivo por ser algo comum, vivido por todos mas de forma particular. 
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Por fim, o trecho mostra algo em grande diferença com a experiência anterior. 

Antes tínhamos, por exemplo: “ali se foi sentar, de repente assustado com a perspectiva 

dos dias futuros. Sentia-se prisioneiro, ela mesma dissera, Estarás aqui dia e noite, só não 

tinha acrescentado, Serás, quando eu assim o decidir, o meu boi de cobrição (...)” 

(SARAMAGO, 2009, p. 58). A aproximação deste trecho com o anterior atesta o 

crescimento da personagem, sua evolução e comprova ser Caim um bildungsroman. Se em 

seu início a personagem não sabia nem questionar, aceitava as imposições e era comparado 

a um animal, seu retorno apresenta um sujeito dono de si, afeito a opiniões próprias e 

particulares, ser acima da média. A trajetória do herói – uma viagem urobórica – acaba por 

ensinar ao leitor como lidar com a vida e seus problemas, Deus e as mazelas do mundo.  

Há de se notar, como bem comenta Brandão (1987b), que toda viagem urobórica 

não se completa sem uma catábase. No canto XI da Odisseia temos o sacrifício para a 

evocação dos mortos, momento em que Ulisses desce ao Hades para consultar Tirésias, 

que lhe aconselha organizar sacrifícios a Poseidon a fim de evitar perseguições. Em Caim, 

apesar de não haver uma descida aos infernos, temos a situação de limiar de uma escrita 

carnavalizada; similar à descida ínfera. Como comenta Bakhtin: 

Esse gênero carnavalizado, extraordinariamente flexível e mutável (...), capaz de 

penetrar em outros gêneros, teve uma importância enorme, até hoje ainda 

insuficientemente apreciada, no desenvolvimento das literaturas (...). A ‘sátira 

menipeia’ tornou-se um dos principais veículos e portadores da cosmovisão 

carnavalesca na literatura até os nossos dias (BAKHTIN, 1993, p. 113). 

 

Com a ida para a barca e a decisão de acabar com todos os seres vivos, Caim 

entabula um projeto de fim de mundos a narrativa passa a ser espaço do limiar. Apesar de 

um tanto insólito, tal questão é comum aos gêneros carnavalizados. Novamente segundo o 

pensamento de Bakhtin em seu A cultura popular na Idade Média e no Renascimento: 

Neste gênero, tanto a fantasia quanto a aventura são motivadas e justificadas 

interiormente, pelo fim unicamente filosófico-ideológico. Não se procura a 

materialização da verdade, mas sim, a busca, a provocação e a experimentação 

dessa verdade – os heróis sobem aos céus, descem ao inferno. Pode-se assumir 

um caráter simbólico ou até mesmo místicoreligioso, sendo que depende mesmo 

é da função unicamente ideológica de incitar e experimentar a verdade. “Neste 

sentido podemos dizer que o conteúdo da menipeia é constituído pelas aventuras 

da ideia ou da verdade no mundo, seja na Terra, no inferno ou no Olimpo” 

(1993, p. 115). 

 

Após assassinar todo mundo Caim chega a seu inferno, ao mais fundo de seu ser. 

Neste momento o protagonista é interpelado por Deus – e já estamos no final do romance – 

e os dois iniciam uma grande discussão. A continuidade da discussão encerra o texto e 

promove novos significados. Vejamos: 
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Houve um grande silêncio. Depois caim disse, Agora já podes matar-me, Não 

posso, palavra de deus não volta atrás, morrerás da tua natural morte na terra 

abandonada e as aves de rapina virão devorar-te a carne, Sim, depois de tu 

primeiro me haveres devorado o espírito. A resposta de deus não chegou a ser 

ouvida, também a fala seguinte de caim se perdeu, o mais natural é que tenham 

argumentado um contra o outro uma vez e muitas, a única coisa que se sabe de 

ciência certa é que continuaram a discutir e que a discutir estão ainda. A história 

acabou, não haverá nada mais que contar (SARAMAGO, 2009, p. 172). 

 

Esse final em aberto aponta para um diálogo sem fim, um eterno retorno, marca da 

qualidade mítica que sempre volta em nova roupagem. A última frase da narrativa – “a 

história acabou, não haverá nada mais que contar” – enceta algumas questões. Em 

primeiro, há o reconhecimento da derrota em se lutar contra Deus pois, como Saramago já 

havia colocado em In nomine Dei, a morte a morte de Deus implica, também, a morte da 

da humanidade. Ou seja, quando a última pessoa do mundo morrer, o excelso se extinguirá 

com ela. Por isso Caim não vence a peleja, pois, já o dissera Saramago, “podemos ter 

combates com a ideia de um Deus” (SARAMAGO, 2001), mas para exterminar essa ideia, 

apenas exterminando a própria humanidade. Isso fica claro na continuidade da sua 

conversação com Deus, mas promove uma ideação epistêmica que religa o discurso ético à 

experiência humana. Assim, o romance parece encetar, por outros meios, a constatação 

durkheimiana de que 

(...) um deus não é apenas uma autoridade da qual dependemos; é também uma 

força sobre a qual se apoia nossa força. O homem que obedeceu a seu deus e 

que, por essa razão, acredita tê-lo consigo, aborda o mundo com confiança e com 

o sentimento de uma energia acrescida (DURKHEIM, 1996, p. 214). 

 

Todavia, se para Durkheim “o sagrado e o profano foram pensados pelo espírito 

humano como gêneros distintos, como dois mundos que não têm nada em comum” (1996, 

p. 51), Caim serve, em certa medida, para discordar dessa premissa e equacionar um novo 

modus operandi no qual sagrado e o profano tornam-se faces distintas de uma mesma 

realidade em construção. 

Mas, se permanecermos na cena de embate final, poderíamos ainda constatar que o 

narrador cessa sua fala, Deus e Caim permanecem em uma discussão silenciosa que ecoa 

eternamente na ideia de continuidade de eterno retorno. Por fim, enquanto projeto circular, 

essa fala ecoante silenciosa prenuncia, em seu final, o alerta de que “Abel ainda fala” 

plantado na epígrafe. E, novamente temos a questão religiosa imposta pois, como explicita 

Lourenço: 

Outras culturas (a asteca, a dos antigos germanos), sem darem ao caos este papel 

paradoxalmente «criador», supuseram que a vida universal se processava por 

ciclos e que, esgotado o tempo de cada ciclo, o mundo voltava a uma espécie de 

caos donde emergia um novo mundo (1998, p. 6). 
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Os dois textos em comparação apresentam, como elementos estruturais, lendas, 

poesia, descida aos infernos, lembranças, exílio e elementos mitológicos transformados e 

reconfigurados para promover possibilidades ao humano. Em Saramago, temos que notar a 

incorporação da linguagem coloquial em seu discurso não apenas pelos personagens, mas, 

sobretudo, por meio das estratégias e pelo próprio narrador, quesito que angaria a 

proximidade entre narrativa e enunciatário. Gomes, nesse sentido, destaca que o processo 

promove uma espécie de mimetização narrativa, pois o narrador elabora e incorpora 

estilemas linguísticos próprios dos actantes; “o resultado é a supremacia da voz que fala 

sobre a voz que conta” (GOMES, 1993, p. 117). Para além, o romance desvela o caráter 

mitológico dos eventos bíblicos sob uma perspectiva crítica e subverte a ordem dos 

acontecimentos, de modo a colocar o herói na mesma posição do leitor do romance, 

supostamente conhecedor dos relatos bíblicos em sua totalidade; ao quebrar a linearidade, 

proporcionando a Caim o conhecimento do devir, o narrador oferece ao leitor a mesma 

oportunidade de olhar criticamente, assim como o herói, os acontecimentos presenciados 

por este último, o que encaminha seu projeto de transformação epistêmica. 

Destarte, antes de encerrarmos este momento, indiciamos que ainda poderíamos 

pensar, como ilumina-nos Martins, uma leitura do romance em que 

(...) o leitor quase é levado a considerar Caim como uma manifestação humana 

do Diabo ou, pelo menos, como um anti-Messias imbuído de um potencial de 

morte e destruição literalmente oposto ao poder regenerador e benigno de Jesus. 

Contudo, a ser assim, a versão saramaguiana do plano divino para Caim teria de 

ser entendida num quadro religioso e/ou ideológico muito mais articulado e 

preciso (MARTINS, 2014, p. 118). 

 

A citação apenas serve para constatarmos, novamente, que Caim é um livro plural. 

Há, em sua configuração, a conversão do ordinário em extraordinário, sua postura de 

representante da multiplicidade humana, do bem e do mal, das variáveis do ser, o romance 

não prova (mesmo porque não quer provar) nada, antes enfoca experiências no fazer e 

refazer diários. Promotor de consciência, mapeamento do discursivo, ele é ficção em 

estado puro. 

  

4.4 Uma possível conclusão capitular: relações rizomáticas e epistêmicas (já que Caim 

não fala de Deus...) 

Não creio, os deuses são como poços sem fundo, 

se te debruçares neles nem mesmo a tua imagem 

conseguirás ver, Com o tempo todos os poços 
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acabam por secar, a tua hora também há-de 

chegar (José Saramago). 

 

Judeu errante, herói dessacralizado, sujeito dissidente, homem trágico em luta 

contra um Deus antes de tudo concedente e superior, releitura odisseica, alegoria do 

processo de escrita, laço estreito de reencenação do pessimismo e das contradições da vida 

expressos no Eclesiastes94, reescrita critica do homo viator... Caim é um romance 

rizomático. Como bem descreve o trecho da epígrafe deste nosso subtópico: os deuses 

(assim como as narrativas literárias, acrescentamos) são poços sem fundo, quando por 

sobre ele nos debruçamos para vermo-nos em reflexo. Destarte, o romance não possui uma 

marca final, um ponto que o elucide por completo como algo definido e terminado; é, por 

certo, um devir. Sua fôrma, seu projeto, não é “(...) nem uma reunião, nem uma 

justaposição, mas o nascimento de uma gagueira, o traçado de uma linha quebrada que 

parte sempre em adjacência, uma espécie de linha de fuga ativa e criadora? E... E... E...” 

(DELEUZE; PARNET, 1998, p. 17). Temos a toca instalada, um procedimento em que 

cada movimento permite um vislumbre novo. 

Mas, ao afirmarmos que esse novo surge, necessitamos explicitar a diferença entre 

essa pluralidade de Caim, diferencial daquela abertura da obra explicitada em nosso 

primeiro capítulo. Afirmamos preliminarmente que toda obra literária possui um contexto 

ilimitado e esse contexto móvel permite a promoção de novas possibilidades de leitura. 

Contudo, essa pluralidade é outra, deferente desta que estamos afirmando em Caim. Em 

outros termos, há no romance em questão dois processos de abertura à pluralidade. Sem 

desconsiderar a abertura da obra, o último romance de Saramago possui, interiormente, não 

apenas vazios, mas espaços rizomáticos causadores de um não-equilíbrio. Esse não-

equilíbrio institui a multiplicidade das soluções em apenas um contexto, promove 

encontros ao invés de reconhecimento. Isso porque “reconhecer é o contrário do encontro” 

(DELEUZE; PARNET, 1998, p. 16). Ainda recorrendo ao pensamento deleuziano, Caim é 

um Ser “a-fásico”: embrião germinante das diferenças singulares; nele não há preocupação 

com a existência de um mimetismo de semelhança, antes um mimetismo de diferença e 

invenção. O “a-fásico” não possui limites, apenas formas em rascunho. Caim recria a 

própria literatura, bem como, em particular, a saramaguiana. Sua abertura é um processo 

                                                 
94 Apesar de não abordarmos tal questão, é nítido o laço entre o pessimismo saramaguiano e o do autor do 

texto bíblico do Eclesiastes. 



335 

 

de gagueira e, nesses engasgos textuais pluridiretivos, promove agenciamentos de 

enunciação. Nas palavras de Deleuze: 

Gostaria de dizer o que é um estilo. É a propriedade daqueles dos quais 

habitualmente se diz “eles não têm estilo...”. Não é uma estrutura significante, 

nem uma organização refletida, nem uma inspiração espontânea, nem uma 

orquestração, nem uma musiquinha. É um agenciamento, um agenciamento de 

enunciação. Conseguir gaguejar em sua própria língua, é isso um estilo. É difícil 

porque é preciso que haja a necessidade de tal gagueira. Ser gago não em sua 

fala, e sim ser gago da própria linguagem. Ser como um estrangeiro em sua 

própria língua (DELEUZE; PARNET, 1998, p. 12). 

 

É esse estilo, essa gagueira que, a cada movimento de leitura, permite a um ponto de 

interpretação equivaler ao crescimento do conjunto interno do sistema, ou seja, um 

“método” de significação rizomático. O sistema/modelo em estado de rizoma se abre para 

todas as direções, contraria o uno, a totalidade, o encerramento, enfim, o mecânico e 

finalizador. Sem a linearidade cartesiana comum, Caim instaura a fuga das determinações 

em favor de multiplicidade e novas intensidades. Texto nômade, em crescimento 

geográfico: 

A estepe cresce pelo meio, ela está entre as grandes florestas e os grandes 

impérios. A estepe, a grama e os nômades são a mesma coisa. Os nômades não 

têm nem passado nem futuro, têm apenas devires, devir-mulher, devir-animal, 

devir-cavalo: sua extraordinária arte minimalista. Os nômades não têm história, 

têm apenas a geografia (DELEUZE; PARNET, 1998, p. 41). 

 

Caim é um devir-livro. Abertura em favor de geografias de leitura. Passado em 

ficção do presente. Não há juízo moral ou estético, nada de argumentos racionais, mas 

política de abertura interna e retorno: o alheio não é irracional, apenas estranho. Ora, por 

tal via de acesso, e dionisiacamente, a pluralidade do último romance de Saramago recria o 

mundo em novas dimensões. Como já dissemos, devir-livro, ou seja: 

Devir é jamais imitar, nem fazer como, nem ajustar-se a um modelo, seja ele de 

justiça ou de verdade. Não há um termo de onde se parte, nem um ao qual se 

chega ou se deve chegar. Tampouco dois termos que se trocam. A questão “o 

que você está se tornando?” é particularmente estúpida. Pois à medida que 

alguém se torna, o que ele se torna muda tanto quanto ele próprio. Os devires não 

são fenômenos de imitação, nem de assimilação, mas de dupla captura, de 

evolução não paralela, núpcias entre dois reinos. As núpcias são sempre contra a 

natureza. As núpcias são o contrário de um casal. Já não há máquinas binárias: 

questão-resposta, masculino-feminino, homem-animal etc. (DELEUZE; 

PARNET, 1998, p. 10). 

 

A falta de fixidez, comum à base arbórea, promove um texto de alta potência, sem 

deixar de ser engajado de forma diferencial. Um romance em evolução a-paralela, no qual 

as palavras têm sentidos contrários aos propostos inicialmente. Como bem expressou 

Aguilera: 
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(...) o derradeiro alento narrativo de José Saramago, pretendia inscrever-se nesse 

espaço delimitado por pensamento e ética: um romance de ideias com um forte 

componente de reivindicação e provocação, um revulsivo de filosofia moral para 

a consciência de seus leitores (...) (2014, p. 75). 

 

Quanto à figura de Deus, este se torna, em algumas das possíveis leituras do 

romance, um ser de papel (pois somente este processo permite o intertexto enquanto 

projeto de [re]escritura) e apresenta o desenho de um superior rizomático, formando-se e 

configurando-se como plural na narrativa. Ora, Deus, qual novo fruto proibido, foi negado 

ao sujeito leitor-desejante que somos. A quebra dessa negação por meio do projeto 

rizomático-literário liberta a humanidade-leitor da repressão que a figura divina 

saramaguiana expressa. Assim, poderíamos pensar como Aguilera que Saramago, “(...) em 

suas páginas, cimentou uma grande parábola sobre a desumanização e a irracionalidade 

que, a seu ver, fustigam o mundo e nublam nosso destino” (2014, p. 65). Há, como bem 

notou Martins, a ratificada ideia de existir a presença do numinoso nos textos do escritor 

português – pelo menos como ausência, pois, como o romancista deixa claro: “Razão tinha 

aquele que disse que Deus é o silêncio do universo e o homem o grito que dá sentido a esse 

silêncio. Acabe-se o homem e tudo se acabará” (SARAMAGO, apud MARTINS, 2014, p. 

78). 

Quanto às figuras femininas, Eva e Lilith ensaiam uma revolução feminista, ainda 

que isso não ocorra de fato. A matriarca bíblica ao invés de estar ao lado do marido 

assume, por diversas vezes, a condução da ação e seu protagonismo. Já Lilith é senhora de 

sua terra: possuía o domínio de seu marido, construtora de suas artimanhas e deliberante de 

seu corpo (foi ela quem escolheu Caim para ser o pai do filho que tanto queria). 

Ao mapearmos discursivamente o romance, percebemos sua constante ocupação 

por marcas nucleares de uma forja mítica pretendida pelo escritor português que 

constituem, juntamente com nosso universo cognitivo despertado, a possibilidade da 

transformação epistêmica contra o totalitarismo do divino. Projeto bem aparente em 

Saramago, a orientação sobre essa recriação do mítico é motivada. Como ilumina-nos 

Lourenço: 

Não é por acaso que o nosso espaço mitológico recria essas épocas, a meio 

caminho entre os fantasmas de idades bárbaras conhecidas e o fantástico de 

novas idades médias do futuro, de que nós seríamos já o anúncio. De Conan, o 

Bárbaro, a Star Trek, nós exorcizamos como podemos esse sentimento de 

habitar um mundo onde a própria ideia de ordem só é reconhecível sob a figura 

daquelas «ordens» a que o imaginário do totalitarismo do nosso século no fim 

conferiu um pavoroso fascínio (1998, p. 10). 
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Se o mítico serve, por um lado, para reafirmar a força potencializadora do 

totalitarismo, por outro ele investe de forma pesada na configuração desse totalitarismo 

para expurgar catarticamente tal força da sociedade. Ora, o Deus saramaguiano, ao 

aparentar esse oximoro em sua constituição, se torna gagueira, agenciamento de 

enunciação, ser estrangeiro cuja marca constituinte e fragmentada promove a ideação de 

um sujeito em devir-mapa: ser pensamento. A aporia epistêmica saramaguiana encontra 

sua expressão na arte da escrita. Assim, essa se torna corpo de uma sensibilidade, um 

instrumento privilegiado para o exercício diferencial. Contudo, esse projeto só encontra 

realização na ação leitora que permite sua germinação. Como bem explicitou Proust, 

Sentimos muito bem que nossa sabedoria começa onde a do autor termina, e 

gostaríamos que ele nos desse respostas, quando tudo o que ele pode fazer é dar-

nos desejos. Estes desejos, ele não pode despertar em nós senão fazendo-nos 

contemplar a beleza suprema à qual o último esforço de sua arte lhe permitiu 

chegar. Mas por uma lei singular e, aliás, providencial da ótica dos espíritos (lei 

que talvez signifique que não podemos receber a verdade de ninguém e que 

devemos criá-la nós mesmos), o que é o fim de sua sabedoria não nos aparece 

senão como começo da nossa, de sorte que é no momento em que eles nos 

disseram tudo que podiam nos dizer que fazem nascer em nós o sentimento de 

que ainda nada nos disseram (PROUST, 1989, p. 30-31). 

 

Para além da escrita, o trabalho de Saramago apresenta um corpo atravessado por 

intensidades. Essa intensidade revela a multiplicidade textual e faz-nos suspeitar a cada 

linha dos pressupostos anteriores. Contudo, a fricção entre cada um desses pressupostos 

fulgura um conteúdo intersticial e performativo cujo fundo propõe identidades moveis e 

possíveis de evitar a falência da escrita. É por essa ação ambígua, dialética e rizomatica 

que Caim sobrevive: de um lado a força centrípeta do trabalho de escrita intenta uma 

sequência narrativa, personagens agem em um tempo-espaço e um clima bíblico é 

coordenado por uma voz narrativa de alta competência; do outro, uma força centrifuga 

empurra os signos para amotiná-los em um espaço no qual se confundem, a falsa 

linearidade se quebra, o acordo ficcional é constantemente fraturado por diversas 

intervenções reveladoras das arbitrariedades e do gesto de falseamento da narrativa. Assim, 

o romance de Saramago, como sugere Marilena Chauí (2011, p. 15), nos permite aprender 

a interrogar radicalmente o presente, pondo em xeque representações e normas prévias de 

que se constitui a ordem instituída – exatamente aquela que afirma não ser possível outro 

mundo. 

Podemos exclamar, qual Costa Lima, que a literatura é um projeto livre, capaz de 

nos animar a possíveis narrativos. Segundo o crítico: 
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(...) a relevância da literatura, do ponto de vista da produção do conhecimento, a 

libertava da servidão à filosofia ou à história. A distância dos anos me faz pensar 

que isso me deixou livre para nunca haver exigido dos autores que lia ou 

estudava sua fidelidade a uma concepção fixa de vida; fosse ela politica ou, 

depois, teórica. Deixou-me livre para nunca cogitar da teoria como uma caixa de 

ferramentas a ser aplicada. Constato como se falasse de um estranho: o nunca 

haver exigido fidelidade – em termos rigorosos: não haver sido praticamente de 

alguma lógica unitária – resultava de um pessimismo que só agora estou 

consciente. Os sistemas de conhecimento são demasiado humanos para que se 

arroguem alguma cognição suficiente. Vivemos de apostas. O crente aposta em 

Deus, em sua existência ou vigilância; o revolucionário, na possibilidade de um 

triunfo ou na de que sua proposta permitirá aos outros uma vida melhor; 

cotidianamente, em que, dentro de certo prazo estipulado, continuaremos vivos. 

Com que direito convertemos nossas apostas em certezas (COSTA LIMA, 1991, 

p. 17-18). 

 

Em outras palavras, a reflexão de Costa Lima nos permite constatar que só 

atingimos a leitura de um texto rizomático por meio de estratégias de desterritorialização. 

Destarte, o território da linguagem recria a natureza a partir do sentido inventado, mas 

apenas no instante de uma leitura; logo após seu término essa recriação se desfaz para não 

ser pivotante, antes massa informe a esperar novas ações de recriação; se desterritorializa 

para esperar uma nova reterritorialização. Por isso, ao invés de identidade-forma, Caim é, 

ele mesmo, o próprio exercício da diferença que in-forma. E isso se dá não em uma mera 

oposição de duas facetas, mas por meio da afirmação e criação de novas possibilidades que 

ainda não têm identidade, um devir. 

Ora, o devir é uma repetição e não exatamente cópia repetitiva; antes, é o repetir de 

um instante novo, singular que transpõe as dicotomias e destrói o pensamento ortodoxo. 

Assim, no conjunto serial sob ação rizomática não temos a reprodução de um modelo 

contextual mimético fixo, por isso as múltiplas interpretações. Diferentemente do 

pensamento utilitário que preside a fabricação das coisas materiais, não há, no devir-texto 

desterritorializado de Caim, a perda da singularidade, antes produção de uma obra não 

como imitação da vida, mas como Imagem plural e distendida dela. Repetição em 

diferença, reterritorialização em estilo e não em forma. 

Esse devir é, analogicamente, o mesmo ponto de fuga da pintura. Ao tornar-se o 

que não pode ser representado (marca de sua profundidade infinita) o devir vai muito além 

da cena pintada em primeiro plano. A linha de fuga é a diferença que constitui a literatura 

caímica de Saramago. Literatura produtora de um fundo no qual se torna possível o 

primeiro plano em que instalamos nossa leitura e vivemo-la como potência. Nessa natureza 

extraordinária, a forma perde seu posto de princípio de individuação do texto. Cada escrito 

torna-se uma singularidade capaz de romper o regular, ordinário. Por essa razão, escreve 
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Deleuze: “Devir não é atingir uma forma (identificação, imitação, Mimese), mas encontrar 

a zona de vizinhança, de indiscernibilidade (...). O devir está sempre ‘entre’ ou no ‘meio’” 

(1997, p. 11). 

Caim é, ao fim e ao todo, uma massa informe capaz de angariar diversos 

significados por meio de sua linguagem poética e aberta. Como já havíamos comentado, o 

romance apresenta uma transformação no estilo do autor, aquilo em que “a música da 

prosa havia adotado sua modulação, enquanto já transluziam os atributos próprios da 

paisagem narrativa que começava a se formar (...)” (AGUILERA, 2014, p. 69). Ora, essa 

forma textopoética nova e viva, diferencial, desafia nossa argucia. Por tal, nossa tarefa 

enquanto leitor que experimenta suas linhas não é mostrar quais os processos de criação ou 

de significação do romance, mas antes, mediante essa experimentação leitora, expor quais 

as modificações o texto pode apresentar segundo uma possível visão. A leitura não 

pretende sacralizar uma visão hermenêutica do livro; Caim deixa de ser mera personagem 

literária crescida ou diminuída em momentos de interação romanesca para tornar-se 

estratégia discursiva, perfomativa (criativa, crítica, teórica), frustradora da visão 

sacramentada. Em outras palavras, ser literatura em estado puro. 

Last but not least, uma questão ainda precisa ser encerrada: mesmo nascido em 

terreno literário, o romance-projeto de Saramago transcende a ficção para erigir novas 

perspectivas epistêmicas. Questiona as interpretações cristalizadas e propõe investir sobre 

essa cristalização para encontrar novos modelos, menos prejudiciais para o humano. O 

romance aplica contrassensos multiplicadores da possibilidade. Teoricamente, 

Nos belos livros, porém, todos os contra-sensos são belos. É a boa maneira de 

ler: todos os contra-sensos são bons, com a condição, todavia, de não consistirem 

em interpretações, mas concernirem ao uso do livro, de multiplicarem seu uso, 

de criarem ainda uma língua no interior de sua língua. “Os belos livros são 

escritos em uma espécie de língua estrangeira...” (DELEUZE; PARNET, 1998, 

p. 13). 

 

Como bem aduz Deleuze, o contrassenso não e interpretação, mas abertura, 

multiplicação, elemento que mina por dentro a solidez do impositivo. Assim, por meio de 

seu contrassenso literário – a potenciação em escrita Caim –, Saramago avança e recua 

propostas, soluções, dúvidas e problemáticas sócio históricas, ontológicas, metafisicas e/ou 

cognitivas em uma ação que traduz para o português corrente seu irresolúvel mistério via 

linguagem. Uma contaminação escritural que, para além de Caim, está expressa em todos 

os seus textos. Como essa possibilidade escritural se dá veremos no capítulo seguinte. 
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CAPÍTULO V 

PROPOSIÇÕES: FORMAS DA ÉPISTÉMÈ GRECO-ROMANA DE 

SARAMAGO (OU, POR UMA LITERATURA RIZOMÁTICA 

SARAMAGUIANA) 

 

(...) a realidade dada se pode modificar. Isto é, 

tendo como firme posição infantil a 

perplexidade perante códigos dissonantes, 

suspeitei de vez que não só havia de haver 

outros, como que era possível criá-los” (Maria 

Velho da Costa). 

 

O intuito maior deste estudo não é considerar a obra ficcional de Saramago apenas 

como realidade linguística autônoma, portanto específica e com alto grau de significação, 

mas como universo que dialoga com outros, mais amplos, complexos, um locus capaz de 

permitir um tecido de relações inter e extratextuais, contextuais e cotextuais. Tais relações 

possibilitam repensar a literatura e o próprio país no qual ela emerge. Nesse processo, 

interessa saber, porém, o quanto essa transformação do real é corporificada na linguagem. 

Ou seja, trata-se de um devir que passa necessariamente pela palavra, pois nelas 

constroem-se os caminhos possíveis de produção de sentido captados. Com base nestes 

propósitos procuramos conduzir as reflexões ao longo deste capítulo. 

 

5.1 Entradas 

Os herdeiros autênticos, que se podem desejar 

para si, são aqueles que romperam 

razoavelmente com a origem, o pai, o testador, 

o escritor ou o filósofo, para, através de seu 

próprio movimento, assinar ou contra-assinar a 

herança. Contra-assinar é assinar outra coisa, a 

mesma coisa e outra para fazer advir outra 

coisa. A contra-assinatura supõe em princípio 

uma liberdade absoluta. (...) Não se pode 

desejar um herdeiro ou uma herdeira que não 

invente a herança, que não a conduza a outro 

lugar, na fidelidade. Uma fidelidade infiel. 

Reencontra-se essa dupla injunção, que não me 

deixa (Jacques Derrida). 

 

Acreditamos, para além dos motivos já dados, na possibilidade de demonstrar que a 

obra de Saramago carrega, “(...) a inevitabilidade de uma fidelidade perjura, da palavra 
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recebida e impossível de ser devolvida em sua integralidade” (NASCIMENTO, 2005, p. 

15). Assim, não cabe tratar de sua literatura por um viés essencialmente canônico, apegado 

a figuras consagradas, sacralizadas pela tradição literária, mas antes por processos de 

transformação tanto do linguístico (questão literária) quanto do epistêmico (questão 

social). Movimento elicoidal instaurador da ação construtiva em abertura, promovendo 

diversas correspondências; quando tomado como realidade que se projeta para diante, 

iluminando o presente e sendo por este iluminado, a obra saramaguiana revitaliza a 

literatura portuguesa sem, entretanto, anular a tradição como, comumente, o faz uma 

literatura menor (como veremos adiante), mas tornando-a um universo flexível e de 

aberturas. 

Uma primeira visada poderia fazer-nos pensar que a obra saramaguiana apresenta 

valores destrutivos. Entretanto, como já constatamos em análises, não existe destruição, 

mas releitura crítica dos mitos reencenados na modernidade, deslocados para lugares não 

hegemônicos, nos quais a pluralidade e a diversidade destroem a ilusão de completude e 

promovem a transformação epistêmica. A poética saramaguiana, analisada em seus pontos 

mais importantes na sequência, se insere em uma estética de construção sensível, elaborada 

para uma compreensão singular da linguagem, do homem e da sociedade. Cumpre ressaltar 

que não atribuiremos importância à ordem cronológica da produção do escritor já que não 

divisamos aí uma evolução estética. Isso porque, de um lado, os livros de Saramago 

apresentam certa densidade e maturidade confirmados a cada novo romance. De outro, 

porque sua obra radica forte unidade que, embora não comprometa a especificidade e a 

natureza peculiar de cada romance, aponta para a sua filiação a um projeto epistêmico 

maior, atendendo à simultaneidade de marcas no processo do contínuo escrever, tais como 

a reflexividade social, a autocrítica, a ironia, o intertexto, o processo de desvirtuamento 

linguístico e a metacrítica. 

Dito de forma mais direta, cada livro é como um círculo aberto à intersecção com 

outro(s), porque o espaço da escrita nunca está completo e totalmente descrito. Há sempre, 

em Saramago, um problema em aberto. E essa abertura realoca a questão da estética fora 

dos quadros aos quais comumente ela se encontra para romper com esse círculo em favor 

de uma fala que se vai libertando da opressão à medida que se utiliza de instrumentos 

diferentes, como veremos. 

Saramago procura, por meio de sua escrita, expressar a surpresa do novo. Como 

disse em certa entrevista, “tudo é assim na vida. Mas aquilo que talvez distinga os meus 
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livros é o facto de parecer que eu olho as coisas pela primeira vez e poder, assim, traduzir a 

surpresa daquilo que é visto pela primeira vez” (Apud VIEGAS, 1989, p. 15). Se 

perseguirmos tal afirmação, constataremos que, na experiência literária saramaguiana, sua 

estética se apaga para que o sujeito e o objeto (re)tomem postos no sistema de 

representação e ação sobre o mundo. Essa nova ótica surgida na literatura portuguesa 

reinventa sujeito e objeto. Colocado fora do seu centro, esse sujeito procura se reencontrar 

e renovar-se singularmente no mundo (vide A caverna por exemplo). Porquanto, essa 

literatura se torna signo de um universo por descobrir e acompanhar. 

Leitura de mundo enquanto contra-assinatura, ou seja, como reinvenção, a obra do 

escritor português atribui ao leitor a função de entender o lido e, mais quer isso, ter de dar 

uma resposta ou correspondência que, em absoluto, não são plenas (como também 

analisaremos). Valendo-nos do mote literário, anti-Quixote, o escritor produz uma vida no 

interior dos textos; o leitor, encontra essa vida quando lê e o crítico é o sujeito que 

consegue entender a relação dessa escrita com a vida – que não a do escritor em específico. 

Assim, como leitores críticos, pretendemos, em nosso apanhado, ler de modo 

traidor o texto saramaguiano para dizer de outro modo, em outras palavras os problemas 

expressos pelo significado; mais que isso apontaremos as questões epistêmicas rcorrentes 

nos textos saramaguianos para compor um panorama de suas questões mais proeminentes e 

que gritam por transformação. Assim, descreveremos a escrita de uma escrita, processo 

que remete sempre a um outro de igual ação, mas sem descrever sistemas significantes 

postulando um significado último, que toma partido contra a própria natureza do sentido. 

Encontrar, na linguagem do escritor português, as vias de criação e ideologia expressas de 

forma ficcional em ação de mudança epistêmica, já que, como bem disse Lourenço, “não 

conheço em língua portuguesa, autor algum – salvo Pessoa – que tão entranhadamente 

tenha entrelaçado à sua criação a consciência do mesmo acto de criação, a questão do seu 

ser e do seu sentido” (Apud BAPTISTA-BASTOS, 1996, p. 83). 

Por tal, tentaremos provar, qual enuncia Stiegler, que a (manu)fatura saramaguiana 

possui o poder de transformar o epistêmico e suas veredas por meio da ficção: 

E essa vontade de crer como ficção, e a fatura dessa ficção, dado que ela é 

sempre, de alguma forma, uma manufatura, é também a questão de um poder 

crer, de um poder ficcionar, de um poder da ficção, de uma potência que 

condiciona uma vontade, mas também de uma impotência que pode provocar, 

como regressão, essa ficção (STIEGLER, 2005, p. 319, grifos do autor). 

 

Pautando-nos pela própria via ficcional, pretendemos mostrar a nudez do texto 

saramaguiano, a obscenidade colocada no palco com máscara e fantasia transparentes. 
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Indignada, a plateia muitas vezes não percebe que tudo não passa de um jogo de signos 

mas, por isso, deixa de sair transformada e em busca dessa mudança necessária. Em outros 

termos, leitura contra-assinante, a obra de Saramago está no intervalo de dependência e do 

equilíbrio, mas também entre revelação e precariedade, construto entre fidelidade e traição. 

Tradução leitora: um bom traidor-leitor restituindo, na diferença, o corpo escrito da 

criticidade o literário e o social do texto, em outro espaço (linguístico) e em outro contexto 

(cultural). 

 

5.2 Saramago: literatura epistêmica menor 

A minha arte consiste em tentar mostrar 

que não existe diferença entre o 

imaginário e o vivido. O vivido podia ser 

imaginado, e vice-versa (José Saramago). 

 

Ora, como vimos constatando, o uso da mitologia (e, some-se a essa afirmação, a 

releitura religiosa judaico-cristã) faz do romance saramaguiano não apenas em texto 

ficcional, mas em um projeto que cunho epistêmico que projeta a transformação do posto. 

Por sua vinculação a certas características poderíamos afirmar, sem muitos pudores, que o 

projeto e a forma de encaminhá-lo em Saramago acaba por transformar sua escrita em 

literatura menor, nome outro para um mesmo projeto/processo. Mas, qual a necessidade de 

se procurar um novo conceito e ter de enfrentar novas leituras se, aparentemente, tudo já 

estava resolvido? 

A resposta, melhor que qualquer uma dada por nós, já foi empostada por 

Schollhammer ao aduzir: 

É claro que o interesse que o conceito de uma “literatura menor” desperta hoje é 

motivado pela possibilidade que este oferece de retomar a questão política na 

literatura de uma maneira que simultaneamente evita recair nas armadilhas de 

uma literatura engajada à moda dos anos sessenta e setenta e preserva a 

insistência da literatura como realidade social. Neste sentido, a questão política 

se apresenta como o lado “realista” da literatura, não por descrever a realidade de 

maneira realisticamente verossímil e engajada, mas por ser ela mesma uma 

realidade que intervém nas práticas da sociedade. A principal questão a ser 

discutida então é: como a literatura intervém e como a sua leitura, a análise 

teórica pode participar fortalecendo esta intervenção. Antes de começar é 

importante sublinhar que esta pergunta não visa a redimir a exclusividade 

cultural da literatura nem a lhe atribuir uma nova missão em relação a grupos 

sociais oprimidos ou excluídos aos quais não pertence. Muito pelo contrário, tal 

seria um erro crasso, já que repetiria o esquema paternalista que a teoria de uma 

literatura engajada sempre supunha, de uma literatura “aqui” que se dirige a uma 

realidade “aí”, de um autor que sabe melhor em relação aos leitores que precisam 

ser salvos de sua ignorância e alienação. No cerne do conceito de uma literatura 

menor, opera uma outra concepção de realismo em que a realidade é entendida 
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enquanto agenciamento, ou seja, enquanto prática, e neste sentido trata-se aqui 

de uma reformulação do que entendemos por política e por realidade 

(SCHOLLHAMMER, 2001, p. 60). 

 

Ora, obviamente não é possível pensar na obra de Saramago sem retomar sua 

questão. Contudo, vinculados a um conceito de literatura que olha para o projeto ficcional 

e evita um mimetismo de produção ou, mais ainda, um projeto de literatura afeito a 

problemáticas ligadas ao social ou antropológico, que vincula-o a uma outra área o 

literário, tornando-o subsidiário, evita “recair nas armadilhas de uma literatura engajada à 

moda dos anos sessenta e setenta” não é apenas uma questão fulcral e de perspectiva 

teórica, mas antes uma forma de ver o literário “como realidade social” sem desmerecê-lo 

de seu papel textual, estético, humano e promotor de conhecimentos. Fica claro, pela fala 

de Schollhammer, que o conceito de literatura menor é perfeitamente possível para a 

realidade do texto saramaguiano e, por outro, não diminui a literatura a algo que ela não é. 

Dessa forma, nos propomos a possibilidade de ler literariamente uma qualidade de 

textos que possui seu lado realista (político, engajado e/ou intervencionista nas práticas da 

sociedade), mas também não perde seu primado ficcional e fantasioso. Mas, após explicitar 

os dois lados desse tipo de literatura, ela ainda precisa apontar para uma função teórica 

presente em seu âmago. Dito de outra forma, além de intervencionista, uma literatura 

menor possui um modo próprio de se erigir e explicita, metaficcionalmente, esse modo. 

Assim, no seio da literatura menor há um processo pedagógico de leitura e interpretação da 

obra, uma concepção de realidade na qual ela é entendida enquanto agenciamento, um elo 

político que a descorporifica de seus sentidos comuns, processo arquitetônico de 

construção que foge ao comum. Contudo, estamos por demais adiantando informações sem 

ao menos explicar o porquê delas. Assim, antes de prosseguirmos, necessitamos de 

entender um pouco sobre o conceito de literatura menor. 

Maior e menor são conceitos que surgem na década de 70 do século XX em textos 

do filósofo francês Gilles Deleuze e logo invadem as análises estéticas, linguísticas e 

políticas do universo acadêmico. Se os termos foram inicialmente pensados por Deleuze, é 

apenas quando ele escreve um livro em conjunto com Guattari – Kafka, por uma literatura 

menor (2014) – no qual os termos são amplamente divulgados e passam a constar do 

conhecimento crítico. No livro em questão, Deleuze e Guattari examinam, inicialmente, o 

que vem a ser uma literatura dita menor e, por contraposição, maior. Para os pensadores, 

uma literatura menor não é, como aparentemente se poderia supor, aquela oriunda de uma 
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língua menor, sem importância ou não oficial, mas antes a literatura que uma minoria, 

praticante de uma língua maior, pode ser capaz de produzir. 

Percebemos que a teoria, desenvolvida como prática de leitura, se propõe a 

afirmar o movimento experimental detectado na máquina de expressão que é a 

obra. (...) Logo de início, Deleuze e Guattari evocam o estatuto particular que 

atribuem à literatura enquanto objeto de estudo. Para eles, a literatura não se 

delimita a ser um objeto para a teoria literária ou para o pensamento filosófico. 

Ela é uma prática na língua que agencia seu próprio desdobramento em teoria. 

Assim, a teoria não pode ser entendida independentemente do seu objeto, pois 

ela se encontra virtualmente contida na literatura. A principal atividade do 

pensador e do leitor é desdobrá-la dinamicamente, afirmando sua real 

criatividade, sua força de realização, ou seja, seu devir-realidade, no qual a teoria 

é cúmplice, pois seu alvo principal sempre será explorar até onde a sensibilidade 

literária pode levar o pensamento (SCHOLLHAMMER, 2001, p. 61). 

 

Assim, orientados ainda pela leitura de Schollhammer, a literatura menor é uma 

prática de produção/leitura experimental e detectável em obras que são máquinas de 

expressão. Mas, antes de chegarmos a esse processo, esclarecemos que, ao pensar em 

minoridade, Deleuze e Guattari não anseiam por termos polarizadores que desmereçam 

uma realidade em favor de outra. Em contexto literário, essa minoridade expressa pelos 

teóricos não exige, exatamente, o uso diferenciado e fora do padrão da língua, mas um uso 

estrangeiro dela. Ou seja, ao invés de produzir um padrão, a minoridade é um uso de língua 

em forma diferenciada, fora do comum, praticando algo não materno, imigrado, um 

projeto-processo de diferenciação particular por necessidade intrínseca. Uma realidade 

muito presente, também, na famosa escrita saramaguiana. Nela, Saramago desorganiza as 

formas de expressão do conteúdo para criar uma língua, apesar de portuguesa, totalmente 

diferencial. Uma escrita de fundo oralizante enquanto manifestação e expressividade, 

importada de uma realidade campesina minoritária. 

É desse tipo de minoridade que entendemos o agenciamento citado por 

Schollhammer. Uma criação baseada em certa realidade que obriga o literário a expor sua 

própria teoria de sustentação. Dessa forma, temos não há teoria independentemente do 

objeto literário, mas uma virtualidade presente na obra que a expõe e, por consequência, 

obriga o leitor a participar de sua dinâmica para entendê-la. Por carregar sua própria marca 

teórica, uma literatura menor não precisa seguir normas postas, senão seu próprio 

movimento interno, ditado por uma organicidade teórica, uma quebra com a normalidade 

para construir conteúdos diferenciados e/ou ler de forma outra o mesmo. Para o 

pensamento deleuzo-guattariano: 

Uma literatura maior ou estabelecida segue um vetor que vai do conteúdo à 

expressão: dado um conteúdo, em uma dada forma, achar, descobrir, ou ver a 

forma de expressão que lhe convém. O que se concebe bem se enuncia... Mas 
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uma literatura menor ou revolucionária começa por enunciar, e só vê e só 

concebe depois (“A palavra. Eu não a vejo, eu a invento”). A expressão deve 

quebrar as formas, marcar as rupturas e as ligações novas. Uma forma estando 

quebrada, reconstruir o conteúdo que estará necessariamente em ruptura com a 

ordem das coisas. Arrastar, adiantar-se à matéria. “A arte é um espelho que 

adianta, como um relógio por vezes” (DELEUZE; GUATTARI, 2014, p. 57-58). 

 

Se seguirmos o raciocínio detalhado e concretizado em Kafka: uma literatura 

menor constataremos ser a partir do terceiro capítulo que, junto a novos conceitos que vão 

surgindo e sendo progressivamente examinados (desterritorialização, devir), a ideia de 

literatura menor se explicita. Para os dois pensadores, essa é produzida por um escritor 

participante de um grupo marginal ou (e aqui pensamos no caso saramaguiano) por uma 

voz dissonante que escreve em uma língua dominante. Caracteriza-se, principalmente, por 

três aspectos: a desterritorialização da língua, a articulação do individual no imediato 

político e por ser um dispositivo coletivo de enunciação. Acompanhemos de perto cada um 

dos aspectos. 

O primeiro aspecto diz respeito à desterritorialização da língua – um projeto 

sociolinguístico –, muitas vezes chamada por Deleuze e Guattari de bilinguismo. Os dois 

enxergam e analisam tal material em Kafka, pois este de uma realidade complexa na Praga 

do início do século XX. Assim, o escritor menor, qual Kafka, promove um uso estrangeiro 

da língua. Há uma vinculação à língua e seu deslocamento geográfico, “(...) a primeira 

característica, de toda maneira, é que, nela, a língua é afetada de um forte coeficiente de 

desterritorialização” (DELEUZE; GUATTARI, 2014, p. 35). Ou seja, a língua da obra 

menor não é dominante. 

Essa marca primeva é rapidamente analisada pelos teóricos quando comentam que 

“a arte de Josefina, ao contrário, consiste em que, não sabendo cantar mais que os outros 

camundongos, e assoviando, antes, pior, ela opera talvez uma desterritorialização do 

‘assobio tradicional’, e o libera ‘das cadeias da existência cotidiana’” (DELEUZE; 

GUATTARI, 2014, p. 14-15). Josefina, a camundonga kafkiana, não trabalha para cantar a 

seus parceiros e por meio de um som que não é assobio instaura a voz desterritorializada, 

marca do primeiro aspecto da minoridade literária. 

Mas, ao leitor mais atento tais reflexões podem induzir a um erro: a de que esse o 

processo de desterritorialização literária implica o uso de uma língua estrangeira. Os 

próprios teóricos comentam que, apesar de usarem o termo bilinguismo, tal não implica 

necessariamente outra língua, antes um uso outro de uma língua comum. Assim, o 

bilinguismo “nos coloca no caminho” do conceito de literatura menor, mas não na sua 
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solução. Não há como pensar esse bilinguismo como uma restrição imediata para definir a 

literatura menor, mas como sua função problematizadora, um nível quer prático, quer 

teórico. Para os dois pensadores, Kafka usa 

(...) artificialmente esse alemão, inflá-lo de todos os recursos de um simbolismo, 

de um onirismo, de um senso esotérico, de um significante escondido – é a 

escola de Praga, Gustav Meyrink e muitos outros, dentre os quais Max Brod. 

Mas essa tentativa implica um esforço desesperado de reterritorialização 

simbólica, à base de arquétipos, de Cabala e de alquimia, que acentua o corte em 

relação ao povo e só encontrará saída política no sionismo como "sonho de 

Sião". Kafka tomará rapidamente a outra maneira, ou, antes, a inventará. Optar 

pela língua alemã de Praga, tal como ela é, em sua pobreza mesma. Ir sempre 

mais longe na desterritorialização... por força de sobriedade. Já que o 

vocabulário é ressecado, fazê-lo vibrar em intensidade. Opor um uso puramente 

intensivo da língua a todo uso simbólico, ou mesmo significativo, ou 

simplesmente significante. Chegar a uma expressão perfeita e não formada, uma 

expressão material intensa (DELEUZE; GUATTARI, 2014, p. 40). 

 

Temos, então, uma língua modificada por processos de desterritorialização. Como 

bem esclarece Deleuze, 

A criação se faz em gargalos de estrangulamento. Mesmo numa língua dada, 

mesmo no francês por exemplo, uma nova sintaxe é uma língua estrangeira 

dentro da língua. Se um criador não é agarrado pelo pescoço por um conjunto de 

impossibilidades, não é um criador. Um criador é alguém que cria suas próprias 

impossibilidades, e ao mesmo tempo cria um possível. Como McEnroe, é dando 

cabeçadas que se acha (DELEUZE, 1992, p. 171). 

 

Ao invés de “inflar a língua” por meio de ações comuns e usuais – processo pelo 

qual o escritor a reterritorializaria –, o movimento kafkiano faz o inverso. Ele (re)inventa 

aquela língua que tem terreno firme, posto, normativo. Esse processo de 

desterritorialização multiplica a língua em diversas línguas, ou seja, há uma 

(...) Wörterflucht [fuga de palavras]. Servir-se do polilinguismo em sua própria 

língua, fazer desta um uso menor ou intensivo, opor o caráter oprimido dessa 

língua a seu caráter opressivo, achar os pontos de não cultura e de 

subdesenvolvimento, as zonas de terceiro mundo linguísticas por onde uma 

língua escapa, um animal se enxerta, um agenciamento se instala (DELEUZE; 

GUATTARI, 2014, p. 53). 

 

O escritor menor, ao optar por um uso fora do padrão, não normativo, mas vibrante 

“em intensidade”, torna a desterritorialização um coeficiente de ação. Em outras palavras, 

essa literatura menor é uma literatura revolucionária. Nas palavras de Deleuze e Guattari, 

“uma literatura menor não é a de uma língua menor, mas antes a que uma minoria faz em 

uma língua maior” (2014, p. 35); a língua, fora de seu território, ressoa apenas sua 

materialidade. Esse fator é comum na literatura contemporânea. Como observa Piglia, 

“viver em uma outra língua, já se disse, é a experiência do romance moderno: Conrad, 

claro, ou Jerzy Kosinski, mas também Nabokov, Beckett ou Isak Dinesen” (2004, p. 65). 
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Mas essa experiência ultrapassa a escrita estrangeira e estrangeiriza a própria língua e, 

inevitavelmente, 

Aqui, a teoria tem um papel decisivo, não só como descrição de um objeto alheio 

a si, mas também como afirmação positiva daquilo que já está presente 

virtualmente no texto. Neste sentido, a teoria, ou seja, a leitura analítica que se 

desdobra da obra, se mostra positiva e afirmativa em relação à máquina, uma vez 

que ela a desmonta e remonta ludicamente, procurando a continuidade da força 

encontrada no texto (SCHOLLHAMMER, 2001, p. 61). 

 

Fazer da própria língua um uso menor, negar sua unicidade, estar nela como um 

estrangeiro e, por falta de uma gramática própria para explicitá-la, criar nela mecanismos 

de auto explicação. Essa literatura não emana do “eu” autoral enquanto reflexo da uma 

biografia. Ela intervém na esfera íntima, neutraliza a suposta profundidade e autonomia 

dos mecanismos, interpelados/contestados pela escrita. Assim, quando olhamos para a 

produção literária saramaguiana é quase impossível não vermos nela escancarado tal 

processo de desterritorialização. 

No escritor português essa língua estrangeira funciona como uma “máquina de 

escrita”, um espaço de expressão que desorganiza modelos e promove um plurilinguismo 

de sua própria língua, fazendo desta um uso menor. Uma contraposição entre qualidade 

gramatical opressora e uso característico enquanto forma oprimida. 

Em ação/modo de estrangulamento da narrativa comum, a obra saramaguiana 

instaura um processo novo, diferencial, por isso vivificador da linguagem. Ou, como já 

afirmamos, uma “língua estrangeira dentro da língua”. Essa necessidade carnal de 

textualizar, de fazer da vida literatura, de despir-se de tudo para criar, estado genesíaco de 

um sujeito que abandonou tudo para viver de sua escrita. O deserto da vida foi 

transformado por Saramago em uma língua deserta, uma transferência que criou nova 

sintaxe, esquema diferencial e uma forma menor de lidar com uma literatura maior. 

Saramago cumpre, em seu ato, essa primeira característica elencada. Seguindo 

paulatinamente Deleuze e Guattari: 

Mesmo maior, uma língua é suscetível de um uso intensivo que a faz escoar 

seguindo linhas de fuga criadoras, e que, ainda que lento, cauteloso, forma uma 

desterritorialização absoluta, desta vez. Quanta invenção, e não somente lexical, 

o léxico conta pouco, mas sóbria invenção sintática, para escrever como um cão 

(Mas um cão não escreve. – Justamente, justamente); (...) (2014, p. 52). 

 

Temos, como os teóricos observam em Kafka, um processo intensivo e constante de 

linhas de fuga (a cada novo romance), espaços que permitem à literatura menor 

saramaguiana acontecer. O escritor faz a sintaxe tornar-se grito, rebelar-se de sua rígida e 

ressequida norma para desterritorializar-se em favor de novas formas de agenciamento – já 
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que não é compensada pela cultura ou pelo mito, cria sua própria mitologia e cultura. 

Assim, os coeficientes de territorialidade são sucessivamente desterritorializados por meio 

desse grito textual anular distinções e oferece intimidades por meio de um enunciador 

totalmente interessado na melhoria da humanidade. 

A segunda característica de uma literatura menor, de base estilística, afirma ser tudo 

que realizamos, individual ou coletivamente, de caráter político: 

A literatura menor é completamente diferente: seu espaço exíguo faz que cada 

caso individual seja imediatamente ligado à política. O caso individual torna-se, 

então, tanto mais necessário, indispensável, aumentado ao microscópio, quanto 

toda uma outra história se agite nela. E nesse sentido que o triângulo familiar 

conecta-se aos outros triângulos, comerciais, econômicos, burocráticos, 

jurídicos, que determinam os valores deles (DELEUZE; GUATTARI, 2014, p. 

36). 

 

Há, dito de forma clara, uma integração de questões individuais em um discurso de 

conteúdo político/coletivo. Assim, diferente das literaturas maiores, que possuem uma 

problemática individual inserida em um meio social servida em pano de fundo, ao 

desenvolver-se em um espaço marginal e reduzido, aquela apresenta um problema 

individual que é – ao mesmo tempo e sem possibilidade de desvinculação – político. O 

individual se dimensiona dialeticamente acentuando-se em algo partidário e particular. 

Como esclarece Schollhammer em relação a Kafka, 

(...) a escrita desterritorializa o autor enquanto subjetividade da enunciação e 

indivíduo intencional. Nas cartas, através de uma anulação da distinção clara 

entre um sujeito de enunciação e um sujeito do enunciado, em que a presença 

oferecida pela voz íntima possibilita a exclusão e a ausência do escritor em 

relação à realização do noivado com Felice; nos contos, o devir-animal 

neutraliza a autoridade intencional, assim como a intimidade lírica do autor, 

numa linha de fuga possibilitada pelo rigor estrutural da narrativa curta; e nos 

romances, o personagem é tão alegremente afirmativo em relação aos sistemas, 

que enfrenta a Lei, o castelo etc, que sua ação se confunde com o mesmo 

funcionamento destas forças sociais (2001, p. 62). 

 

Não cremos ser necessário afirmar, mesmo minimamente, que essa relação 

acontece deveras em Saramago. Tanto que no final de seu discurso de recebimento do 

Prêmio Nobel de literatura o escritor dirá: “A voz que leu estas páginas quis ser o eco das 

vozes conjuntas das minhas personagens. Não tenho, a bem dizer, mais voz que a voz que 

elas tiverem. Perdoai-me se vos pareceu pouco isto que para mim é tudo” (SARAMAGO 

apud VIEL, 2018, p. 170). Outrossim, cremos que as análises realizadas nos três capítulos 

anteriores comprovem o funcionamento dessa união individual-político em um devir 

épistémè manifestado nos romances. Por isso passamos à terceira e última característica 

elencada por Deleuze e Guattari. 
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Para os dois pensadores, a terceira característica dessa literatura menor – que reúne 

os dois níveis anteriores – é de ordem social; em outros termos, sua enunciação é coletiva. 

Recorrendo diretamente aos teóricos, temos: 

(...) tudo toma um valor coletivo. Com efeito, precisamente porque os talentos 

não abundam numa literatura menor, as condições de uma enunciação 

individuada não são dadas, que seria a de um tal ou qual “mestre”, e poderia ser 

separada da enunciação coletiva. De maneira que esse estado da raridade dos 

talentos é de fato benéfico, e permite conceber outra coisa que uma literatura de 

mestres: o que o escritor sozinho diz já constitui uma ação comum, e o que ele 

diz ou faz é necessariamente político, mesmo que os outros não estejam de 

acordo. O campo político contaminou todo enunciado. Mas sobretudo, mais 

ainda, porque a consciência coletiva ou nacional é “frequentemente inativa na 

vida exterior e sempre em vias de desagregação”, é a literatura que se encontra 

encarregada positivamente deste papel e desta função de enunciação coletiva, e 

mesmo revolucionária: é a literatura que produz uma solidariedade ativa, 

malgrado o ceticismo; (...) (DELEUZE; GUATTARI, 2014, p. 37, grifos dos 

autores). 

 

A linguagem da literatura menor não aspira expressar uma beleza estilística 

dominante (territorializada), antes, o político assume a enunciação dadas as suas 

aspirações coletivas. O produtor dessa escrita outra emite uma mensagem que representará 

a voz coletiva de uma minoria. Não há movimentos individuais, mas um acesso coletivo 

(não existe o enunciar de sujeitos individualizados). O escritor realiza aquele movimento 

de desterritorialização desde sua própria língua para enunciar uma pobreza e solidão de 

todos, apesar de estar imerso em uma comunidade que não o hospeda, antes o rechaça. 

Destarte, o produtor de uma literatura menor parte de um processo diferencial para 

produzir efeitos semióticos inaugurais e permitir o vislumbramento de uma nova 

perspectiva acerca do campo social. Em palavras deleuzo-guattarianas: 

(...) todos esses traços de pobreza de uma língua se reencontram em Kafka, mas 

tomados num uso criador... a serviço de uma nova sobriedade, de uma nova 

expressividade, de uma nova flexibilidade de uma nova intensidade (DELEUZE; 

GUATTARI, 2014, p. 46-47). 

 

Poderíamos dizer que não se trata, para Deleuze e Guattari, de compreender os 

textos literários, muito menos interpretá-los, encontrar seus significados ocultos, mas de 

descobrir seu funcionamento, o que fazem e como fazem, qual como quando descobrimos 

o funcionamento de uma máquina, desmontando-a para depois remontá-la. Além disso, a 

possibilidade de arquitetar esta proposta à obra de Saramago, não reduz o autor a uma 

teoria, antes completa, por seu quase total imbricamento, as reflexões até agora realizadas. 

Contudo, antes de partirmos para tal labuta, resta ainda uma questão que aos menos 

distraídos poderia surgir: por que a necessidade de uma literatura menor? Se os argumentos 

até agora dados possam parecer insuficientes, Deleuze e Guattari apresentam, por cuidado 
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teórico ou prevendo tais questionamentos, o imperativo da existência dessas literaturas 

menores e de sua conceituação. Segundo os pensadores, sua existência constrói a 

consciência de minoria, desvia do padrão para extrapolar o critério de medida já conhecido 

ou, como dizem os teóricos, para “(...) ampliar e engordar Édipo, exagerá-lo, fazer dele um 

uso perverso ou paranoico, é já sair da submissão, reerguer a cabeça, e ver por sobre o 

ombro do pai o que estava em questão todo o tempo nessa história (...)” (DELEUZE; 

GUATTARI, 2014, p. 23). Para além, é dar valor, de forma crítica, ao novo enquanto 

variação e infração. Há, por meio dos conceitos de maior/menor, uma forma de 

enfrentamento dos mecanismos de legitimação dos cânones e, por conseguinte, os critérios 

balizadores dessa seleção nada contingencial. 

É o mesmo que dizer que “menor” não qualifica mais certas literaturas, mas as 

condições revolucionárias de toda literatura no seio daquela que se chama grande 

(ou estabelecida). Mesmo aquele que tem a infelicidade de nascer no país de uma 

grande literatura deve escrever em sua língua como um judeu tcheco escreve em 

alemão, ou como um uzbeque escreve em russo. Escrever como um cachorro que 

faz seu buraco, um rato que faz sua toca. E, para isso, achar seu próprio ponto de 

subdesenvolvimento, seu próprio dialeto, seu próprio terceiro mundo, seu 

próprio deserto. Houve muitas discussões sobre: o que é a literatura marginal? – 

e também: o que é uma literatura popular, proletária, etc.? Os critérios são 

evidentemente muito difíceis, enquanto não se passe por um conceito mais 

objetivo, o de literatura menor. E somente a possibilidade de instaurar de dentro 

um exercício menor de uma língua mesmo maior que permite definir literatura 

popular, literatura marginal, etc. E somente a esse preço que a literatura se torna 

realmente máquina coletiva de expressão, e se faz apta a tratar, a carrear os 

conteúdos (DELEUZE; GUATTARI, 2014, p. 39). 

 

A função da literatura menor é desviar, fugir ao padrão, desrespeitar critérios, negar 

a medida estabelecida e interiorizada como natural. Nega a marginalização social imposta 

às obras menores em um espaço territorializado. Irrompe impondo-se como determinante 

na leitura da produtividade estética dos menores frente ao “discurso constituinte” 

(MAINGUENEAU, 2006). 

Ao pensarmos tal conceito aplicado à obra de Saramago, uma primeira questão se 

impõe: como chamar de menor a um escritor considerado best-seller? O único ganhador do 

Prêmio Nobel em língua portuguesa? Lido em todas as línguas oficiais do mundo e que 

possui internamente um cânone reconhecido, o qual acompanha de modo dialógico? 

As respostas a tais perguntas são claras, mas nem sempre explícitas, fato que exige 

certo conhecimento da trajetória de Saramago enquanto escritor. Surgido na cena literária 

em 1947, com apenas 25 anos, por meio do romance Terra do Pecado – um livro de cariz 

naturalista e, nitidamente, uma estilização de O primo Basílio –, Saramago permanece 

como um escritor que tenta adentrar o rol canônico sem muito sucesso. Por longos vinte e 
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três anos (período em que escreveu Claraboia e publicou Os poemas possíveis, além de 

traduzir diversos textos do francês, dentre eles escritores como Hegel, Tolstói e 

Baudelaire) permaneceu desconhecido. Em 1970 passou a viver com Isabel da Nóbrega 

(cujo casamento perdurou até meados de 1986), então uma escritora de sucesso, sob quem 

permaneceu quase em sombra (publicando, no período, Provavelmente alegria, Deste 

mundo e do outro, A bagagem do viajante e As opiniões que o DL teve, O ano de 1993, Os 

apontamentos, Manual de pintura e caligrafia, Objecto Quase, o conto O ouvido, A noite, 

e Que farei com este livro, até a publicação em 1980 de Levantado do chão) por 10 anos95. 

Essa situação subalterna, de um escritor às custas de outro escritor, dependente – 

também financeiro – já serviria para comprovar que Saramago é um sujeito em situação de 

minoridade. Contudo não são apenas as questões de dependência social ou financeira as 

tônicas dessa literatura menor, mas também sua situação dependente de escrita: o nobelista 

escreve para os jornais sob demanda, direção contrária a sua inspiração. Ora, já por suas 

condições de sujeito minorizado por ser “o marido da”, temos que Saramago é um sujeito 

propício a produzir uma literatura menor. A título de ilustração dessa subalternidade, 

temos:  

“Lembro-me da primeira vez que vi Saramago e Isabel juntos. Foi na praia de 

Sesimbra, eu estava em Portugal de férias, e vi aquele estranho par, ele muito 

alto e peludo e ela muito pequena e branca, a caminharem de mão dada em 

direcção à água”, recorda Helder Macedo. Perguntei quem era e alguém me 

disse: é o novo rapaz da Isabel. Eu conhecia Saramago da luta política, tinha até 

uma certa reverência para com ele, que era bastante mais velho, e nunca gostei 

da forma como ele era tratado por aquele meio da alta-burguesia. Acho que para 

manter aquela relação ele teve que sofrer muitas humilhações. “Que raio, 

chamavam-lhe ‘o sarabago’”, conta, indignado, o escritor (...). A forma como 

Saramago era olhado por um certo meio burguês está bastante explícita no 

retrato que Gaspar Simões faz do “amante de Tininha” em As Mãos e as Luvas: 

“Esse indivíduo com uns desbotados slips de banho, bem à vista a sua plástica 

assaz debilitada, ela, Tininha, muito serigaita, com um riso que queria ser 

desdenhoso mas não o era, apenas era o que convinha que fosse, observava, 

percorrendo com os olhos a deplorável carcaça física daquela espécie de D. 

Quixote.” (MARQUES, 2018). 

 

Fofocas literárias a parte, cremos que em 1975 há uma guinada nesse seu processo 

de vida-escrita com a publicação de O Ano de 1993, texto totalmente diferente da realidade 

                                                 
95 Não queremos inferir, com isso, que a escritora promovia tal processo, mas é inegável que seu sucesso 

editorial refletisse em seu esposo – então um mero tradutor e escritor sem qualquer tipo de ascensão nas 

letras portuguesas. Exemplos disso são o emprego que Isabel conseguiu em 1968 n’A Capital para Saramago 

ou, mais tarde, quando convence o diretor do jornal a aceitá-lo como cronista. Outro fato de maior relevo é a 

publicação coletiva Poética dos cinco sentidos. Na coletânea temos grandes nomes da época (Ana Hatherly, 

Nuno Bragança, Augusto Abelaira, Maria Velho da Costa), dentre eles a própria Isabel da Nóbrega, e apenas 

o desconhecido José Saramago. Inegavelmente a participação do então escritor desconhecido se dá por sua 

relação amorosa e pela influência da escritora. 
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escritural portuguesa e que marca, em nossa opinião, o início de sua escrita menor. Se 

voltarmo-nos à reflexão sobre este pequeno livro, constataremos que a crítica a entende 

como uma obra de difícil catalogação. Normalmente classificado como o terceiro e último 

livro de poesia do autor, não pode assim ser pensado porque não é nem um conjunto de 

poemas e, tampouco, uma epopeia moderna. Limiar entre prosa e poesia – Ana Hatherly 

(1976) habilmente chamou de versículo e Seixo (1987) de escrita versicular –, o livro 

possui um teor inesperado, intrigante e misterioso, conduzido por “(...) um fio narrativo 

sensível ao longo do livro com movimentos de progressão e de clímax que apontam para 

uma urdidura novelística – sendo sobretudo perceptível a intenção fantástica (...)” (SEIXO, 

1987, p. 22). Ficção futurante-distópica, “o assunto tratado traduz as peculiaridades de uma 

distopia futura e a problematização metafórica e crítica do mundo que lhe deu origem” 

(COSTA, 1997, p. 215). 

Composto por uma estrutura montada em períodos breves de extrema liberdade de 

sintaxe e pontuação – trinta seguimentos –, em uma escrita sintética, a forte presença de 

com elipses e sugestões96, a ficção conta a história de um mundo não nomeado em que as 

cidades conhecidas foram dizimadas e ocupadas por lobos ferozes ou por obscuras forças 

invasoras. Personagens anônimos resistentes (as chamadas hordas humanas) lutam contra 

os lobos e as forças para manter a humanidade a salvo enquanto animais mecanicamente 

modificados são utilizados para os guardar e aterrorizar. Nesse percurso, os sobreviventes 

reaprendem a dominar o fogo e recuperam o amor. A narrativa, simples e desprovida de 

concatenação lógica e linear, trabalha com um processo imaginativo solto para produzir 

uma parábola singular de tom kafkiano (vide, a exemplo, o seguimento 4 que remete, 

indiscutivelmente, a O processo). 

Infração de normas ortográficas, aporte da oralidade e adaptações sintáticas são 

algumas das “heresias” provenientes de sua própria cultura, praticadas do ponto de vista do 

“menor” em uma língua standard. Assim, Saramago cria uma produção narrativa nova 

baseada em estratégias acerca da enunciação, apresentando-se através de uma linguagem 

que redimensiona a língua estabelecida, conservada por grupos dirigentes. Uma linguagem 

coletiva e de laivo político desterritorializado. Nas palavras de Américo António Lindeza 

Diogo: 

O Ano de 1993 é também o contar de uma perda da linguagem que é uma nítida 

perda do humano da linguagem; e o contá-la alegoricamente como uma queda na 

                                                 
96 As palavras dizem sempre mais do que imaginamos, e se não parecem dizê-lo num momento determinado, 

é só porque a sua hora ainda não chegou (SARAMAGO, 2018, p. 46). 
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pré-história. (...) Criar o mundo e reentrar na cidade equivalem-se; são um acto 

só de reivindicação da linguagem humana de que nos acharíamos 

momentaneamente alienados. Esta é a presença auspiciosa, fantasmada, de uma 

sociedade unida e humanizada através de um contrato por objetivos: conquistar a 

emancipação (DIOGO, 1999, p. 68). 

 

A citação de Diogo, nos parece, é autoexplicativa. Para além, ela apresenta de 

forma clara e sucinta, todas as colocações que vimos fazendo até o presente momento. 

Todavia, antes de seguirmos, precisamos comentar ser essa prática de prosa poética 

diferenciada – qual a de “O ouvido”, presente em Poética dos cinco sentidos –, somada ao 

uso de um gênero menor – o fantástico, presente em cinco dos seis contos de Objecto 

Quase – o germe inicial do primeiro momento menor da literatura saramaguiana. Com o 

lançamento de Levantado do chão, Saramago encontra na linguagem a ativação de uma 

forma diferente, salutar, oralizada – como veremos adiante – e criativa de escrever. 

Somado a um narrador ora onisciente ora seletivo, ora total, temos um texto aparentemente 

assintático, agramatical. Há, nesse processo, uma quebra com a possível continuidade 

esperada do autor – delineada desde Terra do pecado até Manual de pintura e caligrafia. 

Essa ausência de estilo, definida não mais pelo dito, antes pelo que o torna significante, 

serve para constatarmos existir uma perquirição constante da produção textual, fato que 

acaba por elevar Saramago de escritor desconhecido a um dos mais premiados em 

Portugal. Depois deste segundo momento temos outra guinada textual, de Ensaio Sobre a 

Cegueira (1995) até Ensaio sobre a Lucidez (2004), e ainda uma quarta fase, reunida em 

torno de seus três últimos romances, As intermitências da morte (2005), A viagem do 

elefante (2008) e Caim (2009). 

A mudança constante de Saramago se dá por dois motivos. Primeiro porque uma 

literatura menor não possui bases e modos prontos de se construir, antes promove 

simultaneidades de aspirações contraditórias. Em segundo, ao se instituir dentro do cânone 

literário português e europeu, Saramago promove uma ação revolucionária: uma ruptura da 

situação do campo literário do qual adentrou e o realinhar sua própria produção a partir do 

interior desse campo. Assim, 

O que, no seio das grandes literaturas, se passa embaixo e constitui um porão não 

indispensável do edifício, passa-se aqui em plena luz, o que lá provoca uma 

aglomeração passageira, não acarreta nada menos aqui do que uma parada de 

vida ou de morte (KAFKA, apud DELEUZE; GUATTARI, 2014, p. 37). 

 

Em outros termos, Saramago acaba por criar um movimento literário em seu 

próprio bojo, pois “(...) se o escritor está à margem ou apartado de sua comunidade frágil, 

essa situação o coloca ainda mais em condição de exprimir uma outra comunidade 
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potencial, de forjar os meios de uma outra consciência e de uma outra sensibilidade” 

(DELEUZE; GUATTARI, 2014, p. 37). 

É necessário frisar que Saramago possui, também, marcas de uma literatura maior 

presentes, em especial, a partir da sua denominada segunda fase. Nela, o escritor se vale de 

uma atitude à contramão da minoridade. Isso porque “uma literatura menor é aquela que, 

justificada na ausência de grandes talentos, possui a liberdade de não ter um cânone. 

Segundo Kafka, a ausência de um modelo permite que o debate literário adquira 

justificação real” (COSTA LIMA, 1993, p. 152). Se a falta de um cânone é essencial para a 

identificação de uma literatura menor – implicatura da marginalização, da valorização de 

uma estética não praticada e do contraponto ao estabelecido – em Saramago há, ao 

contrário, o desfilar de um rol de autores que congraçam sua escrita. Assim o é com 

Camões, Alexandre Herculano, Fernando Pessoa, Guerra Junqueiro, Raul Brandão, 

Almeida Garret, Eça de Queirós, Pe. António Vieira e tantos outros escritores de língua 

portuguesa; sem contar os textos bíblicos e apócrifos que abundam suas narrativas e 

transbordam em O Evangelho Segundo Jesus Cristo. 

Com a mudança para Lanzarote, justificada pela medida censória portuguesa, 

Saramago passa a criar raízes em um ambiente inóspito. É da ilha que passa a produzir 

novos romances, novamente diferenciados frente a sua produção anterior. De Ensaio sobre 

a Cegueira (1995) até Ensaio sobre a Lucidez (2004), passando por Todos os Nomes 

(1997), A Caverna (2001) e O Homem Duplicado (2002) o significante fica fluido, fluxo, 

quase uma bomba a explodir pois, como disse Deleuze alhures, a literatura é qual a 

esquizofrenia, um processo de produção em estado visceral de gênese, mas sua aderência a 

um cânone particular se mantém firmemente constituída. 

Ora, esse processo constante de se reinventar e, ao mesmo tempo, lidar com uma 

tradição não é à toa. Para compor seu “arquivo cultural”, Saramago anda em busca de 

formas mobilizando discursos e visões múltiplas. Contudo, apesar dessa procura 

incessante, o escritor português sabe que, em tempos hodiernos, é impossível desvincular-

se de uma sociedade intertextual. Por isso esse grupo de afetos escritos o acompanha 

angustiosamente. Destarte, o escritor destitui-se constantemente para questionar a ordem 

literária vigente; fuga da esclerose edipiana que o maior impõe: 

Como diz Kafka, o problema não é o da liberdade, mas o de uma saída. A 

questão do pai não é como devir livre relativamente a ele (questão edipiana), mas 

como encontrar um caminho ali onde ele não encontrou (DELEUZE; 

GUATTARI, 2014, p. 23). 
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Por outro lado, o diálogo com a tradição (em especial Camões e Pessoa) constrói a 

possibilidade da inovação, já que  

A máquina literária toma assim o lugar de uma máquina revolucionária porvir, 

de modo algum por razões ideológicas, mas porque só ela é determinada a 

satisfazer as condições de uma enunciação coletiva que faltam por toda outra 

parte nesse meio: a literatura é a tarefa do povo (DELEUZE; GUATTARI, 

2014, p. 37). 

 

Diálogo em estado paródico, retornos para reinventar a possibilidade. Tais são os 

caminhos perquiridos por Saramago para tornar sua escrita uma máquina revolucionária de 

luta contra o pacto do capital. E, para isso, o pobre e o engajado serão sua saída. Isso 

porque, para fazer a “língua delirar”, “sair para fora de seus sulcos” ele vê e ouve as 

minoridades. Ao criar “outra língua no interior da língua” o escritor português se vale de 

sujeitos desterritorializados, outsiders que, assintaticamente, comunicam as possibilidades 

do fora. 

Os heróis saramaguianos, em sua gênese e concepção, são os sujeitos necessários a 

uma literatura menor. Ao analisar a figura de Josefina, a camundonga (personagem 

kafkiana), Deleuze e Guattari comentam que ela “(...) renuncia ao exercício individual de 

seu canto para se fundir na enunciação coletiva da ‘inumerável multidão dos heróis de 

(seu) povo’” (2014, p. 38). Ora, guardadas as devidas ressalvas e distâncias, Josefina é, 

qualmente, Caim, o Jesus saramaguiano, a família Mau-Tempo e, ainda, Silvestre, Mariana 

e Abel (Claraboia), H e M (Manual de pintura e caligrafia), Blimunda e Baltasar 

(Memorial do convento), Lídia (O ano da morte de Ricardo Reis), Raimundo Silva e Maria 

Sara (História do cerco de Lisboa), José Anaiço e seus quatro amigos (Jangada de pedra), 

a Mulher do Médico (Ensaio sobre a cegueira), o sr. José (Todos os nomes), Cipriano 

Algor (A caverna), Tertuliano Máximo Afonso (O homem duplicado), o violoncelista (As 

intermitências da morte), Subhro (A viagem do elefante),  Artur Paz Semedo (Alabardas, 

alabardas, espingardas, espingardas) e até mesmo Maria Leonor (Terra do pecado)97, 

seres que possuem uma história particular, mas são representantes de uma coletividade 

maior, não têm marca pessoal, mas compõem um painel de enunciação coletiva; heróis 

ficcionais que se misturam ao povo para os expressar. Como dimensiona Cerdeira da Silva, 

                                                 
97 Mais que isso, as personagens não romanescas também integram esse rol; sujeitos como Fonseca (A noite), 

Camões (Que farei com este livro?), Dívara (In nomine Dei), o Menino (A maior Flor do mundo), Um 

Homem e A Mulher da Limpeza (O Conto da Ilha Desconhecida), o próprio Don Juan (Don Giovanni ou o 

dissoluto absolvido), As pessoas (O Ano de 1993) ou mesmo criaturas como os cupins ou o Centauro de 

Objecto Quase. Há, verdadeiramente, uma comunidade – que foi expressa mesmo por poemas em 

Provavelmente alegria ou em Os poemas possíveis – de transeuntes, seres desterritorializados que, em suas 

pseudo-individualidades, agenciam uma enunciação coletiva. 
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O autor insere desta forma o romance numa linhagem revolucionária que rompe 

com o modelo algo romântico do intelectual que lidera as massas e que ilumina, 

com suas idéias, a horda escura dos trabalhadores anônimos. Aqui, ao contrário, 

é uma mulher, camareira de hotel, morena portuguesa de nome Lídia e irmã do 

marinheiro revolucionário Daniel, envolvido diretamente na chamada Revolução 

dos Barcos – que no ano de 1936 tentou uma primeira ação concretamente 

organizada contra o Estado Novo português – quem desconcertará as idéias 

toutes faites do senhor doutor bem intencionado, esse Ricardo Reis saído do 

papel e da heteronímia pessoana mas que, apesar de culto, é incapaz de 

reconhecer a máscara de que o sistema se utiliza para lhe fazer aceitar a 

aparência como verdade (CERDEIRA DA SILVA, 2008, p. 139). 

 

A crítica nota que a revolução parte de um projeto outro, novo, estabelecedora de 

modelos por independer dos existentes. Os sujeitos, quais animais dissociados da horda, se 

tornam seres diferenciais pois coincidem “com o objeto por excelência da novela segundo 

Kafka: tentar encontrar uma saída, traçar uma linha de fuga” (DELEUZE; GUATTARI, 

2014, p. 67). Sujeitos que encontram, no comezinho do cotidiano, formas de vitalidade, 

intensidades – blocos de perceptos e afetos –, avessos à articulação comum. Dito isso, é 

possível constatar que há entre as personagens saramaguiana e a figura do celibatário – 

conceituada pela dupla de pensadores franceses – muitas analogias, comprovando, ainda 

mais, essa carnalidade menor na obra de Saramago: 

O celibatário é um estado de desejo mais vasto e mais intenso do que o desejo 

incestuoso e o desejo homossexual. Sem dúvida tem ele seus inconvenientes, 

suas fraquezas, com suas intensidades baixas: a mediocridade burocrática, a 

maneira de dar voltas, o medo, a tentação edipiana de sair da vida de eremita 

(“Ele só pode viver como eremita ou parasita”, tentação-Felice) e, pior ainda, o 

desejo suicida, de abolição (“Sua natureza pertence ao suicídio, tem dentes 

apenas para sua própria carne e carne para seus próprios dentes”). Mas, mesmo 

através dessas quedas, ele é produção de intensidades (“O celibatário tem apenas 

o instante”). Ele é o desterritorializado, o que não tem “centro” nem “grande 

complexo de posses”: “Só tem o solo necessário para seus pés, como ponto de 

apoio, o que podem cobrir suas duas mãos, portanto, tão menos que o trapezista 

do music hall, par quem se estendeu ainda uma rede embaixo”. Suas viagens não 

são as do burguês em um transatlântico, “todo envolvido por grandes efeitos”, 

cruzeiro Paquet, mas a viagem-esquizo “sobre alguns pedaços de madeira que se 

chocam ainda uns nos outros e se fazem escorrer reciprocamente”. Sua viagem é 

uma linha de fuga, como a de uma “biruta na montanha” (DELEUZE; 

GUATTARI, 2014, p. 127). 

 

Ser desejante, o celibatário não representa, ele é um estado. Por isso apresenta, em 

sua constituição, as fraquezas e forças que possui. Como afirmam os pensadores, os 

celibatários são seres desterritorializados, sem centro. Nada mais próximo da realidade de 

um sr. José, uma Blimunda, um António Mau-Tempo, um Ricardo Reis, um Caim ou um 

Jesus humanizado. A marca maior dessas personagens é que suas viagens são para além do 

físico, uma linha de fuga cujo navegar se promove no limiar de uma coletividade sem voz 

e, por sua metamorfose, faz emergir “visões e audições não-linguageiras”, espaço, ao 



358 

 

mesmo tempo, da voz do silenciado e da possibilidade do nascedouro do diferencial 

artístico. Destarte: 

Então, corno procede ele nessa máquina celibatária que não passa e não pode 

passar pela crítica social? Como faz ele a revolução? Ele fará como para a língua 

alemã, tal como ela é na Tchecoslováquia: já que é uma língua 

desterritorializada, sob vários aspectos, ir-se-á ainda mais longe na 

desterritorialização, não por força de sobrecargas, de retornos, de espessamentos, 

mas por força de uma sobriedade que faz escorrer a linguagem sobre uma linha 

reta, avança e precipita suas segmentações. A expressão deve arrastar o 

conteúdo, é preciso fazer a mesma coisa para o conteúdo (DELEUZE; 

GUATTARI, 2014, p. 107). 

 

É justamente no devir em que a língua perde sua forma, onde abre mão de sua 

representação, momento no qual a instabilidade da realidade transparece na escrita. 

Nascem então os devires – que, em Saramago, poderíamos, ao invés de falarmos em devir-

mulher, deveríamos dizer devir-Blimunda (ou devir-Lídia, Maria de Magdala, Lilith, etc.); 

devir-animal, devir-Centauro (ou Achado, Cão das lágrimas, Constante, etc.); por devir-

molécula, devir-anobium; por devir-homem, devir-Jesus (ou Caim, António Mau-Tempo, 

Caim, João Mau-Tempo, Baltasar, etc.) –, seres que passam do nível individual ao nível 

coletivo para derrotar uma memória íntima sobreposta à multiplicidade do humano e a uma 

experiência privada tornada obrigatória a todos. 

Acionado pela escrita, essa literatura serve, antes, como saída de um espaço 

circunscrito. Um de seus atos é o de ser uma máquina de expressão, cuja concepção só 

pode ser menor. Em termos finais, para não pecarmos por excesso ou paráfrase, damos a 

palavra a Deleuze e Guattari para eles completarem o que seja essa obra: 

Ele a opera diretamente no corpo social, no próprio campo social. Um só e 

mesmo processo. O mais alto desejo deseja de uma vez a solidão e estar 

conectado a todas as máquinas de desejo. Uma máquina tanto mais social e 

coletiva quanto mais é solitária, celibatária, e que, traçando a linha de fuga, vale 

necessariamente ela sozinha por uma comunidade cujas condições não estão 

ainda atualmente dadas: tal é a definição objetiva da máquina de expressão que, 

nós o vimos, reflete ao estado real de uma literatura menor em que não há mais 

“caso individual”. Produção de quantidades intensivas no corpo social, 

proliferação e precipitação de séries, conexões polivalentes e coletivas induzidas 

pelo agente celibatário, não há outra definição (2014, p. 128). 

 

Assim cremos que se apresente a literatura saramaguiana. Operante no corpo social, 

representativa de desejos negados socialmente e conectada com as realidades díspares que 

o totalitarismo tenta, a todo custo, negar. Não à toa o escritor é, ainda hoje, renegado em 

sua terra. Mesmo sendo detentor do único Nobel de literatura em língua portuguesa, sua 

aceitação é muito pequena, pois seu laboratório textual em experimentação autoral ainda 

não se tornou possível, não houve ainda uma (r)evolução antevista por sua obra. Ou seja, 
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seu projeto epistêmico é, ainda e repetidamente, projeto pois, apesar de ser uma “literatura 

do povo”, ainda é uma literatura sem entendimento e reconhecimento do povo. 

Por fim, não há como, ao produzir tal literatura, não ser o escritor um sujeito 

engajado, ser que faz parte do texto: 

(...) viver e escrever, a arte e a vida, só se opõem do ponto de vista de uma 

literatura maior. Kafka, mesmo morrendo, é atravessado por um fluxo de vida 

invencível, que lhe vem tanto de suas cartas, de suas novelas, de seus romances, 

quanto de seu inacabamento mútuo por razões diferentes, e comunicantes, 

intercambiáveis. Condições de uma literatura menor (DELEUZE; GUATTARI, 

2014, p. 77). 

 

Em resposta a ideia de destruição do sujeito, Saramago realoca conceitos, se engaja 

para responder a tais questões e se mostra a par de sua realidade, expressando-a vivamente 

em seus textos. Qual uma atividade crítica, o escritor promove anamorfoses: uma outra 

camada de texto construída sobre o texto original enviezadamente, (re)escreve a história 

como um xadrez intrincado, uma sucessão de espirais que exige-nos atenção mas, também, 

dá-nos possibilidades ao desespero, à melancolia e à problemática da falta de misticismo 

contemporâneo. 

A força da literatura menor saramaguiana possui, ainda, um componente importante 

para seu desenvolvimento. Este é a força de concentração de seu processo de reescrita 

intertextual de outros sistemas de significação, as mitologias. Fortemente presente em toda 

a obra saramaguiana, o mito erige-se parodicamente. Força maior, essas paródias míticas 

possuem duas funções básicas: “(...) ao mesmo tempo em que dão ao texto uma aparência 

inovadora, elas são a ligação que o romancista estabelece com a tradição literária (às vezes 

imitando-a, outras vezes polemizando com ela)” (CALBUCCI, 1999, p. 116). Tomado no 

sentido que lhe atribui Hutcheon (1985, p. 54) – “(...) imitação com distância crítica” –, a 

paródia serve como elemento conceitual que transforma o conhecido em uma nova 

possibilidade – além de ficcional, epistêmica. 

A necessidade do mito transformado é algo comum no Portugal pós-Revolução. 

Para não nos demorarmos no assunto, vejamos apenas o comentário de Virgílio Ferreira a 

respeito:  

E que o facto de eu dizer que o Homem está em crise não significa que ele deva 

dependurar-se do primeiro candeeiro que encontrar na rua. Porque, se tudo está 

em crise em função do Homem, ele não está em crise. O que está em crise é a 

sua criação. Os seus valores. Os seus mitos. A grande crise do nosso tempo é de 

mitos. Mas o mito, como eu costumo dizer, é uma coisa que nós criamos 

enquanto estamos a dormir para depois nos criar a nós quando estamos 

acordados. Ou seja, não depende da nossa vontade criá-los: eles nascem ou não. 

E certo que se criam por vezes mitos falsificados; é aquilo a que assistimos, por 

exemplo, em torno da religião de certos países, procurada como uma mola 
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impulsionadora para o resto que a excede, que é o fenómeno político. O Homem 

foi um criador de mitos, e os mitos hoje esgotaram-se. Basta só olharmos à nossa 

volta. Veja o que se passa com a literatura, com as artes, com os costumes da 

família, com a política. Basta pensarmos no ruir do grande mito do século vinte 

que foi o comunismo. Falta nascer um novo mito - e espero que se crie, porque é 

o único que tem justificação hoje -, que é o do próprio Homem. O Homem, que 

criou ao longo dos séculos e dos milénios mitos que lhe ordenassem a vida, não 

conseguiu ainda realizar o mito de si próprio (Apud PEDROSA, 2004, p. 244). 

 

Tanto para Ferreira quanto para os diversos intelectuais portugueses, os mitos 

lusitanos – construídos vias linguagem e cultura, repetidores da doxa – precisavam deixar 

de serem naturalizados. A crise expressa por Ferreira está no fato de que os valores 

existentes e perpetuados pelo salazarismo já não eram válidos. Os mitos já não serviam 

mais. Assim, Saramago se vale da paródia não para recriar mitos ou apresentar novos, 

senão para propor transformações neles. Se os mitos se esgotaram, é necessário não um 

novo rol deles, mas sua transformação e melhora. Se os antigos serviam como repetidores 

do sentido da doxa, é preciso não achar a verdade escondida, mas criar novas verdades – 

provisórias – a artir das antigas e naturalizá-las; apagar os erros passados e construir uma 

nova possibilidade social e ideológica. 

Caso naturalizados, os mitos parodiados reinflamam a realidade, surgem enquanto 

novas verdades e cristalizam sentidos. Assim, sabendo devedor de uma épistémè judaico-

cristã, Saramago não desqualifica ou reconstrói, antes retoma certos aspectos de uma 

épistémè anterior – greco-latina – para com ela propor uma nova perspectiva de 

pensamento/conhecimento/saber. Como bem elucida Deleuze, 

As formações históricas só o interessam porque assinalam de onde nós saímos, o 

que nos cerca, aquilo com o que estamos em vias de romper para encontrar novas 

relações que nos expressem. O que interessa realmente é a nossa relação atual 

com a loucura, nossa relação com as punições, com o poder, com a sexualidade 

(1992, p. 135-136). 

 

E, poderíamos acrescentar, com a épistémè. Ora, o filósofo apenas aponta, em sua 

fala, que é o cultural, angariado historicamente, o fator mais importante para construir 

nossas expressões. Contra a doxa dominante, força motriz da épistémè posta, Saramago 

propõe o textual: elemento capaz de desconstruir verdades cristalizadas. Tal poder 

manifesta-se em sua obra por meio do desnudamento dos diversos discursos de poder da 

sociedade, principalmente o religioso e o político. Assim, “houve uma experiência grega, 

experiências cristãs etc., mas não são os gregos nem os cristãos que farão a experiência por 

nós, hoje” (DELEUZE, 1992, p. 136). Torna-se clara a ideia de não ser o antigo ou mesmo 

o posto que transformarão o social, mas o experienciar de formas mudadas que se implanta 

no romance saramaguiano de forma a promover, ficcionalmente, tal possibilidade. Ao 
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fundir sujeito e objeto via literatura menor, o escritor portugues produz uma escrita 

agenciada, máquina expressiva em plena atividade. Em outros termos: 

(...) é nossa relação com a subjetivação, nossa maneira de nos constituirmos 

como sujeito. Pensar é sempre experimentar, não interpretar, mas experimentar, 

e a experimentação é sempre o atual, o nascente, o novo, o que está em vias de se 

fazer. A história não é experimentação; é apenas o conjunto das condições quase 

negativas que possibilitam a experimentação de algo que escapa à história. Sem a 

história, a experimentação permaneceria indeterminada, incondicionada, mas a 

experimentação não é histórica, é filosófica (DELEUZE, 1992, p. 136). 

 

Saramago propõe, em suas ficções, modos de experimentação. Ao “cavar seu 

próprio buraco” e “encontrar seu próprio deserto”, o escritor promove uma literatura 

afirmativa de sua própria potência; que abandona a metafísica posta, a natureza que a 

funda e implanta um novo regime de significação. Em outros termos: 

- A obra literária, tal como a concebo, a obra artística em geral, tem de trazer em 

si, ainda que de forma implícita, uma contestação, pois, do contrário, viveríamos 

a glosar infinitamente, até nos transformarmos numa espécie de mecanismo 

inconsciente com o qual se consegue dizer sempre sim a tudo. 

- Nesse caso, a desobediência seria mais importante que a obediência. 

- Sem dúvida. E, muitas vezes, é mais importante o erro que o acerto, pois 

conhecer o erro pode ajudar a construir-se (SARAMAGO, apud ARIAS, 2003, 

p. 43). 

 

Enquanto máquina, a ficção saramaguiana propõe uma figura rizomática, plural, 

múltipla ou, nos termos deleuzianos, esquizofrênica. Uma tensão entre autonomia do eu e 

da heteronímia coletiva; há, nessa instalação, uma tensão entre forma e delírio, reencenada 

na performance do texto, potencializadora do real por meio de propostas de transformações 

epistêmicas. Ora, ao reconstruir uma mitologia abalada constantemente, Saramago 

promove uma máquina capaz de revolucionar, subverter o uso representativo que sempre 

se coloca a serviço do poder institucional epistêmico. Como bem elucida Miguel Real: 

Fácil se torna concluir que o mito assume aqui a dupla dimensão de integração e 

de renovação social, pois sendo algo que traduz a cada momento o existente por 

imagens, evolui e muda com essa mesma realidade, podendo até mudar essa 

mesma realidade (2003, p. 60). 

 

Mas como acontece esse processo de resistência? Como Saramago promove tal 

façanha? A resposta a tal questionamento pode ser encontrada nas próprias linhas de sua 

produção artística ou refletida a partir do pensamento crítico teórico. Ao falar sobre 

Barthes e sua concepção de literatura, encontramos em Cerdeira da Silva algumas pistas 

para entender essa resistência menor que exala possibilidades epistêmicas: 

Ao recusar compactuar com o poder, Barthes põe em causa as ideologias, 

entendidas como discurso triunfante, como fala autoritária, que são os modos da 

recusa da alteridade. Ao contrário disso, ele define a literatura na desconstrução 

do paradigma da afirmação do conceito, e opta pelo oximoro, pela construção 

paradoxal, em que a aliança de palavras de valor oposto gera antes um terreno de 
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ambiguidades que uma ortodoxa explanação teórica, em outras palavras, prefere 

fazer deslizar os sentidos para evitar a arrogância. Ouçamo-lo: “Essa trapaça 

salutar, essa esquiva, esse logro magnífico que permite ouvir a língua fora do 

poder, no esplendor de uma revolução permanente da linguagem, eu a chamo, 

quanto a mim: literatura” (CERDEIRA DA SILVA, 2008, p. 135). 

 

A literatura, objeto precípuo de resistência em toda sociedade conhecida, quando 

abole a retórica auto-afirmativa da épistémè, assume a diferença da/na língua; um uso 

estrangeiro dela: 

Uma máquina de Kafka é, portanto, constituída por conteúdos e expressões 

formalizadas em graus diversos como por matérias não formadas que nela 

entram, dela saem e passam por todos os estados. Entrar, sair da máquina, estar 

na máquina, percorrê-la, aproximar-se dela, ainda faz parte da máquina: são os 

estados do desejo, independentemente de toda interpretação. A linha de fuga faz 

parte da máquina. No interior ou no exterior, o animal faz parte da máquina-toca 

(DELEUZE; GUATTARI, 2014, p. 17). 

 

O epíteto “menor” aplicado à literatura, designa alguns elementos do subsistema 

(textos integrados à apreciação estética de uma época, mas classificados na parte mais 

baixa da pirâmide de valores, como a paraliteratura, os sucessos comerciais, best-sellers, 

etc.) e, ao mesmo tempo, elementos situados fora do sistema (textos que exigem, por 

estarem na contramão do cânone e pela promoção dos valores alternativos que veiculam, 

que fiquem situados fora da delimitação do sistema e, por conseguinte, sem visibilidade). 

Essa junção promove formas diferenciadas de conteúdos e expressão, além de permitir a 

linha de fuga, um conceito proposto por Deleuze e Guattari. Um devir-animal 

transformador do mundo posto em um outro, recomposto, 

(...) o modus operandi da escrita de José Saramago, aquilo que permitirá 

entender de que modo ele se instala – nos dois sentidos cunhados pelos teóricos 

– no espaço de desconstrução e de desvelamento da ideologia: como escritor 

marxista, politicamente engajado, e como homem de literatura, que ilustra bem 

aquela visão do escritor que sabe experimentar a densidade da linguagem. E em 

linguagem e na linguagem, ou como dirá também Ricardo Piglia, “na língua 

privada da literatura”, que José Saramago manifestará seu desconforto e 

subverterá as formas explícitas e as formas caladas do poder (CERDEIRA DA 

SILVA, 2008, p. 136). 

 

Saramago, contudo, subverte algo de interessante. Apesar de se afirmar ateu, não 

exclui Deus de seu universo, pelo contrário, o questiona. Um mundo sem Deus significa 

uma realidade sem ligação com o mágico e o transcendente – espaço em que o presente 

histórico imperaria assumidamente, sem capacidades de mudanças ou possibilidades para 

lidar como Poder, o Sofrimento, a Morte e mesmo a Vida. Pela densidade da linguagem 

comentada por Cerdeira e explicitada no movimento operatório de uma literatura menor, 

Saramago, sem deixar-se abalar frente aos mitos e figuras tutelares de sua cultura, rompe 

com a mitogenia comum (uma das componentes da arqueologia da tradição portuguesa), a 
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fim de que essa ausência encontre novas capacidades. O que o escritor faz é criar modos de 

existência dessa mitogenia, em consonância com a realidade contemporânea. Nas palavras 

de Deleuze: 

(...) mais uma vez não é de modo algum a constituição de um sujeito, mas a 

criação de modos de existência, o que Nietzsche chamava a invenção de novas 

possibilidades de vida, e cuja origem ele já encontrava nos gregos. Nietzsche via 

nessa invenção a última dimensão da vontade de potência, o querer-artista. 

Foucault marcará essa dimensão pela maneira com que a força se afeta ou se 

dobra: ele poderá retomar a história dos gregos ou dos cristãos orientando-a 

nesta via. Pois aí está o essencial: Nietzsche dizia que um pensador sempre atira 

uma flecha, como no vazio, e que um outro pensador a recolhe, para enviá-la 

numa outra direção. É o caso de Foucault. O que recebe, Foucault o transforma 

profundamente. Ele não para de criar (1992, p. 151). 

 

A literatura menor e, vale dizer, revolucionária de Saramago usa uma procedência 

exuberante e sobredeterminada para operar por desterritorializações locais e promover 

reterritorializações coletivo-epistêmicas, desvelamento de um devir-literatura. Há, nesse 

processo, o despontar do sujeito agente da História, que recusa o apelo à transcendência 

para, ao fugir da sacralidade, manifestar-se em novos “ritualismos”, ainda considerados 

degradados ou subvertidos. 

Ao subverter as “formas explícitas e as formas caladas do poder”, a literatura menor 

saramaguiana escava a linguagem – parte basilar e inalienável de profundo sentido 

histórico do corpo significante – e a faz escoar por linhas revolucionárias, mas em 

sobriedade, firmando sua potência e fundando sua natureza. Um rizoma, linha de fuga que 

não se torna, nunca, refúgio. A literatura menor saramaguiana existe/luta/contesta/destitui 

as máquinas de poder da épistémè posta para sobrevalorar o que temos de melhor, nossa 

humanidade. 

Feita a delineação do “tipo” de literatura que Saramago produz vejamos, quais suas 

constantes. 

 

5.3 A escrita desterritorializante 

Nesse momento, a nossa dificuldade – e agora 

falo daquilo que se passa hoje mesmo – está em 

dar substância àquilo que antes bastava ser 

aquilo a que chamávamos esperança, porque 

não parecia que ela tinha um conteúdo. Esse 

conteúdo, ou essa possibilidade, esfarelou-se, e, 

agora, temos esperança de que é aquilo que nos 

mantém vivos. Mas o nosso problema é não 

saber que conteúdo dar a essa esperança a não 

ser o da utopia. Mas a utopia, como se sabe, não 

está em sítio nenhum e aquilo de que 
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precisamos é saber o que neste sítio e neste 

momento, podemos pôr nessa esperança (José 

Saramago). 

 

A primeira constante que descreveremos para poder construir a transformação 

epistêmica é a forma de representação. É por meio de tal possibilidade que acreditamos se 

justificar a maneira diferencial de sua escrita. A marca saramaguiana não apresenta em si 

mesma uma novidade formal; a supressão dos diversos sinais de pontuação, o desvio da 

forma direta e a quebra do formal foram transgredidas, pelo que nos conta, desde 1925 

com Almada Negreiros e seu romance Nome de Guerra. Contudo, se pensarmos não 

exatamente em seu diferencial aspectual, mas processual e pragmático, essa mudança 

linguística alavanca motivos diferenciais e inovadores. Sondemos os motivos comuns 

apontados pela crítica para, através deles, chegarmos a uma motivação coerente de seu uso 

em um contexto epistêmico. 

Já comentamos no segundo capítulo que a forma de escrita de Saramago remete a 

uma intenção oralizante, um estilo próprio sem “repetir o esquema de sempre”, intenta 

“uma execução colectiva, multivocal” feita para ser lida e ouvida. A forma de contar, como 

já dissertamos, se transforma. A escolha lexical e a organização do discurso orientado para 

o outro, somados à pretensa fragmentação promove, muitas vezes, um imbricamento entre 

a primeira pessoa do singular e a primeira do plural, convidando o leitor a participar da 

comunicação. Esse processo de subversão criativo-narrativa quebra com o realismo 

descritivo histórico-social e com certa tipificação das personagens e inova a escrita não 

apenas saramaguiana, mas portuguesa – por contaminação98. Somado a isso, a auto-

referencialidade da narrativa, a consciência do narrador, as personagens ex-cêntricas, a 

intromissão do narrador de forma crítica perante os fatos/acontecimentos narrados e o 

desafio à autoridade da História carregam esse processo de algo mais que oralização. 

Ainda há outra questão posta pelo próprio Saramago em diversas entrevistas que indicia e 

nos serve de novo mote para prosseguir: 

Tenho necessidade de que o que estou a escrever possa ser dito. É isto que 

recomendo aos leitores quando dizem: mas eu não entendo, eu não entendo. 

Então respondo que talvez possam entender melhor se lerem em voz alta duas ou 

três páginas, pois são eles que vão descobrir e encontrar o ritmo, a música que 

está ali (Apud ARIAS, 2003, p. 75). 

 

                                                 
98 Temos como exemplo dessa contaminação os romances de Gonçalo Tavares, Dulce Maria Cardoso, Valter 

Hug Mãe ou José Luis Peixoto. Todavia, não queremos com isso afirmar a semelhança, apenas a marca 

inicial saramaguiana da subversão da linguagem.  
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[o escritor] É alguém que traduz um sistema de sinais: emoções, pensamentos, 

sonhos, devaneios. Isso é um trabalho de tradução, porque tudo isso constitui 

uma linguagem que, se não encontrar uma forma comunicável de transmitir, fica 

cá dentro da cabeça de cada um de nós (Apud SANTOS, 2010, p. 29). 

 

Temos, nas duas entrevistas citadas, indícios de que exista uma intenção maior 

nessas construções. A força do dito, somado a um ritmo diferente, transforma a leitura em 

um processo cadenciado. Ao convocar tais responsabilidades para sua destra de escritor, 

Saramago apenas revela que sua técnica é, por intenção autoral, cadencial e de usos 

diferenciados. Não é só estilo, mas significado: 

Repare que quando não usar outros sinais de pontuação – a interrogação, a 

exclamação, as reticências – o travessão, o famoso travessão que parece que nos 

acompanha de cada vez que estamos a conversar uns com os outros, parece que 

há um travessão invisível que se mete aí. Confio na sensibilidade do leitor. O 

livro de alguma maneira é-lhe entregue inacabado, nesse particular. Mas há 

alguma coisa que para mim é fundamental: repare, nós falamos como quem faz 

música; toda a fala e toda a música se constrói com sons e pausas. No meu caso, 

nos meus livros nem sequer me atreveria a chamar à vírgula e ao ponto sinais de 

pontuação. Chamo-lhe sinais de pausa: uma pausa breve e uma pausa mais longa 

– como se fosse música, digamos assim (SARAMAGO, apud SANTOS, 2010, p. 

34). 

 

Ao declarar no excerto que um dos primeiros motivos de sua escrita ser diferente é 

por ela ter uma intenção consciente de obrigar o leitor a participar da construção da 

significação textual. Essa participação, qual um instrumento, ajuda a compor a 

orquestração musical do romance em um processo polifônico (e aqui nos referimos ao 

conceito musical e não bakhtiniano do termo). É justamente essa técnica compositiva que 

enganou muitos críticos a pensarem, antagonicamente, que seus romances eram, de um 

lado, polifônicos (agora sim segundo o olhar bakhtiniano) ou por outro, pedagogizantes, 

pois ele orientaria “(...) no sentido de educação, o que coloca o narrador em posição de 

educador e, portanto, hierarquicamente superior ao leitor” (PINTO, 2009, p. 3). Ora, como 

bem constatou Pinto (2009, p. 3), a literatura contemporânea – e, por extensão, a de 

Saramago – é plurissignificativa, “aberta” à participação do leitor. Assim, chamar de 

impositiva essa literatura é, no mínimo, lê-la sem a devida atenção. Mesmo uma 

abordagem do texto “(...) independentemente de suas opções políticas” (PINTO, 2009, p. 

2) não permitiria afirmar que este seja composto por “(...) uma pluralidade homogênea, 

organizada em forma de oposição simplista e sustentada pela voz narrativa que contribui 

para impedir a heterogeneidade potencial dessas vozes” (PINTO, 2009, p. 4). Desde 

Levantado do Chão, o escritor português cria uma escrita desterritorializante, na qual  

(...) um narrador desenganado relativamente à sua omnisciência, que todavia não 

prescinde dela, e cuja omnipresença pretende conciliar com uma multiplicidade 

dialógica de pontos de vista das personagens, donde resulta uma voz narrativa 



366 

 

não confiante, insegura no conhecimento e domínio das informações, a qual 

debilita a autoridade e a objectividade dos conceitos. Daqui nasce um discurso 

da suspensão relativizado e incerto, que se projecta na própria construção da 

narrativa (ARNAUT, 2008, p. 153). 

 

Dessa forma, não temos em Saramago um narrador que apenas “(...) ‘julga’ e 

‘avalia’ o desdobramento das ações”, impedindo “(...) a abertura que a pluralidade dessas 

vozes prometia” (PINTO, 2009, p. 4), mas antes uma formula que desmonta perspectivas 

prontas da épistémè implantada menos para “(...) resolvê-la de forma dialética” (PINTO, 

2009, p. 4) que para recuperar um modo de narrar tradicional dos contadores de histórias e, 

ainda, causar pane em um sistema no qual a in-formação (e, perdoem-nos, mais uma vez, o 

neologismo) são a tônica. O tímbrico melódico resiste ao condicionamento da propulsão 

epistêmica implantada. Assim, 

Consagrando-se à articulação do sons, a boca, a língua e os dentes se 

desterritorializam. Há então, uma certa disjunção entre comer e falar – e, mais 

ainda, malgrado as aparências, entre comer e escrever: sem dúvida pode-se 

escrever comendo, mais facilmente que falar comendo, mas a escrita transforma 

antes as palavras em coisas capazes de rivalizar com os alimentos. Disjunção 

entre conteúdo e expressão. Falar, e sobretudo escrever, é jejuar (DELEUZE; 

GUATTARI, 2014, p. 41). 

 

A entoação, os rasgos supra-segmentais e as mudanças de vozes não aparentes 

instauram um locus de experimentação (herança borgiana) capaz de causar tremor às bases 

pinaculares atuais em favor de situações inusitadas. Assim, 

Poderíamos igualmente citar os acentos interiores às palavras, sua função 

discordante. Ora, ocorre que uma língua de literatura menor desenvolve 

particularmente esses tensores ou esses intensivos. Wagenbach, nas belas 

páginas em que analisa o alemão de Praga influenciado pelo tcheco, cita como 

características: o uso incorreto de preposições; o abuso do pronominal; o 

emprego de verbos curingas (como Giben para a série "colocar, assentar, pôr, 

tirar", que se torna a partir de então intensiva); a multiplicação e a sucessão dos 

advérbios; o emprego das conotações doloríferas; a importância do acento como 

tensão interior à palavra, e a distribuição das consonantes e das vogais como 

discordância interna (DELEUZE; GUATTARI, 2014, p. 46). 

 

Ora, tais artifícios não sao uma metáfora, passagem do sentido próprio a um sentido 

figurado, mas uma metamorfose, produção de sentido, cartografia prática através dos 

signos que, por ser uma experiência nova, devem primeiramente ser construídos. Contra 

toda hermenêutica do imaginário e do simbólico, a máquina literária menor não reproduz 

os códigos estabelecidos, mas faz passar algo do real através da escrita para transformar 

nossas maneiras de ver e de sentir. Teoricamente: 

De ordinário, com efeito, a língua compensa sua desterritorialização por uma 

reterritorialização nos sentidos. Cessando de ser órgão de um sentido, ela se 

torna instrumento do Sentido. E é o sentido, como sentido próprio, que preside à 

afetação de designação dos sons (a coisa ou o estado de coisas que a palavra 
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designa), e, como sentido figurado, à afetação de imagens e de metáforas (as 

outras coisas às quais a palavra se aplica sob certos aspectos ou certas 

condições). Não há, portanto, somente uma reterritorialização, espiritual, no 

“sentido”, mas, física, por esse mesmo sentido. Paralelamente, a linguagem só 

existe pela distinção e a complementaridade de um sujeito de enunciação, em 

relação com o sentido, e de um sujeito de enunciado, em relação com a coisa 

designada, diretamente ou por metáfora. Um tal uso ordinário da linguagem pode 

ser nomeado extensivo ou representativo: função reterritorializante da linguagem 

(DELEUZE; GUATTARI, 2014, p. 42). 

 

A singularidade desse processo de escrita desterritorializado está, justamente, não 

no controle, mas no direcionamento da fabulação. E dizemos direcionamento porque, por 

mais que o narrador anseie controlar a interpretação – como afirma Pinto –, os espaços em 

branco da melodia, por serem compostos na leitura, não permite a existência desse controle 

pleno. O limitado não o é tão assim. Inexiste um grande impositor de significados a 

controlar a narrativa antes, uma travessia que caminha do tradicional para um espaço de 

reinvenção da escrita; um projeto transformador que combina características do discurso 

literário, do discurso oral e da música, de modo a construir uma cumplicidade construtiva 

efetivada entre narrador e narratário. Ora, 

Nestas condições, o ficcionista assume as funções de um verdadeiro aedo, não 

sendo inadequada qualquer comparação que se faça entre os modos da sua 

escrita e as de um Homero e seus epígonos, apesar da distância no tempo que os 

separa. Com efeito, no Memorial deparam-se-nos as mesmas reiterações e 

repetições, os mesmos rasgos estilísticos, o mesmo movimento ondulante de 

avanço e recuo na frase, que tão frequentes são nas primeiras epopeias da 

Humanidade. Texto destinado essencialmente para ser ouvido, ele tem uma 

musicalidade própria e revela uma euritmia ao nível fonemático, uma 

flexibilidade e amplitude de cadências, frequentemente estimuladas pela 

alteração dos preconceitos ortográficos da pontuação. Isto permite ao leitor 

imprimir à frase o ritmo mais adequado às suas necessidades de expressão e 

escolher o lugar onde pôr a ênfase e fazer as pausas, de acordo com as exigências 

do sentido percebido ou da emoção mais vividamente sentida, numa liberação e 

satisfação muscular que os surrealistas foram os primeiros a compreender e a 

praticar largamente na sua poética (REBELO, 1985, p. 14). 

 

Apesar de longa, a citação se mostra importante pois reúne em seu corpo aquilo que 

acreditamos ser a marca de desterritorialização da escrita saramaguiana – elementos já 

vastamente analisados por diversos críticos, mas nunca elencados ao lado de uma proposta 

epistêmica como esta que aqui estamos a delinear. Assim, a questão da oralidade (aedo), os 

processos estilísticos barroquistas, a musicalidade, o ritmo e a interferência do leitor são 

abordados por Rebelo de forma a constatar não existir limitação alguma por parte do 

narrador. Há, em verdade, a projeção da nova épistémè, entrevista sob as perspectivas do 

leitor que completa a obra; a retomada de uma realidade coletiva e mimetizada em 

possibilidade. Ou, dito de outra forma, 
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Aquilo que eu procuro é uma fusão do autor, narrador, da história que é contada, 

das personagens, do tempo em que eu vivo, do tempo em que se passam todas 

essas coisas num discurso globalizante em que cada um desses elementos tem 

uma parte igual (SARAMAGO, apud ARNAUT, 2008, p. 150). 

 

Por meio de suas técnicas e desvios – em especial o da linguagem – Saramago cria 

uma relação de distância, estranheza e transformação da língua materna – capacidade 

apenas daqueles que são muito próximos dela. Esse novo oximoro é a concretização de que 

não há o eterno e o imutável, e, em matéria de linguagem não há adequação ao real, antes 

sedução (para disfarçar uma forma de poder). Destarte, a leitura em Saramago será 

concebida não como um ato simples de recepção ou imposição, mas antes “(...) como algo 

imprescindível para um projeto de vida que pretenda superar uma sobrevivência cotidiana” 

(CASTRILLÓN, 2011, p. 38). O leitor, como parte integrante da obra, mantém o texto em 

um perigoso e instável limite. Há um diálogo que coloca discursos e teses em circulação 

para serem pensados; tal qual Borges ou Kafka. Assim, 

(...) se algo nos ensinou Borges com seu Pierre Menard – o personagem talvez 

fictício que reescreveu o Quixote linha por linha e assim compôs um novo livro 

inteiramente diferente –, se algo nos ensinou Borges, é que os retornos são 

impossíveis, que a escrita do mesmo sempre cria um outro, um resultado novo, 

um novo fim, antes inadvertido (FUKS, 2017, p. 78). 

 

Ficções que citam ficções, textos nascentes de outros textos, comunidade (re)unida 

em torno de projetos literários que se substanciam em certo momento, dessa forma, se 

constrói/consuma a literatura saramaguiana. Temos, nesse processo profuso de ideias e 

motes, personagens que retornam para encadear as narrativas e criar uma confluência de 

situações e ampliar esse “espaço epistêmico” e ficcional em devir. A exemplo disso 

teriamos: 

O que por aí mais se vê, a ponto de já não causar surpresa, é pessoas a sofrerem 

com paciência o miudinho escrutínio da solidão, como foram no passado recente 

exemplos públicos, ainda que não especialmente notórios, e até, em dois casos, 

de afortunado desenlace, aquele pintor de retratos de quem nunca chegámos a 

conhecer mais que a inicial do nome, aquele médico de clínica geral que voltou 

do exílio para morrer nos braços da pátria amada, aquele revisor de imprensa que 

expulsou uma verdade para plantar no seu lugar uma mentira, aquele funcionário 

subalterno do registo civil que fazia desaparecer certidões de óbito, todos eles, 

por casualidade ou coincidência, formando parte do sexo masculino, mas 

nenhum que tivesse a desgraça de chamar-se Tertuliano, e isso terá decerto 

representado para eles uma impagável vantagem no que toca às relações com os 

próximos (SARAMAGO, 2002, p. 12). 

 

O narrador apenas confirma, em sua digressão, que a vida das personagens do 

universo saramaguiano estão emaranhadas por um projeto maior, na luta contra “o 

miudinho escrutínio da solidão”. Há, na citação, a aproximação da realidade de H (Manual 

de pintura e caligrafia), Ricardo Reis (O ano da morte de Ricardo Reis), Raimundo Silva 
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(História do cerco de Lisboa), o senhor José (Todos os nomes) e Tertualino Máximo 

Afonso (O homem duplicado), seres ficcionais participantes de uma mesma situação, uma 

realidade estilhaçada, mas unida por uma perspectiva de transformação epistêmica e por 

“relações com os próximos”. Ora, se na citação há apenas a aproximação das realidades, 

uma leitura mais atenta da obra saramaguiana nos permite constatar um trânsito constante 

de personagens de seu universo, que insta nossa percepção de um projeto único em 

construção por espaços textuais diversificados. Dessa forma, temos em Memorial do 

Convento o trabalhador Julião Mau-Tempo, parente distante da família Mau-Tempo 

retratada em Levantado do chão, as personagens de Ensaio sobre a cegueira que retornam 

em Ensaio sobre a lucidez, a explicação da epígrafe de Ensaio sobre a cegueira em 

História do cerco de Lisboa99, a citação do nome de Blimunda em O ano da morte de 

Ricardo Reis100, o Hotel Bragança presente tanto em O ano da morte de Ricardo Reis 

(onde se hospeda o médico recém retornado Portugal) quanto em A jangada de pedra 

(Joaquim Sassa, Pedro Orce e José Anaiço aí hospedam-se e encontram-se com Joana 

Carda ou mesmo quando o funcionário encontra o nome de Ricardo Reis no livro de 

hóspedes), e ativa uma gama de referências e alusões entre um romance e outro e convoca 

pormenores dessa relação) ou, por fim, o momento confluente de personagens em O 

homem duplicado (citado anteriormente). 

Tais questões apontam para essa forte confluência, o trânsito inegável e, por fim, a 

insistente postura de Saramago em criar um universo coeso. Há a intenção, quase explicita, 

de apresentar algo (esse universo epistêmico) sob diversas formas, pontos e 

temporalidades. Um projeto-ensaio. Não à toa o escritor afirma: 

Já disse que eu talvez não seja um romancista, mas um ensaísta que escreve 

romances porque não sabe escrever ensaios, talvez seja assim. Portanto dou-me 

conta de que não há muito do que falar, ou que, talvez, exista uma única coisa 

importante: o que é a vida e a morte (SARAMAGO, apud ARIAS, 2003, p. 63). 

 

                                                 
99 Olhar, ver e reparar são maneiras distintas de usar o órgão da vista, cada qual com a sua intensidade 

própria, até nas degenerações, por exemplo, olhar sem ver, quando uma pessoa se encontra ensimesmada, 

situação comum nos antigos romances, ou ver e não dar por isso, se os olhos por cansaço ou fastio se 

defendem de sobrecargas incômodas. Só o reparar pode chegar a ser visão plena, quando num ponto 

determinado ou sucessivamente a atenção se concentra, o que tanto sucederá por efeito duma deliberação da 

vontade quanto por uma espécie de estado sinestésico involuntário em que o visto solicita ser visto 

novamente, assim se passando de uma sensação a outra, retendo, arrastando o olhar, como se a imagem 

tivesse de produzir-se em dois lugares distintos do cérebro com diferença temporal de um centésimo de 

segundo, primeiro o sinal simplificado, depois o desenho rigoroso, a definição nítida... (SARAMAGO, 

1989a, p. 166). 
100 (...) porque este nome de Marcenda não o usam mulheres, são palavras doutro mundo, doutro lugar, 

femininos mas de raça gerúndio, como Blimunda, por exemplo, que é nome à espera de mulher que o use, 

para Marcenda, ao menos, já se encontrou, mas vive longe (SARAMAGO, 1988b, p. 361). 
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Assim, sua obra, literatura menor, se torna um locus para, além do entretenimento 

ficcional (aquela famosa função de sanar nossa necessidade de ficção e fantasia), avançar a 

uma ação de questionamento epistêmico e instaurar uma realidade possibilitadora. Amiúde 

o escritor explicita qual a motivação da falta de uma pontuação mais específica: 

O que está claríssimo é que quando falamos (porque agora se trata de falar, não 

de escrever) não usamos pontuação, falamos como se faz música, com sons e 

pausas. Toda música, da mais sublime à mais disparatada, se faz igual, com sons 

e pausas. Assim, como nem todos os instrumentos produzem sons idênticos, por 

mais que toquem a mesma nota, nossas vozes também não são iguais porque a 

forma de entoar, de dar tom ao que dizemos, não é a mesma (SARAMAGO, 

apud ARIAS, 2003, p. 74-75). 

 

Como notas de uma composição maior, cada período composicional da arquitetura 

narrativa saramaguiana constrói uma melodia romanesca polifônica instável, cuja ação 

maestral do leitor rege sua direção. Há uma intensidade de construção que elabora 

possibilidades, clama por complementações e pensa o humano para além de sua simples 

ação, pois “(...) é isso que me interessa, o ser humano mais além do circunstancial” 

(SARAMAGO, apud ARIAS, 2003, p. 63). Uma espécie de jogo ficcional no qual as peças 

são dadas pelo narrador (mas não todas) e o leitor precisa encaixá-las em uma ordem tal 

cujo processo exige tomadas de posição (ou seja, a complementação das peças faltantes). O 

encaixe se dá pela tonalidade aplicada (via linguagem) que não expressa, mas deixa 

entrever possíveis trajetos de conquista. Esse projeto acaba por instaurar, na literatura 

menor saramaguiana, certo barroquismo – já vislumbrado desde Memorial do convento 

(1982) e que, de tema, passa a motivo de escrita. Segundo o próprio autor, 

Sim. O barroco é uma gramática de busca da clareza que avança e recua ou 

avança recuando ou recuando avança. Uma mesma coisa é dita vinte vezes 

porque dezanove não são suficientes para a tornar clara, e talvez nem a vigésima 

o seja... (SARAMAGO, apud PEDROSA, 2004, p. 84). 

 

O discurso saramaguiano possui essa marca de ida e volta que se manifesta em um 

mesmo tema perquirido de várias maneiras, repetido em forma e mote diferenciados (“A 

decoração, a música e a retórica barrocas exploram esse princípio de repetição. A repetição 

espiralada, elíptica” – SANT’ANNA, 2000, p. 95). Mas, para além, a marca barroquista 

revive uma memória de nação. Inegavelmente Pe. Vieira retorna na escrita de Saramago e 

recorda o momento barroco em novo viés. Para Gregório Hernandez “(...) um leitor é 

alguém que se apropria da linguagem dos outros para expressar as próprias intenções e 

para se converter em autor de seu lugar no mundo” (Apud CASTRILLÓN, 2011, p. 90). 

Assim, ao retomar Vieira e seu modus escritural, Saramago entrelaça vida e escritura no 

jogo intenso e rico da literatura. Destarte, o barroquismo saramaguiano confirma a abertura 
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do discurso, negando mais uma vez que “(...) o discurso desse ‘contra-poder’ é em si 

mesmo um discurso ‘dirigido’, detentor de ‘verdades’” (PINTO, 2009, p. 5). Como nos 

esclarece Sant’Anna: 

Mas há algo intrigante e aparentemente conflitante entre o sentido geométrico e 

o sentido retórico da elipse. Na geometria, a elipse é o excesso de círculos 

espiralados e rampantes, que voltam reincidentemente sobre si mesmos. Na 

retórica, a elipse é falta, carência e ocultamento. 

Elipse: dupla inscrição: excesso e falta. Repetição e diferença. Antíteses (2000, 

p. 23). 

 

A elipse – marca da escrita barroca e, por contaminação, da prosa saramaguiana – 

institui a existência do vazio necessário de ser preenchido pelo leitor. Se no barroco 

seiscentista havia uma crise da razão, no barroquismo textual do escritor português temos a 

possibilidade da descoberta, pelo literário, de uma mudança de realidade, e não mais sua 

expressão em crise. Elipse de mote inicial, complemento de necessidade atual. Paradoxo 

em andamento, repetição e diferença. Do excesso circular temático à carência, falta e 

ocultamento, o texto saramaguiano contamina-se da irregularidade barroca e constrói um 

monumento em homenagem não apenas à língua portuguesa, mas à sua história. Enquanto 

projeto intermédio, essa marca barroquista insere-se como uma linguagem que codifica 

significando, e não apenas estilizando. Há, verdadeiramente, uma formação via narrativa 

contaminadora. 

Saramago, por tais artifícios, assume a autoria de seu texto como extensão de si, 

mas não manda nele. É possível afirmarmos, então, que o texto é seu, mas a massa de 

vazios e esquemas de construção que o dinamitam exige que o “fora” do leitor trabalhe 

para lhe dar uma completude necessária. Como bem analisa o próprio Sant’Anna, 

Saramago usa longos períodos, seu pensamento descreve volutas, ramifica-se 

sobre a página, abre-se em vários núcleos ou conchas sem se fechar, antes 

continuando, como se estivesse passeando em um labirinto ou desenvolvendo o 

estilo de fugas e contrapontos. É capaz, como no texto que escreve sobre D. João 

V, de compor um longo parágrafo de um só fôlego, em uma estilizada linguagem 

de tabelião, que procura retratar de alguma forma a oralidade narrativa. 

Mas é ao introduzir os episódios sobre o padre voador e a “passarola”, que essa 

obra estabelece um nexo entre vários itens do mundo barroco. Agora a 

peregrinação é aérea e fantástica. O homo viator em sua plenitude. O 

deslocamento do ponto de vista na cultura barroca é levado às alturas. O período 

barroco foi não só o momento das descobertas óticas e do aprofundamento 

anamórfico do perspectivismo, do fabuloso trompe-l’oeil, mas também foi uma 

busca de visão do mundo e das cidades a partir dos mirantes (2000, p. 64). 

 

E continua adiante, “(...) como se estivéssemos participando de um jogo ótico entre 

a realidade e a aparência, o Padre Voador, como era então chamado, apresenta sua 

passarola ao Rei e consegue realizar um voo fantástico sobre a cultura de seu tempo” 
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(SANT’ANNA, p. 65-66). Não há como negar, a escrita barroca contamina a escrita de 

Saramago e o levam a promover um texto, por mais que se proponha linear, desviante 

pelos caminhos de diversos gêneros: a poesia, o discurso, o ensaio, o memorial, o texto 

historiográfico, o fantástico, o apontamento, o diário, o evangelho, o manual, a reportagem, 

o crônico, o editorial, o texto infantil, dentre outros vários. Os desvios e desvãos desses 

textos segmentam-se, tornam-no contrapontístico em seu conjunto. Há uma construção 

narrativa elicoidal que volta, mas nunca para trás; ele avança em circularidades superpostas 

que se condensam para, em fôlego, direcionar a trama a seu final.  

A falta de enformidade genérica reflete, de forma refrativa, a dialética 

saramaguiana: um bifrontismo textual de caráter exímio (“sentei-me a trabalhar no Ensaio 

sobre a Cegueira, ensaio que não é ensaio, romance que talvez o não seja” – 

SARAMAGO, 1997, p. 275). Assim, como bem afirma Deleuze, toda dicotomia obsta a 

que vejamos as coisas como um processo; antes de tudo, um devir. É esse conflito 

dialético, devir em ação que anima a obra saramaguiana a e impulsiona para a frente. 

Como comentado por Sant’anna os parágrafos longos, as volutas constantes, a abertura 

discursiva em formação rizomática, o labirinto textual e a oralidade narrativa, somado à 

figura do homo viator (já comentado em capítulos anteriores), apenas confirma essa nossa 

perspectiva de a obra saramaguiana ser uma constante, um projeto epistêmico que se 

desdobra, multifacetada. Em outros termos 

O que interessa a Kafka [e podemos acrescentar, a Saramago] é uma pura 

matéria sonora intensa, sempre em conexão com sua própria abolição, som 

musical desterritorializado, grito que escapa à significação, à composição, ao 

canto, à palavra, sonoridade em ruptura para se desgarrar de uma corrente ainda 

demasiado significante. No som, só a intensidade conta, geralmente monótona, 

sempre assignificante: assim, no Processo, o grito de um só tom do comissário 

que se faz fustigar “não parecia vir de um homem, mas de uma máquina de 

sofrer”. Enquanto há forma, há ainda reterritorialização, mesmo na música 

(DELEUZE; GUATTARI, 2014, p. 14). 

 

Os textos saramagiuianos são de matéria em intensidade latejante, verdadeiro “grito 

que escapa à significação”. O jogo entre realidade e aparência cria um anamorfismo cuja 

ação, antes que deformar, amplia transversalmente o relativismo narrativo, obrigando a 

ação do leitor, sua atuação; assim se introduz o trompe-l’oeil – adaptado à realidade 

narrativa – que reafirma uma visão de mundo saramaguiana. 

Continuemos a acompanhar de perto o raciocínio de Sant’Anna para constatar os 

pontos de intersecção entre escrita saramaguiana e um projeto barroco que se torna 

extensivo a uma escrita menor e de poder epistêmico. “A modificação, por exemplo, do 
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quadrado é uma alteração da simetria em favor da deformação. Desloca-se o centro do 

quadro. Como na elipse que sobe espiralada, o centro torna-se dinâmico” (SANT’ANNA, 

2000, p. 26). Ao seguirmos as considerações do crítico, podemos constatar: “No 

Renascimento, o mundo se reduz a um olhar, o olho do pintor é que ordena o universo, por 

isso ele geralmente está no centro do quadro; no Barroco o olhar descentrou-se, a 

perspectiva é giratória e pode causar tonteira na alma” (SANT’ANNA, 2000, p. 46). Se na 

pintura o olhar é descentrado, a importação dessa perspectiva para o romance implanta a 

variação da posição narrativa. Em Saramago essa variação se dá com um narrador que ora 

sabe até os pensamentos da personagem antes de eles serem pensados, ora desconfia até 

daquilo que fala quando não afirma não poder ter certeza de nada. 

A tonteira causada pelo “giro constante” projeta-se na narrativa por meio de um 

discurso rizomático que abre diversos assuntos paralelos e os trata de forma coextensiva, 

muitas vezes ornamentado com um adynaton101. Se, como já afirmamos algures, as 

adynata incorrem em “(...) uma insurreição contra a lógica, um procedimento (tão utilizado 

pelos surrealistas) que faz com que se iluminem os lugares habitualmente obscurecidos, 

atenta para o óbvio por outro viés e progride sem uma clara continuidade” (GONÇALVES 

NETO, YASLLE, 2014, p. 69), seu uso como recurso expressivo da língua, vinculado a 

uma prosa barroquista, apenas confirma as marcas da escrita desteritorializante de 

Saramago. 

Sant’Anna também observa que “Os heróis modernos se acham encurralados em 

seus labirintos subjetivos e não encontram saídas históricas para seus pares incertos” 

(SANT’ANNA, 2000, p. 69). Ora, a marca do labirinto, motivo maior do barroco, é uma 

das características da escrita saramaguiana. De Terra do pecado a Alabardas, alabardas, 

espingardas, espingardas todos os seus romances possuem uma marca labiríntica. Isso 

porque  

(...) a presença do labirinto nessa época, assim como seu retorno em outras – 

inclusive na nossa, com Kafka, Borges e García Marques –, está presa a uma 

visão de mundo: o mundo como labirinto, o homem perdido, buscando um 

sentido, uma saída para seus passos diante do Minotauro, da morte ou do 

monstruoso absurdo da própria vida (SANT’ANNA, 2000, p. 70). 

 

Não a toa a citação de Sant’Anna parece aplicar-se perfeitamente à obra de 

Saramago, em especial “(...) no romance Todos os nomes, em que o autor (por sinal, José) 

                                                 
101 Tropo no qual há uma inversão realizada no nível do pensamento. Giuseppe Tavani esclarece que “(...) a 

cultura cómica tem isto de peculiar: não inventa, não cria, mas modifica, altera, inverte. Veja-se, por 

exemplo, o caso do motivo do ‘mundo às avessas’” (TAVANI, 1984, p. 68). 
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institui um personagem também chamado José, que vive perdido nos fichários burocráticos 

da vida” (SANT’ANNA, 2000, p. 71). A marca labiríntica e minotáurica é plena, um 

centro em constante deslocamento; temos em seu projeto de escrita um esvaziamento do 

sentido mítico, original pois já não há Minotauro à nossa espera; ele é, em sua 

corporeidade textual, “(...) um diálogo com a tradição, uma forma de ler através do 

passado, mostrando diferenças e semelhanças” (SANT’ANNA, 2000, p. 69), instaurando a 

logomaquia, “(...) o texto que gera a si mesmo, infinitamente, como as curvas da elipse” 

(SANT’ANNA, 2000, p. 92). Mais que isso, temos em Todos os nomes um projeto sem 

saída narrativa que justifica a filiação barroca mais uma vez, pois “a aporia é aquela não-

saída, o estar perdido, encurralado diante da morte. A aporia estruturalmente é uma 

variante da temática barroca do labirinto” (SANT’ANNA, 2000, p. 187). 

Inegavelmente, tais qualificativos nos permitem afirmar que o escritor português é 

totalmente barroquista. Corroborando com nossa perspectiva, Sant’Anna afirma: 

Em Saramago, estilisticamente, a ressonância barroca e o reflexo do trágico e do 

grotesco têm reverberações assombrosas. A figura de suas personagens parecem 

saídas de uma pintura barroca. 

O texto de sua história é, ao mesmo tempo, depoimento, reportagem, romance e 

poema épico – sermão cientifico e barroco, um exercício retórico expressionista. 

Deve ter sido com a noção de que o texto de Euclides era barroco que o barão de 

Rio Branco disse: “esse moço escreve com cipó”. A tortuosidade do cipó, 

natural, primitivo, selvagem e vigoroso, encordoando a floresta narrativa (2000, 

p. 122). 

 

Qual um guião, o estilo barroquista do escritor português instaura uma linguagem 

codificada, aparentemente purista, solene, mas que registra a escrita das (des)venturas de 

heróis pouco comuns à realidade romanesca portuguesa em seu percurso de formação. 

Formação da nacionalidade, de certas marcas de identificação, bem como de traços de 

transformação da épistémè posta. 

Ainda essa preocupação epistêmica que acreditamos estar presente no projeto 

literário saramaguiano pode ser considerado uma marca barroca de sua obra, pois: 

(...) a estética barroca é mais temporal e ocupa-se elipticamente da eternidade. 

Daí o especial sentido do tempo e a presença de relógios. O relógio especializa o 

tempo. Quando a relojoaria conhece, no período barroco, um momento de gloria 

tecnológica, isso tem um significado estruturante. Uma coisa era ter o relógio do 

sol ou da água (clepsidra), outra o relógio mecânico popularizado. No relógio 

medido por forças da natureza – o sol e a água –, o tempo está ainda ligado ao 

mágico, ele vem da natureza e se reflete em um aparelho. Mas quando a 

mecânica apreende o tempo, este passa a ser domado pelo homem, que julga não 

depender do natural e passa a depender da mecânica industrial (SANT’ANNA, 

2000, p. 137). 
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A preocupação temporal explicita a questão da transformação social que 

acompanha o escritor. O tempo é o grande elemento que conduz a narrativa saramaguiana 

(todos os seus textos apresentam uma boa e delimitada marca de ação temporal que conduz 

o narratário em seu caminho de leitura). Junto a isso temos que sua visão perspectívica e 

plural sobre um mesmo fato é herança de certa arte de fuga barroca: 

No Renascimento, o ponto de fuga na perspectiva amarra convergentemente as 

linhas do quadro em um ponto; no Barroco, a arte da fuga, musical ou não, 

mostra a simultaneidade de pontos de fuga contrapontisticamente. 

Nos sermões de Vieira, o orador lança um tema a seguir começa a reconsiderá-lo 

sob vários pontos de vista, a persegui-lo em várias tonalidades e a vê-lo de 

perspectivas várias, caleidoscopicamente (SANT’ANNA, 2000, p. 155). 

 

A citação, que estendemos até a fala sobre o Pe. Antonio Vieira, não é incidental, 

antes alusiva a uma constatação do próprio Saramago: o padre escritor é uma das maiores 

vozes com quem dialoga102. Em entrevista, ainda no começo da fama, o escritor afirmou: 

É realmente verdade que a minha relação com o Padre Antônio Vieira é uma 

relação que quer ser (não quer dizer que seja) uma relação de linguagem. Tenho 

a consciência de que nunca se escreveu português como o Padre Antônio Vieira 

o escreveu, e é essa espécie – não direi de modelo, porque não acredito na 

existência de modelos ou na conveniência deles – é essa espécie de limiar, que já 

é o limiar do inefável, que exerce em mim uma espécie de atracção (Apud 

BAPTISTA-BASTOS, 1996, p. 38). 

 

Somado ao trânsito dialógico Vieira se torna, à narrativa saramaguiana, uma 

espécie de monumento diretivo (com todo cuidado que aqui devemos ter com o termo 

monumento e, também, com diretivo). A forma criada pelo pregador infla cada frase de 

Saramago. Ouvimos o eco de sermões, cartas, de construções e formas de argumentar; 

além do processo oracional caleidoscópico tão característico de Vieira. Há, ainda, a forma 

de lidar com as palavras, a construção elíptica, a marca de jogo com o signo por sua 

característica de incompletude, assim como certo respeito pelas regras do bem escrever e 

da oralidade. Não à toa o reconhecimento, por parte de Saramago, da qualidade musical de 

sua escrita. Aliás, essa musicalidade da prosa saramaguiana carrega, também, certa 

perspectiva barroca em seus fundamentos. Senão vejamos: 

Embora a geometria seja aplicada ao estudo do espaço, pode-se dizer que 

existiria uma geometria do tempo na composição conceitista barroca. É nesse 

sentido que se pode entender também que a polifonia, que atingiu seu esplendor 

no Barroco, tornou o tempo mensurável, organizando a distância entre os sons. 

                                                 
102 Não queremos, com tais afirmações, colocar Pe. Antonio Vieira como único “padrinho” literário de 

Saramago. Muitos trabalhos ou mesmo entrevistas do próprio escritor constatam outros nomes importantes 

com quem dialoga, tais como Camões, Almeida Garret, Alexandre Herculano, Eça de Queirós, Fernando 

Pessoa, Jorge de Sena e Alves Redol, para citarmos apenas os portugueses. Aos interessados nesses processos 

intertextuais e de relações dialógicas indicamos os livros de Cerdeira da Silva, José Saramago, entre a 

história e a ficção, uma saga de portugueses (1989) ou os artigos de Horácio Costa sobre o assunto presentes 

em Mar aberto (2010), em especial “José Saramago e a tradição do romance histórico em Portugal”. 
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Assim a verticalidade melódica e a horizontalidade harmônica se articulam num 

continuum espaciotemporal. Como diz Jean Claude-Piguet: “a diferença entre a 

polifonia e a harmonia aparece então: na polifonia as melodias (superpostas) 

engendram os acordes, enquanto na harmonia são os cordes que engendram a 

melodia (com uma ou várias vozes)”. 

Num mundo que cultiva a elipse, cultiva-se o descentramento e a dissonância. A 

“dissonância é uma consonância melódica (horizontal) que dissoa 

harmonicamente (verticalmente), como um ‘crédito’ é um passivo na coluna 

vertical de minhas contas, mas um ativo lido nas colunas do banco e equilibrado 

horizontalmente” (Piguet) (SANT’ANNA, 2000, p. 152). 

 

A polifonia composicional da prosa, bem como seu esquema de construção em 

diversas síncrises e certos contrapontos regulares, são a marca dissonante barroquista de 

Saramago. Qual a música, os textos saramaguiano lançam um tema à folha em branco – e 

se...: E se Caim desafiasse a deus e matasse a toda a humanidade por ele criada; e se Jesus 

não aceitasse o plano de Deus para ser o salvador da humanidade; e se Ricardo Reis 

retornasse a Portugal depois da morte de Pessoa; e se a península ibérica se desgrudasse do 

continente europeu e singrasse pelo Atlântico sem destino aparente... – para compor, em 

múltiplas escalas e por contrapontos um coral de vozes e instrumentos que ressoam uma 

temática perquirida; “O som articulado era um ruído desterritorializado, mas que se 

reterritorializava no sentido, agora, porém, é o som mesmo que vai se desterritorializar sem 

compensação, absolutamente” (DELEUZE; GUATTARI, 2014, p. 42); ficções/ensaios que 

se constroem sob a égide de um movimento de ida e volta, em ziguezague, mas sempre 

ascencionalmente. Como nos indicia Sant’Anna, 

Nas suas considerações sobre o Barroco e na parte em que se detém sobre Dom 

Quixote, Hatzfield refere-se ainda a um dado sintomático para se entender a 

estranha sensação que a arquitetura barroca provoca no observador. “Se no 

interior de uma igreja barroca o observador se põe em movimento, experimenta a 

mesma impressão de ambiguidade que o leitor do Quixote quando vai passando 

de um capítulo a outro. Nada parece estável. Há um mover do estreito para o 

amplo, da escuridão para a luz (...). Não há dúvida de que nesses casos em que a 

perspectiva e a complicação do Barroco se põem à prova, a crítica, tanto literária 

quanto artística, se encontra perdida, não tem termos adequados e precisos para 

explicar-se, e se vê obrigada a recorrer à música para fazer-se entender por meio 

de aproximações e analogias que não podem ser objetivadas em termos próprios. 

A música representa de modo mais evidente a dinâmica das vozes melódicas 

livres e inquietas sobre o sossego estável do baixo continuo” (SANT’ANNA, 

2000, p. 158-159). 

 

A escrita geométrica saramaguiana organiza tanto o tempo (mas não o mensura) 

quanto a distância, e organiza-os harmonicamente para superpor possibilidades e 

questionar o harmônico – como boa literatura menor que é. O descentramento narrativo 

não dissoa porque o arguto narrador se torna ativo para bem compor a quadratura do 

círculo. Horizontalidade e verticalidade (marcas do processo composicional barroco) 

compõem o exercício escritural que abala a linearidade pelo poético e encena o ensaio 
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contrapontístico de tom minoritário. Em outros termos, a narrativa é lançada por uma voz 

ou instrumento e logo recuperada, contraposta, desenvolvida por outras vozes e 

instrumentos, mesmo sendo julgados pelo narrador intrometido; “a linguagem deixa de ser 

representativa para tender para seus extremos ou seus limites” (DELEUZE; GUATTARI, 

2014, p. 47). 

Antes de prosseguirmos, importa-nos deixar informado que não é apenas barroca a 

herança saramaguiana. Como bem indiciou Baptista-Bastos, Saramago não é um mero 

escritor que nasce do nada. Há, de forma aparente e nos meandros de sua narrativa, as 

marcas de uma herança, também, romântica e realista (enquanto movimentos literários). A 

força da frase vieiriana somada ao condensamento camiliano e a ironia e empenhamento de 

um segundo Eça geram uma afluência textual capaz de reterritorializar a narrativa 

portuguesa na escrita de Saramago. Como constata Baptista-Bastos: 

Herdeiro do romantismo moderno, permanentemente preocupado em defender e 

salvaguardar as suas exigências interiores, ele conseguiu, no texto, uma 

experiência por alguns de nós apenas tentada: a junção da tradição efabuladora e 

léxica de Camilo com o naturalismo de Eça, coligando-a com o barroquismo de 

António Vieira. Repare-se na construção sintáctica da frase, no lançamento da 

locução adverbial e nas aliterações (Vieira); atente-se na hábil utilização dos 

verbos e na supressão, por frequentemente inútil, dos adjectivos (Camilo); anote-

se o contorno definidíssimo das personagens, a minuciosa organização dos 

caracteres, a riqueza dos pormenores indispensáveis ao desenvolvimento dos 

quadros e das situações (Eça) (BAPTISTA-BASTOS, 1996, p. 74). 

 

Tradição efabuladora (não apenas camiliana, também irmanada em Júlio Dinis, 

Alexandre Herculano e Almeida Garret), naturalismo e barroquismo são as marcas 

esclarecedoras desse fluxo dialógico português que conflui em Saramago para capitalizar 

sua narrativa epistêmica. Essa continuidade literária não deixa de carregar consigo, ainda, 

toda uma tradição que perpassa Luis de Camões, Raul Brandão103, Fernando Pessoa ou 

mesmo José Rodrigues Miguéis – escritor hoje esquecido, de quem Saramago nunca 

comentou a influência, mas trocou diversas cartas e recebeu orientações104. Aliás, é 

provavelmente a orientação de Miguéis que tenha firmado a direção de escrita do então 

                                                 
103 Quanto a Raul Brandão, para além de suas declarações a Carlos Reis (1998), Saramago afirma, 

contundentemente: “Saiu a Gazeta, dedicada ao Raul Brandão. Esperava outra coisa. Evocações a mais, e não 

o estudo lúcido que venha pôr Raul Brandão no altíssimo lugar que lhe compete. O Joel Serrão tê-lo-á 

tentado, mas falta-lhe sensibilidade e também audácia de dar às coisas o seu nome: Raul Brandão é dos 

maiores criadores (não digo escritor) da nossa literatura, se não estou enganado, como diria António Sérgio, 

ou o seu discípulo Rogerio Fernandes (no estilo, entenda-se). por mim, penso que Raul Brandão é um dos 

nossos pouquíssimos escritores merecedores de exportação” (Apud PEREIRA, 2010, p. 109). 

104 Aos interessados nessa relação entre Saramago e Rodrigues Miguéis, indicamos o livro José Rodrigues 

Miguéis / José Saramago Correspondência 1959-1971, organizado por José Albino Pereira e que contém as 

missivas trocadas entre os dois escritores. 
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nascente escritor. Exemplo máximo de tal podemos constatar em uma carta de Rodrigues 

Miguéis a Saramago datada de 23 de agosto de 1965: 

O meu Milagre é romance! isto é, desenvolve uma história, um incidente, através 

de muitos outros, e tem caracteres definidos e actuantes. Terá capítulos talvez 

difíceis, os da política, mas ainda assim absorventes para o nosso leitor amante 

de factos da vida nacional, e não lhe falta humanidade, tolerância, ambiente, 

sarcasmo, caricatura... É claro e compreensível, sobre um fundo de 

complexidades inexplicáveis, mas sem as falsas ou aparentes confusões à la 

Nouveau Roman (...) (PEREIRA, 2010, p. 201, grifos do autor). 

 

Ou, ainda, na carta do mesmo escritor datada de 24 de julho de 1968, a respeito das 

crônicas de Saramago publicadas em jornal e que, ao que parece, correspondem às 

reunidas em Deste mundo e do outro (1971): 

As suas Crónicas são excelentes, por vezes óptimas, e sempre de leitura 

absorvente; novas ou pelo menos raras no nosso ambiente de doutrinas e 

castanhas piladas; sem retórica de jornal nem prosa de encher. Justas. Embora 

seja difícil manter-se todas as semanas ao nível do ter-carradas-de-talento, (...) 

nunca (até aqui) cai no fácil, no corriqueiro, no sentimental de bairro: e isto em 

Lisboa-Portugal, onde o Assunto é, como diria a Dona Rosa, “Aves-rara”! Você 

consegue sempre evitá-lo, mesmo nos quadros de rua (...). Por outro lado, as 

notas rústicas (...) são sempre duma justeza e flagrância (flagrância) de 

evocação: e sem Rusticidade. (Fala do campo, das águas e das Flores como quem 

os conhece de dentro.) Consegue sempre ser simples (que é o mais difícil) dentro 

da complexidade do seu estilo de poeta. Porque estas Crónicas são de um Poeta, 

pela visão e pela linguagem: algo críptica (como é devido!) mas sempre 

sugestiva e tão visual, e em geral risonha. Estamos desabituados desta feição 

especulativa e acentuadamente literária... sem “literatura”. O curioso é que os 

seus factos, pessoas e ambientes resultam sempre reais (ou realísticos) através da 

névoa Chagalliana de cores, formas e movimento, e integrados. Porque você 

desenha e colora a escrever! (...) Ao invés de dos nossos cronistas e 

comentadores sentenciosos, que tudo vêem (?) através dos vidros defumados de 

doutrinas mal digeridas, V. tem uma “filosofia” que, sem ser optimista, antes 

levemente céptica, amarga e protestante, nos leva a crer e a agir: “desanimar e 

recomeçar até chegar ao ponto onde o arco-íris tem a primeira raiz”. Isto, além 

de afirmativo, é belo (Desculpe). É claro, há sempre o perigo de nos deixarmos 

arrastar pela Prosa – mas, como eu disse do Herberto Helder, “os autênticos 

Poetas são de uma disciplina severa!” – e isso Você o prova. O cronista deve 

sempre cingir-se aos factos e acontecimentos: Você fá-lo, com a necessária ultra-

dimensão poética (PEREIRA, 2010, p. 256-257, grifos do autor). 

 

A amizade com Rodrigues Miguéis, à época expoente em Portugal, impulsiona 

Saramago em sua escrita. Contudo, mais importante que tal fato é a análise realizada pelo 

emissor da carta ao comentar as crônicas do então desconhecido escritor. O amigo de 

Saramago identifica, quase vinte anos antes, as tendências de sua escrita – justamente 

aquelas elencadas pela crítica mais comum atualmente. Nas descrições Miguéis constata 

que o amigo possui uma escrita enxuta, justa, mas sem ser simplista. Uma prosa curta e 

contumaz. Outra marca percebida é a relação do escritor com o campo e a afirmativa de 

Saramago possuir um estilo de poeta. Ora, se Horácio Costa (1992) – sem ter tido acesso às 

cartas quando escreveu seu estudo – notara, ajustadamente, que a germinação dos 
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romances saramaguiano estava em suas crônicas, Miguéis dá essa pauta, da mesma forma, 

em tom diferente e sem conhecer os textos romanescos (ainda não escritos). “De feição 

especulativa e acentuadamente literária”, Saramago “desenha e colora a escrever”, 

qualidades elencadas por Lepecki, Seixo, Costa ou Berrini posteriormente. Mas, o mais 

interessante é a percepção, quase sibilina, de haver uma filosofia “levemente céptica, 

amarga e protestante”, capaz de nos levar “a crer e a agir”. A um só momento, o 

comentário de Miguéis descreve a questão do embate futuro de sua crença com a 

religiosidade portuguesa e, ainda, a ideia de incitar o leitor a mudar a épistémè por meio de 

seu texto. A fechar a análise, o autor de Léah encontra o rigor formal da palavra e sua força 

poética como elementos de construção. Ora, tais palavras servem ao principiante escritor 

como uma espécie de formação pedagógica, ele indicador analítico confievel do caminho 

de sua escrita e a de seu futuro como romancista. 

Parece-nos, ainda, que ao propor a Saramago “cingir-se aos factos e 

acontecimentos” mas “com a necessária ultra-dimensão poética” Miguéis indicia um 

caminho que se perpetua em diversos romances, a questão do realismo maravilhoso. A 

mescla entre acontecimentos factuais e insólitos, permeados por uma linguagem poética 

são a tônica da escrita saramaguiana, que pode ter sido vislumbrada pelo colega escritor já 

em 1971. 

Por fim, há que pensarmos as considerações de Hatzfield, cujas palavras abriram o 

enorme parêntese reflexivo, ainda clarifica um outro quesito da escrita de Saramago: sua 

instabilidade genérica. Qual a ambiguidade gerada no observador quando se põe em 

movimento dentro da igreja barroca – o mover do estreito para o amplo, da escuridão para 

a luz, da perspectiva, etc. – se apresenta nos textos do escritor por meio da falta 

sintomática de estabilidade genérica que seus textos possuem. Como já dissemos o ensaio, 

o memorial, o evangelho ou os diversos outros gêneros contaminam sua escrita e compõem 

a outra nota que torna a composição menos tonal. A música narrativa do escritor apresenta, 

neste entrelaçamento, sua dinâmica melódica livre, capaz de transformar o sossego estável 

da épistémè posta ou, em outras palavras, “A forma não é expressão do conteúdo, mas seu 

estimulante” (DELEUZE; GUATTARI, 2014, p. 58). 

Findas tais considerações, é preciso deixar posto que, apesar da multiplicidade de 

facetas barroquistas que encontramos em Saramago, não poderíamos reduzir seu texto à 

apenas essa qualificação. Como bem disse o próprio escritor em uma entrevista: 

Posso reconhecer que sim. Esse tipo de frase envolvente, quase interminável, que 

faz rodeios, volta atrás. Se isso tem algo a ver com o barroco, aceito que sim. 
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Mas também é certo que reduzir um estilo a uma etiqueta não é nada bom. 

Parece que fica tudo dito, mas no fundo o principal permanece de fora (Apud 

CALBUCCI, 1999, p. 93-94). 

 

Apesar das várias realidades eruditas que permeiam tanto o barroco quanto a escrita 

de Saramago, preferimos usar o termo barroquismo para expressar tais semelhanças já que 

não é apenas o Barroco o definidor de seu projeto escritural. Há, para usar os termos de 

Haroldo de Campos, um transladamento 

(...) assim, empenhadamente, do Barroco como modo operatório histórico, para o 

Neobarroco, enquanto prática semiótica contemporânea que “cita” o passado, 

retraduzindo-o – trans-configurando-o – no contexto do presente, não por 

assimilação pura e simples de dois distintos entornos históricos mas por 

metonímia, pelo reconhecimento de traços, de linhas de forças contíguas e não-

contíguas, por rastros dispersos, mas afins, que se definam reger pela infinitude 

da dobra dobrante, pelo pli infini: (...) (2000a, p. 528). 

 

Ora, ao invés de neobarroco, optamos por marcas barroquistas porque, como bem 

expressou o próprio escritor português – e com ele concordamos – sua escrita é ornamental 

e conceptista (marca do barroco), mas possui outros quesitos. Temos, outrossim, uma 

espécie de ethos barroco, qual considerou Montezuma, que ressoa na escrita de Saramago; 

um condão que se soma a outros para erigir uma arquitetônica diferencial. Citando o 

teórico, 

Para mim, o ethos barroco é uma tarefa, uma aspiração, um projeto cultural por 

construir, que a experiência histórica nos dá. Podemos ir buscar este ethos como 

aspiração, podemos ir buscar a experiência histórica; mas somente à medida que 

vamos a essa história para selecionar dela sem reparos o que nos convém e é útil 

para a construção da nova utopia (MONTEZUMA, apud SANT’ANNA, 2000, p. 

268). 

 

Um geômetra da linguagem, escritor barrocolúdico nos termos de Haroldo de 

Campos, escrita esquizofrênica como alude Deleuze105. Essa potência anti neutralidade e 

deveras ornamental, com mesclas de exercícios de erudição filosófico-literária e 

intervencionista revê 

(...) o passado com os olhos sincrônicos do presente, segundo a perspectiva da 

“história descontinua”, objeto de “construção”, proposta por Walter Benjamin 

(“É irrecusável, arrisca-se a desaparecer, toda imagem do passado que não se 

deixe reconhecer como significativa pelo presente a que visa.”), ilumina o 

recorrido diacrônico com o fulmíneo instantâneo da agoridade (jetztzeit), toma 

partido (“crítica parcial”, diria Baudelaire, a única que lhe interessava; “quem 

não é capaz de tomar partido deve calar-se”, completaria W. Benjamin, “A 

técnica do crítico em treze teses”). (CAMPOS, 2000a, p. 528). 

 

                                                 
105 Mas o Barroco já é a crise da razão teológica: trata-se de uma última tentativa para reconstruir um mundo 

que está desmoronando. E um pouco assim que se define a esquizofrenia, e frequentemente se relacionou as 

danças ditas barrocas às atitudes esquizofrênicas (DELEUZE, 1992, p. 205). 
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Tecido com espaços vazios possíveis de preencher, a narrativa saramaguiana 

permite vislumbrarmos diversos horizontes: uma vontade de criar por meio de 

estabelecimentos de espirais sobre o quadrado. Em outras palavras, o autor “(...) recupera 

em si mesmo a linguagem em estado nascente” (VALÉRY, 2018, p. 13). Há uma 

necessidade plena em Saramago de comprovar que a criação pode vencer a batalha contra a 

imitação. Seu locus literário surge como espaço privilegiado de exame e de desconstrução 

da visão posta/épistémè. Tal atitude instaura a leitura e a literatura como “(...) direitos, 

como práticas que ajudam as pessoas a construir sua individualidade, a criar seu espaço no 

mundo e a estabelecer relações com os demais” (CASTRILLÓN, 2011, p. 393). 

Contudo, apesar de empenhada, é preciso reforçar que a arquitetura textual de 

Saramago é, também, literária até as entranhas. Como bem ilumina o próprio escritor: 

Para mim o mais importante de tudo é a linguagem. (...) Mais do que a história, 

infinitamente mais do que a história. Uma história bem construída é 

indispensável; aquilo tem de estar estruturado, tem de manter-se de pé. Mas eu 

costumo dizer que, da mesma maneira que o corpo humano tem setenta por cento 

de água, a literatura é setenta por cento de linguagem. E talvez durante a minha 

vida de escritor não tenha tido consciência disso, embora de alguma forma o 

estivesse praticando. Mas nos últimos tempos tornei-me consciente disso: o 

fundamental é a linguagem (Apud SANTOS, 2010, p. 37-38). 

 

Saramago une empenho e trabalho sígnico sem negar a ideia essencial de que “(...) 

a literatura é, só pode ser, um tipo de extensão e de aplicação de certas propriedades da 

linguagem” (VALÉRY, 2018, p. 12). Assim, é por esse meio que o escritor ultrapassa o 

intrinsecamente estrutural e projeta ficcionalmente o epistêmico, literatura menor em 

estado de constante exercício de reflexão. Há empenhamento e labor textual, inspiração e 

transpiração, união de posturas para transpor barreiras. Sua grande novidade está em saber 

fazer desse projeto textual algo que, sem deixar de ser literário, seja também empenhado de 

forma desconstrutiva, propondo e instaurando realidades fictícias capazes de cruzar a 

barreira limítrofe da literatura. Em outras palavras, 

O romance de José Saramago é uma construção literária extremamente lúcida e 

original, que assenta sobre um fundo cultural extenso e num talentoso manuseio 

das potencialidades da língua portuguesa, fiel a um cânone romanesco 

tradicional que adapta a formulações precisas – mas nesses vários modos de 

adaptação, peculiaríssimos e servidos por uma imaginação poderosa, configura-

se uma forma romanesca diferenciada, nova, insinuante, num progressivo 

investimento de tempos literários, numa proposta de integração do mundo na arte 

como diálogo, pesquisa e interrogação. José Saramago reinventa de facto o 

romance; mas o seu romance, praticando sobre o passado, sobre o 

contemporâneo ou sobre projecções do futuro, de algum modo arrisca a própria 

invenção do mundo (Apud BAPTISTA-BASTOS, 1996, p. 81). 
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E isso se dá desde seu primeiro texto, mas alcança nuances e voos mais altos com o 

surgimento de Levantado do chão. A partir do aparecimento desse romance passamos a 

compreender bem delineadamente e de forma explícita o projeto construtivo que alicerça a 

obra de Saramago. A grande viragem então, de nosso ponto de vista, não é a transformação 

linguística instaurada no romance, mas a compreensão desse projeto. Por isso não 

acordamos com Silveira ao afirmar que Saramago possui uma obra cuja trajetória “(...) 

gradativamente, vai-se levantando do chão do proselitismo sócio-político em demanda de 

uma reflexão metafisica sobre os destinos do homem” (SILVEIRA, 2007, p. 109). 

Acreditamos que exista, desde Terra do Pecado, um projeto multifacetado esboçado pelos 

diversos textos. Como já visto, esse projeto é, segundo nossa leitura, a construção de uma 

transformação na arqueologia humana atual, uma nova épistémè, de ética diferenciada, cuja 

base é a perspectiva mítica greco-latina sob nova roupagem. 

Não a toa cremos que essa montagem tenha acontecido por conta, também, de uma 

marca vivencial do escritor. Não estamos, com isso, querendo voltar a uma perspectiva 

psicologista que entende a obra como reflexo do sujeito que a escreve, mas antes afirmar 

existir uma homologia estrutural entre a visão de mundo do sujeito e a organização da 

opera. Destarte, 

Ao romancista das certezas, que compreendia e aceitava o universo e as razões 

de suas harmonias ou desarmonias, correspondendo a um mundo estável, de 

princípios imutáveis, sucede o romancista da indagação em face de um mundo 

instável, massificado, em acelerada metamorfose, cujas causas ele procura 

compreender (JOSEF, 1993, p. 25). 

 

Não queremos afirmar, com a citação, uma mudança de perspectiva no processo de 

produção de Saramago. Não existe um escritor de certezas e, posteriormente, um escritor 

de indagações. Acreditamos que Saramago seja, desde o início, um escritor dialético, que 

sabe e conhece as condições de um mundo instável, massificado, sem fixação ou paragem 

e difícil de ser explicitado facilmente. Entretanto, sua visão de mundo é ainda de princípios 

(como bom comunista que é). Existe uma visão (e leitura) desse mundo capaz de estruturá-

lo, de transformá-lo e estabilizá-lo em favor dos menos agraciados e com princípios 

humanitários. Essa marca social é altamente engajada. Como corrobora Silveira (e aí sim, 

concordamos), 

Em nome dos pressupostos Iluministas de que somos romanticamente herdeiros 

– os de fraternas humanidade, liberdade e igualdade –, a artesania literária do Sr. 

José Saramago, sob a égide de uma teleologia que negaria e contestaria os 

valores deletérios da pós-modernidade, aponta para uma utopia. Ansiando por 

uma expectativa de futuro, como, aliás, já desejara e insinuara no apocalíptico 

Ensaio sobre a cegueira (1995) (SILVEIRA, 2007, p. 123). 
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O caminho Iluminista (de base romântica como já apontara Baptista-Bastos em 

citação anterior) moldado sob uma perspectiva marxista, é o qualificativo da marca 

identitária saramaguiana, uma herança transformad(or)a. Continuador/herdeiro de uma 

atitude que contém presença de metas, fins ou objetivos – abolidos faz algum tempo na 

literatura portuguesa –, os textos de Saramago contestam valores, apontam caminhos e, 

mesmo não assumindo, projetam utopias. Ora, desde antes de Ensaio sobre a cegueira o 

escritor já declarava abertamente esse amálgama entre consciência/trabalho literário, mas 

isso já era presente em seus primeiros textos e ultrapassa o mero fazer em favor de um 

devir imantado no sujeito, tão imantado que salta aos poros: 

Quando digo que eu talvez não seja romancista, ou que talvez o que eu faça 

sejam ensaios, refiro-me justamente ao que estamos a falar, porque a substância, 

a matéria do ensaísta, é ele próprio. Se você consultar os ensaios de Montaigne, 

que foi quem inaugurou o gênero, verá que é ele que está ali, sempre ele, já 

desde o prólogo, na própria introdução. Em suma, eu sou a matéria daquilo que 

escrevo (SARAMAGO, apud ARIAS, 2003, p. 30). 

 

A falta de conjuntura genérica já comentada marca o polo instável e mutacional 

constante em sua obra, mas a crença inerente, as similaridades de um narrador 

aparentemente imutável e a forja de um produto verbal contínuo promovem uma épistémè 

nova e apresenta-se como a outra face dessa escrita. Essa marca já foi evidenciada por 

diversos críticos de peso, como por exemplo Harold Bloom que comenta: 

From Baltasar and Blimunda on through The Cave, Saramago is in constant 

change, not merely from fiction to fiction, but within each work. I don’t know 

the genre of any of his books except, his masterpiece (in my view), The Gospel 

According to Jesus Christ (BLOOM, 2002a, p. 9)106. 

 

As reflexões de Bloom já antes haviam sido realizadas de modos diferentes, por 

diversos outros críticos, motivo que corrobora para a constatação dessa perspectiva. Em 

busca de não nos delongarmos demasiadamente em assunto comum, vejamos apenas a 

similar afirmação de Ana Paula Arnaut quando, em seu ensaio José Saramago: a literatura 

do desassossego afirma: 

Não por acaso, pois, a indicação genológica da 1ª edição de Manual de Pintura e 

Caligrafia – “Ensaio de romance” – aponta para uma vertente marcadamente 

reflexiva (característica do género ensaio) decorrente de uma procura 

experimental do conhecimento e dos saberes. Mas esta denominação genológica, 

ao mesmo tempo que remete para um claro parentesco com o domínio 

académico (...) (ARNAUT, 2018, p. 2) 

 

                                                 
106 “A partir de Memorial do convento ou através de A caverna, Saramago está em constante mudança, não 

apenas de ficção em ficção, mas dentro de cada obra. Eu não sei o gênero de qualquer um de seus livros 

exceto, sua obra-prima (na minha opinião), O Evangelho segundo Jesus Cristo”. Tradução sob nossa 

responsabilidade. 
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Apesar de muito constatada, essa questão foi entendida/interpretada em um 

contexto não epistêmico, quesito que a sobrevaloraria. Em sua extensão acreditamos que a 

mudança não indicia ser de tema, estilo ou de estratégia simplista de diferenciação, ou de 

marketing. Ou seja, a nosso ver menos que negar, Bloom e/ou Reis apenas corroboram a 

possibilidade de leitura epistêmica que vimos realizando. 

Também Ana Paula Arnaut, em artigo sobre a obra de Saramago, afirma que, com a 

publicação do romance As intermitências da morte (2005), Saramago inaugura, como já 

apontamos, uma nova fase em sua narrativa, a dos romances fábula107. Aí se alocariam, 

ainda, A viagem do elefante (2008) e Caim (2009). Para a pesquisadora, com o romance de 

2005 Saramago passa a “(...) uma nova fase romanesca. A diferença instaura-se não só pelo 

viés de uma inegável e predominante linha cómica, mas também pelo recurso a uma maior 

simplificação das traves-mestras das narrativas” (ARNAUT, 2011, p. 25). Nesta fase, o 

escritor promove uma linha diferencial onde se torna “(...) mais obediente ao princípio de 

uma apresentação cronologicamente sequencial, logo com menos ‘direcções irradiantes 

que se vão dividindo em ramos e ramilhos, até se perderem de vista’” (SARAMAGO, 

1997, p. 135), somado a um “(...) tom marcadamente cómico e à cor, agora mais suave, a 

que o narrador/autor recorre para construir a acção, os temas que a percorrem e as 

personagens que lhe dão vida” (ARNAUT, 2011, p. 25-26). Ora, essa prevalência do 

cômico ou de um processo de ressimplificação anotados por Arnaut em nada negam nosso 

percurso, mas solidificam, por meio da constatação da existência de fases, que Saramago 

possui, mesmo a revelia de sua intenção consciente, um projeto que se constata de diversos 

modos. Projeto manifesto de forma mais ampla no romance, um conluio genérico para a 

expatriação de uma proposta em consolidação. Claro está, seu diálogo maior será com o 

contexto religioso, o qual é desterritorializado para reinserir novas perspectiva nesse 

projeto epistêmico. E tal fato acaba por ser de grande valia para a leitura de sua obra pois, 

como bem explicita Haroldo de Campos – citando Bloom –, “a Bíblia, a partir de suas 

origens, é tudo menos uma biblioteca teológica; é, sim, o produto de escolhas estéticas” 

(2000b, p. 91). 

                                                 
107 As fábulas têm algumas características peculiares como a inclusão de animais como personagens. Por 

meio dos diálogos entre os bichos e das situações que os envolvem, o narrador procura transmitir um 

conhecimento, feito sabedoria, de caráter moral, tornando-se exemplos de conduta à humanidade. Contudo, 

como bem explicita a crítica: “Não falam aqui os animais, e este não é imperativo único para a composição 

do género, mas a aliança entre a dimensão ético-moral e aspectos como a já referida (e importante) 

simplicidade semântica (ainda que meramente aparente, como aliás sucede na fábula) (...)” (ARNAUT, 2011, 

p. 30). 
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Saramago, qual novo Homero, constitui em seus escritos uma diferença que produz 

efeitos avassaladores, sobredeterminando em demasia a cada um de nós; quando tal se 

espraia pelo espaço narrativo, se esboroa por conta de sua força literária como, por 

exemplo, vimos em O evangelho segundo Jesus Cristo. Dessa forma, sua literatura 

imprime maioridade à escrita portuguesa pós-74. Não porque a literatura anteriormente 

produzida não o fosse, mas porque, finalmente, seu estilo e projeto consolidam uma 

verdadeira novidade elevada à evolução literária de seu país – ação criadora de um locus 

em que trabalho laborioso, construção artística, épistémè e contestação se amalgamam em 

um tecido promotor. Ora, somada a essa construção, os textos oferecem suas entranhas 

para constatarmos processos metaficcionais. Em termos finais, há uma sinalização 

explícita: o romance ensina-nos a lê-lo. Ensina-nos a perceber suas intenções, indicia 

possibilidades para sua leitura, mas sem fazer do leitor objeto de consumo ou manipulável. 

Há, junto com essa direção, uma liberdade – “ler é somar-se ao outro, é confrontar-se com 

a experiência que o outro nos certifica (...) encontro das diferenças (...)” (QUEIRÓS, 2011, 

p. 9). 

Destarte, para encerrar esta discussão, lembramos que coerentes com a postura 

saramaguiana expressa em seus textos, o caminho aqui trilhado não propõe modelos, mas 

lê um movimento possível dentro de nossa proposta de interpretação. 

 

5.4 Mulher e Literatura saramaguiana – possível e utilitária 

 

Toda mulher é Eva. 

(José Saramago) 

 

A segunda constante, das mais comuns e comentadas da literatura saramaguiana, é 

a da figuração da mulher em seus romances. Tal qualificativo não deveria ser nada 

estranho a uma literatura menor, afinal, a mulher, enquanto agenciadora de significados e 

excluída da canonicidade, é plena para funcionar como linha de fuga. O próprio Saramago 

comenta constantemente, qual como faz com os outros temas aqui abordados, em 

entrevistas e escritos teóricos sobre o papel da mulher.  A Baptista-Bastos afirmou: 

(...) aquilo a que chamamos instinto carnal, no que se refere à mulher, eu diria 

que não existe. Não vejo a mulher como o alvo ou o objecto do desafogo do meu 

instinto carnal, não é nesse plano que a vejo. Vejo-a sempre no plano da relação 

que eu, pessoa, tenho com ela, pessoa (SARAMAGO, apud BAPTISTA-

BASTOS, 1996, p. 36). 
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Já a Juan Arias, o escritor dirá: “(...) as histórias de amor de meus romances, no 

fundo, são histórias de mulheres, o homem está ali como um ser necessário, às vezes 

importante, é uma figura simpática, mas a força é da mulher” (Apud ARIAS, 2003, p. 57). 

As duas citações já indiciam qual a posição tutelar saramaguiana quanto à figura feminina 

em seus textos. Mas, não obstante as falas do escritor, a crítica também tem se esforçado 

em constatar essa ação magnânima da mulher nos romances do escritor. Vejamos, a 

exemplo ilustrativo, a posição de Cerdeira da Silva ao comentar sobre a questão: 

A mulher ocupa, aliás, um papel fundamental na ficção de Saramago. Como a 

repetir o eco do narrador de Levantado do chão, romance cujo saldo épico 

poderia apontar: para um predomínio da ação revolucionária masculina, “de 

homens se continuará a falar, mas cada vez mais de mulheres” (LC, p. 183). 

(CERDEIRA DA SILVA, 2008, p. 140). 

 

A presença da mulher, mais que constatada, é algo a ser valorizada na ficcao 

portuguesa pois, até 1974, sua figura era tutelar, nunca protagonística nos textos ficcionais. 

Claro que poderíamos pensar em exceções ou mesmo em textos do período salazarista cuja 

figura principal seja uma mulher. Entretanto, mesmo sendo principal, difícil é encontrar 

alguma que seja heroína autoconsciente ou dona e senhora de sua vida. Por isso, ao 

constatar a mulher ocupando “um papel fundamental na ficção de Saramago”, a crítica está 

a apresentar uma mudança paradigmática em uma literatura ainda muito inflada por laivos 

machistas, misóginos e totalmente misológicos quando referente ao protagonismo 

feminino. 

Ao mudar o foco para uma “fala cada vez mais de mulheres”, Saramago promove a 

descriminalização da figura feminina em seus romances. O escritor coloca as mulheres 

como epicentro de enunciados coletivos e quebra com uma postura cultural altamente 

política e de alcance inaceitável, ação já há muito exigida pela literatura, bem como pelas 

mulheres da sociedade portuguesa. Como nos informa Cerdeira da Silva: 

A Carta de Guia de Casados de D. Francisco Manuel de Melo, no século XVII, 

oferece, aliás, um modelo perfeito desta prática discriminatória. Dela José 

Cardoso Pires, em sua Cartilha do Marialva, elegeu três pressupostos que 

apontam para as formas variadas de controle da feminilidade: "Do homem a 

praça, da mulher a casa" (p. 128); "Criou-as Deus fracas, sejam fracas" (p.95); 

"O melhor livro é a almofada e o bastidor" (p. l03). Enunciam-se aí três 

formulações viciosas que impõem à mulher um estereótipo redutor: a 

subalternidade social, a subalternidade física e a subalternidade cultural (2008, p. 

140). 

 

Frente a tal perspectiva, é a mulher valente e ousada que desencadeia a ação e 

mantêm a coerência do relato em Saramago. Provoca, a partir dos seus traços distintivos, 

uma necessidade de avaliar o mundo de forma diferente, qual M de Manual de pintura e 
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caligrafia, Maria Sara de História do cerco de Lisboa, as mulheres de A Jangada de pedra, 

Maria de Magdala do Evangelho segundo Jesus Cristo, a Mulher do médico de Ensaio 

sobre a cegueira ou das mulheres de Levantado do chão. Saramago, como bem expressou 

em entrevista, tinha um apreço especial pelas heroínas. Segundo ele: 

Pois, é isso, tanto num caso como noutro, quer fosse uma relação passageira, 

quer fosse o chamado grande amor, nunca foi coisa minha esse tipo de 

aproximação. Para mim, é a pessoa, evidentemente que é uma mulher, mas 

acima de tudo é a pessoa que importa. A aproximação, a investida, se quiseres, é 

sempre feita, no meu caso, com extrema delicadeza. Por isso é que te disse que a 

delicadeza não é nunca demasiada. Mas, evidentemente, isto tem a ver tom o 

temperamento de cada um (Apud BAPTISTA-BASTOS, 1996, p. 37). 

 

Transformado pelo espírito feminino, o romance saramaguiano não oferece mais as 

mesmas perspectivas do romance português pré-Revolução. A presença e protagonismo 

feminino impõem problemas inteiramente novos, além de inúmeros enigmas. Isso porque, 

em Saramago, a presença feminina promove certa identificação, por um lado, e um 

misticismo servil do outro. A mulher se torna intraduzível em seus romances. Mas, mesmo 

tendo o fulgor de uma presença feminina a apontar caminhos e a desinstalar preconceitos, 

essas mulheres ainda não são completamente plenas em suas construções. Isso porque cada 

uma delas existe, nos romances saramaguiano, a serviço de um homem. A liberdade 

inaugural delas não é exatamente plena, mas antes, necessária. Assim, Blimunda serve a 

Baltasar, qual Lídia e Marcenda a Ricardo Reis, H a M, Maria Sara a Raimundo, Maria de 

Magdala a Jesus, a Mulher do Médico a seu esposo, Maria da Paz e Helena a Tertuliano 

Máximo Afonso, Isaura Madruga e Marta Algor a Cipriano Algor e Marçal Gacho 

respectivamente. 

Ora, identificar tais máculas femininas no romance de Saramago não inviabiliza sua 

ação. Isso porque, apesar de romancista, Saramago não é dono da verdade absoluta e 

também erra em suas proposições. Homem de seu tempo, muitas de suas ideias são 

avançadas, mas nem sempre ele as realiza, seja na vida, seja na arte. Se pensarmos a 

questão da mulher, apesar de o escritor as manter em estado de servilismo, essa postura é, 

ao menos, optativa e menos panóptica que nos romances dos escritores que lhe antecedem. 

Expliquemos melhor. O panóptico é um conceito apresentado por Foucault a partir das 

formulações do jurista britânico Jeremy Bentham. Este formulou seu pensamento no século 

XVIII, e foi divulgado como uma verdadeira “ortopedia social” (FOUCAULT, 1995, p. 

86) no século XIX. Seu conceito é o de uma prisão modelar, na qual os presos eram postos 

em celas individuais e em círculo ao redor de uma torre central que, a partir de um cálculo 

de abertura das janelas, as colocavam num regime de total visibilidade. Todos os 
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prisioneiros eram vistos pelos vigias, mas não se dava o contrário. Frente à torre central 

temos a onipresença da vigilância – da qual descende o Big Brother – e a economia da 

visibilidade, com guardas protegidos por biombos e persianas, causava a impressão de uma 

vigília permanente. Ora, para o filósofo francês, além de uma estratégia arquitetônica do 

regime penal, o panoptismo era um dos traços característicos da sociedade disciplinar: 

É uma forma de poder que se exerce sobre os indivíduos em forma de vigilância 

individual e contínua, em forma de controle de punição e recompensa e em 

forma de correção, isto é, de formação e transformação dos indivíduos em 

função de certas normas. Este tríplice aspecto do panoptismo – vigilância, 

controle, correção – parece ser uma dimensão fundamental e característica das 

relações de poder que existem em nossa sociedade (FOUCAULT, 1995, p. 103). 

 

É impossível não correlacionar as falas de Foucault com a situação feminina nas 

terras portuguesas em período salazarista. Criado em um ambiente panóptico e de 

desvalorização do feminino – vigiado, controlado, ameaçado e, não obstante, castigado – 

Saramago rejeita essa prefiguração, mas muitas vezes ainda se mantem preso a um lastro 

de pensamento que enxerga a existência da mulher como aquela que serve. Mesmo assim, 

há de se louvar a perspectiva de crescimento do feminino em seus textos e, se não fosse a 

morte, talvez constataríamos a mudança dessa situação nos romances finais de sua carreira 

– haja vista que Lilith já não é mais servil como a mulher do médico e, tudo indica, Felícia 

(protagonista, junto com Artur Paz Semedo, de Alabardas, alabardas, espingardas, 

espingardas) também não o seria. 

 

5.5 Entre o insólito e o histórico / modernidade e pós-modernidade 

Sonho com o intelectual destruidor das 

evidências e das universalidades, que localiza e 

indica nas inércias e coações do presente os 

pontos fracos, as brechas, as linhas de força; 

que sem cessar se desloca, não sabe exatamente 

onde estará ou o que pensará amanhã, por estar 

muito atento ao presente (Michel Foucault). 

 

Outra constante em Saramago são suas questões com o insólito e o histórico, bem 

como suas relações com a pós-modernidade já abordadas tangencialmente nas análises 

apreendidas. Vamos, então a essas presenças no restante da obra do escritor português. 

Como muitos críticos e historiadores já indiciaram, a trajetória da História 

portuguesa marca-se por fatos específicos e locais que, paulatinamente, influenciam a 

escrita de sua literatura (o que não significa que sua configuração se dê por conta desses 

fatos). Dentre os diversos fatos históricos do século XX inegavelmente a ditadura 
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salazarista e seu término com a Revolução dos Cravos é o mais relevante, fator que 

influenciou uma nova construção identitária – mesmo que aparente – do país por parte de 

seus pensadores. Essa atitude acaba por ser ambígua pois, como bem constata Ornellas: 

A Revolução, em grande parte um subproduto da perda do império, trouxe 

consigo um senso de libertação e um novo discurso de potência pelos quais os 

portugueses finalmente estavam livres para reinventar um novo Portugal. 

Ironicamente, essa afirmação de uma nova identidade portuguesa originou-se de 

uma perda: perda de território e perda de influência cultural e política, 

especialmente na arena africana (2012, p. 156). 

 

Se o fator histórico foi um dos elementos decisivo para a mudança portuguesa, não 

poderia a literatura deixar de valer-se deste dado insofismável para construir seus alicerces. 

Por meio da ficção, os romancistas e pensadores portugueses encontraram um modo de 

pensar essa reconstrução identitária do país. Como esclarece o romancista Fernando 

Dacosta: 

Até porque não há ficção – o José Saramago falava-me há pouco tempo sobre 

isso. E que a ficção de uma época é também um dado concreto dessa época; cada 

época tem uma ficção própria que a traduz (Apud PEDROSA, 2004, p. 65). 

 

Ora, a fala de Dacosta serve como mote iniciador de uma discussão muito 

interessante. Sem cair no ilusório e mero sociologismo de achar que a obra é uma estrutura 

da realidade em movimento análogo, temos um processo que também mimetiza seu 

contexto. Assim, ao afirmarmos esse também, queremos pensar o romance saramaguiano 

não como histórico, mas também como. A conjunção coordenativa se presta perfeitamente 

para uma deflagração óbvia: se o mundo não tem mais fronteiras fixas e rijas (se é que um 

dia as teve) e as interseções culturais são constantes, não podemos mais pensar a fixidez 

como regra, ante as transitórias zonas de cruzamento e interação, bolsas rizomáticas – 

espações intermediários – não é possível fixar algo tão duro como o conceito de histórico 

para o romance saramaguiano. Nas palavras de Santos, 

(...) talvez nem seja lícito afirmarmos que a preferência do romancista recaia 

sobre essa ou aquela corrente da História. O que mais parece interessar-lhe é a 

dimensão histórica da escrita que, como escrita – e não como acontecimento – 

pode ser sempre reescrita e emendada. Isso, por outro lado, também reafirma o 

caráter da ficção como algo que, ao invés de se submeter a uma realidade prévia, 

deve manter-se aberta ao retoque de compreensões múltiplas e diversas no 

espaço e no tempo (SANTOS, 2015, p. 279). 

 

Esse histórico saramaguiano, diferente do comum, apresenta alguns quesitos 

diferenciados. Comecemos por sondar quais são esses quesitos e, posteriormente, como 

pensar tais questões teórico-analiticamente: 

Quando digo corrigir, corrigir a História, não é no sentido de corrigir os factos da 

História, pois essa nunca poderia ser tarefa de romancista, mas sim de introduzir 
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nela pequenos cartuchos que façam explodir o que até então parecia indiscutível: 

por outras palavras, substituir o que foi pelo que poderia ter sido. Certamente se 

argumentará que se trata de um esforço gratuito, pouco menos que inútil, uma 

vez que aquilo que hoje somos não é do que poderia ter sido que resultou, mais 

do que efectivamente foi. Simplesmente, se a leitura histórica, feita por via do 

romance, chegar a ser uma leitura crítica, não do historiador, mas da História, 

então essa nova operação introduzirá, digamos, uma instabilidade, uma vibração, 

precisamente causadas pela perturbação do que poderia ter sido, quiçá tão útil a 

um entendimento do nosso presente como a demonstração efectiva, provada e 

comprovada do que realmente aconteceu. (SARAMAGO, 1990a, p. 19). 

 

Saramago começa informando não querer escrever uma nova História, muito menos 

escrever ela novamente com outras perspectivas. Antes pretende reproduzir essa mesma 

História, mas com a inserção de pequenos átomos diferenciais que “explodem” a base, 

historiográfica e a revoluciona; ou seja, “substituir o que foi pelo que poderia ter sido”. 

Esse átomo explosivo que, enquanto “leitura crítica”, promove a instabilidade na trama e 

causa uma perturbação, oficializa o ficcional no discurso histórico. Processo um tanto 

diferente do romance histórico comum. Como elucida Arnaut, 

Ao contrário do romance histórico tradicional (cujos intuitos moralizantes 

pedagógicos e didáticos se prendiam com a concepção de que o passado deveria 

ser ressuscitado com o intuito de dar uma lição ao presente), o que a ficção 

histórica post-modernista inscreve e uma nova moral e uma nova pedagogia que 

chamam a atenção para a parcialidade do conhecimento histórico (ARNAUT, 

2008, p. 32). 

 

Ou seja, Saramago não anseia constatar a parcialidade do real, antes instabilizar 

essa realidade. Se continuarmos nessa linha, poderemos pensar as abrangências maiores 

desse historicismo do romance saramaguiano. Assim, servem muito bem as palavras de 

Dacosta – e talvez elas sejam importantes para pensar o quesito histórico em Saramago:  

Portugal é mesmo uma ficção; talvez por isso seja um dos países mais antigos do 

Ocidente, talvez por isso seja um país incompleto. Quando dizem que os 

portugueses não têm capacidade para levar nada até ao fim, eu digo: é verdade, 

mas eles não fazem isso por incapacidade, fazem-no por sobrevivência. É a 

história do vento e do junco; quando vem o vento, o junco curva-se e resiste. É 

também um pouco a questão de que, quando acabamos uma missão, um trabalho, 

ficamos vazios, terminamo-nos. E nós, os portugueses, suspendemo-nos. Eu falo 

muito do professor Agostinho da Silva e, com todo prazer, compartilho a teoria 

dele, ou as ironias dele, ao afirmar que quando os portugueses foram à Índia, não 

foram para descobrir a Índia nem para montar um Império, mas para descobrir a 

Ilha dos Amores. Como não a encontraram, desistiram, suspenderam-se, estão à 

espera de novos tempos em que possam então encontrá-la. E não a encontraram 

porque houve um equívoco; meteu-se de premeio o colonialismo, numa 

perspectiva mercantilista. O Quinto Império (e Camões, e o Padre António 

Vieira, e Fernando Pessoa, já diziam isto) não é de facto um império colonial, 

geográfico, territorial; é um império, no caso português, afectivo. A Agustina 

tem uma frase que define muito bem isto, quando diz que os portugueses têm a 

cultura da afectividade como outros povos têm a das matemáticas. Não digo que 

isto seja positivo ou negativo, não faço juízos, digo que esta é uma característica 

nossa (PEDROSA, 2004, p. 65). 
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Ao constatar que Portugal é uma ficção, o escritor apenas declara a ficcionalidade 

de todo discurso histórico. Fato disso é colocar a Ilha dos amores como elemento real ao 

lado da chegada às Índias; ou mesmo a crença de Portugal ser mesmo predestinado a 

Quinto Império. Ora, é justamente esse processo percebido por Dacosta que se passa nos 

livros de Saramago. Há uma construção totalmente histórica, cheia de nuances e detalhes e 

recheada de fatos. Mas, em certo momento, temos a introdução de um elemento insólito, 

totalmente diferenciado e inesperado de forma tão comum e simples cujo aparecimento não 

nos damos conta. Para além, o elemento insólito é tão contextualizado como comum que 

quase se torna existente. Há, no jogo entre construção do passado e conhecimento presente, 

uma intenção de construção tão bem alinhavada e instituir, pela ficção, uma história 

alternativa, escrita nos desvios do não contado. Não há, nesse projeto, um laivo moralista, 

antes, como elucida Baptista-Bastos, “o cepticismo de Saramago é signatário de uma visão 

moral da História e, por isso, da consciência de que História não tem moral” (1996, p. 15). 

A falta de moralidade (elemento que poderia impedir a inserção do insólito) permite 

ao “inexistente” imiscuir-se no todo narrativo. Saramago empreende, então, uma visitação 

crítica da História de Portugal, mas mesclada com o insólito, a fim de dar voz aos silêncios 

que a oficialidade impôs. Tal processo de constituição é, sob outras palavras, muito bem 

elucidada por Derrida: 

(...) é preciso fazer de tudo para se apropriar de um passado que sabemos no 

fundo permanecer improvável, quer se trate aliás de memória filosófica, da 

precedência de uma língua, de uma cultura ou da filiação em geral. Reafirmar, o 

que significa isso? Não apenas aceitar essa herança, mas relançá-la de outra 

maneira e mantê-la viva. Não escolhê-la (pois o que caracteriza a herança é 

primeiramente que não é escolhida, sendo ela que nos elege violentamente), mas 

escolher preservá-la viva (DERRIDA; ROUDINESCO, 2004, p. 12). 

 

A apropriação do passado intenta resgatar ideias diferenciadas da História, porque 

mesmo que ela não registe um fato, isso não implica que esse fato não tenha ocorrido. A 

escrita saramaguiana desvirtua a própria narratividade histórica oficial em sua 

especificidade intrínseca para recriar ficcionalmente o acontecido. Dessa forma, 

Ao partir de uma metáfora, portanto da ficção, ou do que se poderia chamar de 

histórias alternativas, o que consegue já não é metaforizar o real, mas fazer com 

que a metáfora gere a história: homens duplicados, cegueira branca, fios de 

Ariadne, cavernas de Platão, alegorias da morte. Aliás o próprio acontecimento 

insólito vem, em geral, comprometido com uma fundamentação descritiva de 

marcas quase positivistas, sobrecarregada de detalhes que a justificam 

(CERDEIRA DA SILVA, 2008, p. 146). 

 

Reler a história através da literatura, de forma consciente e sistemática, com um 

processo de escrita voltado, também, para seu estatuto de montagem, insolitude e 
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ficcionalidade projeta no texto saramaguiano sua novidade. Em outros termos, “é como se 

o narrador desconstruísse um mundo e convidasse o leitor a reconstruí-lo em função de um 

novo sentido, de um centro de explicação ficcional” (ARNAUT, 2008, p. 155, grifos da 

autora). Assim, o elemento deslocado insólito sai de seu lugar de origem e se insere no 

histórico criando uma situação inverossímil. Por meio dessa situação que inverte e desregra 

os sentidos, o narrador saramaguiano desafia a convenção e subverte sistemas; ao angariar 

o mítico junto com o insólito a transformação se instaura. A realidade se reinventa. Não à 

toa o insólito surge na ficção do autor com toda a força de seu papel transgressor: esse 

insólito mantém um distanciamento crítico em relação a si, desmistificando-se – para 

mitificar-se em seguida. A ficção se redimensiona e põe em xeque os mecanismos de 

representação. Em termos finais, o histórico é recriado pelo insólito e o mito se atualiza 

como verdade ficcionalizada. A verdade se torna, novamente, resultado das circunstâncias 

culturais sempre em mutação.  

Há, ainda, uma contradição explícita nesse processo. O passado, não é mais um 

retorno nostálgico, mas reavaliação crítica; e Saramago instaura um diálogo irônico com 

esse passado. Não há destruição, antes revisitação, problematização do modelo frente a seu 

objetivo (relação literatura e realidade), tal qual a relação realidade e linguagem. Em outros 

termos, o repensar da realidade histórica enquanto criação humana está condicionado pela 

textualidade. Em processo descritivo, é como se tudo parecesse tranquilo e banal e, eis que, 

insinuando-se lentamente, ou de súbito, se manifesta o insólito que comprova ser a 

realidade histórica uma construção linguística e afirmada miticamente. A reescrita histórica 

somada à insólita aloca Saramago no meio de outra questão premente: a modernidade de 

sua obra. 

Entretanto, antes de adentrarmos essa questão gostaríamos de esclarecer que não o 

chamaremos de escritor pós-moderno ou pós-modernista. Apesar dos esforços de Carlos 

Reis ou Ana Paula Arnaut em classificar os escritores portugueses pós-74 de pós-

modernistas, preferimos o termo contemporâneo dada a problemática teórica que tal termo 

se embasa, assim como os pressupostos dos quais não discutiremos aqui por não caberem 

nos limites deste trabalho. 

Saramago, como já dissemos, possui uma herança da escrita montaigneana que, por 

mais que se esconda, remonta a Rousseau. Isso se dá porque 

Ao usar dados pessoais não para construir uma biografia e sim para perscrutar a 

condição humana, o pensador francês [e, por consequência, Saramago] elegeu o 

eu como fonte de uma escrita que prescinde, a um só tempo, de heroísmos e 
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receitas de composição, para se firmar como resultado do cruzamento entre os 

sensos estético e crítico. Prenhe de questões, o ensaio não pode se resolver na 

forma, como é facultado à poesia; contudo, ao se fazer menos pelo “acerto das 

respostas” do que pela “agudeza das perguntas” (1, 93), dota-se de uma abertura 

e uma movência mediante as quais confina com a literatura (BASTOS, 2010, p. 

28). 

 

Qual o escritor francês, Saramago perscruta a alma humana sem interesse de 

construção heroica, antes em busca, como já argimentamos, de uma literatura menor que 

expresse criticamente esse humano. Não há resolução via modelização da forma ou 

sequência lógico-causal, o sentido promana da operação ensaística, a pluralidade, da 

abertura via ficionalidade. 

Importa notarmos que essa herança promove, textualmente, uma postura ética. 

Como um bom escritor moderno, embasado por um direcionamento iluminista, sua escrita 

acentua uma incidência crítica, reivindica um espaço (est)ético para a linguagem e se 

aproxima de uma postura de literatura que tem como locus de diálogo dos seres consigo e 

com o mundo. Ora, os textos saramaguianos se apresentam como uma forma de 

conhecimento da condição humana (épistémè) e de suas circunstâncias – seja ela filosófica 

e/ou linguística. Em uma época na qual a cultura é extremamente atacada, massificada e 

deglutida em fórmulas simplistas, essa literatura – valorizante da humanidade e de sua 

qualidade –, persiste como pináculo da memória humana, espaço de resistência da 

dimensão humana da sociedade – tão cara ao contexto moderno iluminista e da revolução 

francesa. Em decorrência, 

O desígnio político da escrita decorre muito naturalmente desta orientação para 

o exterior do sujeito que escreve, tocando o leitor nacional e transnacional não 

segundo modos panfletários que dispensam a crítica, mas segundo conversações 

em que o leitor é chamado a desempenhar um papel, a lançar um juízo, a abonar 

ou repudiar experiências pessoais e coletivas, em suma, a responsabilizar-se 

também (MARTINS, 2014, p. 184). 

 

Destarte, o romance se afirma como um projeto de revolução. Seja como for, o 

escritor português destrói a cisão entre ética e literatura que fora paulatinamente 

construída pelo século XX. Ao reinserir esse ético (e, por consequência, um projeto 

epistêmico) em sua escritura, Saramago une autor-leitor-crítico e desvela ciladas culturais. 

Mesmo que para isso seja necessário implantar de uma outra cultura/ épistémè. Em 

consonância com nossa perspectiva, Lourenço vai destacar que 

A cultura não tinha a pretensão de ser poder e ainda menos de ser o poder. A 

lenta inversão – ao menos aparente – dessa relação é precisamente o que 

caracteriza o poder como poder moderno e permite o nascimento como 

actividade autónoma da cultura (LOURENÇO, 1998, p. 118, grifos do autor). 
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Essa postura só comprova, como já o provamos de diversas formas, o horizonte 

intelectual saramaguiano é agitado, desassossegado, indagador. Seu impulso criativo está 

enraizado nas profundezas da modernidade e, por meio de diversas formas, apresenta suas 

ideias. Expressão perfeita daquilo que o próprio romancista já tinha sintomaticamente 

evidenciado na epígrafe de Raul de Brandão posta em Claraboia: “Em todas as almas, 

como em todas as casas, além da fachada, há um interior escondido”. 

Por fim, falta-nos ainda refletir sobre uma questão. Ao final de As palavras e as 

coisas Foucault aponta, como marca da época moderna, um dilema distinto; há, em seu 

saber, uma oscilação entre o positivismo – redução da verdade do sujeito empírico – e a 

escatologia – a antecipação da verdade por meio de um discurso de promessa. 

Indissociáveis na modernidade, segundo o pensamento foucauldiano, os termos poderiam 

servir, em uma visada mais atenta, como marcas da escrita saramaguiana. Afluída no 

âmago do saber moderno, essa obra seria, por um lado, positivista por alocar o sujeito 

moderno no centro da narrativa e resgatar sua centralidade humanitária e, por outro, 

escatológica por apresentar a promessa de uma transformação que virá, uma espécie de 

texto-argumento sobre qual pousa o destino da humanidade. Todavia, essa perspectiva se 

mostra balanceada em um momento: Saramago não é profético nem apocalíptico em seu 

primeiro romance. A Terra pecado falta-lhe essa proposta, mesmo sendo de uma vertente 

naturalista por conta da influência eciana. Nesse romance o escritor apresenta uma mulher 

incapaz de domar seus instintos (passe o termo positivista). Não há como direcionar o 

espírito da personagem para uma possibilidade. A morte do Dr. Viegas ao final do romance 

apenas implica que Maria Leonor poderá, ou não, amar novamente. Assim, apesar de 

exacerbado nesse primeiro texto, a partir de sua segunda publicação (pensamos em 

Claraboia, obviamente) já não há mais marcas desse positivismo naturalista imantado e/ou 

exacerbado. 

Contudo, poderíamos ver o profético/apocalíptico em textos como O ano de 1993, 

Manual de pintura e caligrafia, Levantado do chão (o mais apocalíptico pela ressurreição 

dos mortos e o “reino” vindouro), Memorial do convento, Jangada de pedra (que vive o 

apocalíptico para implantar a vivência possível em um mundo pós-escatológico), Ensaio 

sobre a cegueira, Ensaio sobre a lucidez ou As intermitências da morte. Neles, o processo 

de finalização se dá, mas por um motivo específico: há uma esperança não positivista, mas 

social, de que o humano cuidará do humano. Há uma visão, um lastro de modernidade e 

crença na salvação que quase beira à filosofia romântica. 
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Ora, a falta dessa esperança aparece apenas em Objecto quase, O ano da morte de 

Ricardo Reis, O evangelho segundo Jesus Cristo, A caverna e Caim, que são 

escatológicos, mas de uma forma estranha: possuem um lastro de contemporaneidade por 

não apresentarem esperança final. O derradeiro, nos textos citados, é iminente. A 

humanidade morre, não prevalece, não perdura – a exceção de alguns contos de Objecto 

quase que apresentam saídas ou possibilidades – por não haver esperança. Mas, 

reafirmamos, na maioria das vezes, seus textos se encaixam em uma perspectiva 

escatológica, pois são distópicos futurantes como classifica Costa (1992). 

Há que destacarmos uma importante nota que não deveria passar incólume: os 

textos saramaguiano não podem ser positivistas no sentido pleno do termo porque seus 

romances abrangem muitas questões, mas em nenhum temos um modelo de sujeito por 

excelência que haja em detrimento de questões metafisicas, mas antes, são sempre sujeitos 

do limiar108, seres em busca de uma autoconsciência (tal qual propõe Bakhtin). As 

personagens saramaguianas são, em sua esmagadora maioria, inconclusivos (exceção às 

personagens de Terra do pecado, Claraboia e as teatrais, em especial as de In nomine Dei). 

Por fim, há que notar serem as personagens sujeitos fiéis em certa medida. Baltasar 

e Bartolomeu são católicos, Jesus – afora ser figura central do cristianismo – possui 

apóstolos e dialoga com Deus e o Pastor/Diabo, e, mesmo sendo uma espécie de inversão 

do contexto cristão, o romance reconhece a existência de uma entidade superior e criadora, 

tal qual em Caim. Não há cientificismo explicito ou métodos de “como viver a vida”, mas 

idealismos que apontam para um saber maior. 

Apesar do imperativo racional que os move, as personagens estão sempre eivadas 

de um intenso sentimento de fragilidade da condição humana, sabem da existência superior 

e a reconhece. A incapacidade em alcançar clareza e evidência se compensa pela 

possibilidade do numinoso intervir e mudar sua postura epistêmica em favor da 

humanidade. Por isso há, na obra saramaguiana, um discurso assaz impugnativo ao 

religioso, mas nunca contra a possibilidade escatológica da salvação, pois se o próprio ser 

superior existe ele pode salvar, caso queira, a humanidade. 

 

                                                 
108 Se esse sujeito inacabado não apresenta identidade fixa e nem definida, sua manifestação só pode ocorrer 

em um espaço em que a relatividade e a polêmica sejam tônicas. Esse espaço é o que Bakhtin chama de 

limiar. O limiar expressa, então, um espaço que corresponde ao inacabamento, lugar de trânsito, de conflito e 

de tensão, carnavalesco por excelência. Opõe-se ao limite, espaço que corresponde ao fechamento, ao 

acabamento, à perfeição. O limiar é a porta da ficção, uma “superfície que separa a região do mesmo e a 

região do outro” (GONÇALVES NETO, 2011, p. 123). 
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5.6 A face rizomático-epistêmica 

(...) mudar as coisas e intervir de modo 

eficiente e responsável (embora sempre 

mediatizado, claro) não apenas na profissão 

mas naquilo que chamamos a cidade, a pólis e, 

mais geralmente, o mundo. Não mudá-la no 

sentido, sem dúvida um tanto ingênuo, de 

intervenção calculada, mas no sentido de 

intensificação máxima de uma transformação 

em curso, a um título que não é o do simples 

sintoma, nem o de uma simples causa: outras 

categorias seriam aqui requeridas (Jacques 

Derrida). 

 

Poderíamos pensar, com Deleuze, que a leitura é uma clínica cujo desempenho de 

sua função se dá na medida em que instaura uma genealogia dos modos de existência, isto 

é, uma ética. Em outros termos, a literatura possui uma potência de cura. Qual Boécio, 

Lucrécio, Sêneca, Nietzsche e Deleuze, cremos ser a literatura um devir-remédio (senão 

devir-cura) contra diversos males, tais como a intolerância, o “humano, demasiado 

humano”, os dogmas ou as formas de servidão, mesmo sabendo que, muitas vezes, é a 

própria literatura a geradora das intolerâncias, dogmas e formas refinadas de servidão mas, 

é preciso deixar claro, não cremos que seja essa sua função, antes um dos diversos e 

possíveis resultados que o literário alcanca mesmo sem intenção. 

Ora, sob essa perspectiva, para além de designar ou representar alguma coisa, a 

significação dos textos saramaguianos ultrapassa a função de manifestar o normal ou servir 

às significações dominantes. Sua ação avança para o campo do limiar da agramaticalidade 

e do desvio linguístico em favor de transformar a épistémè posta; assim, seu engajamento é 

transviado: 

De fato, a literatura, no fundo, é uma fala que obedece talvez ao código em que 

está situada, mas que, no exato momento em que começa, e em cada uma das 

palavras que pronuncia, compromete o código em que se encontra situada e 

compreendida. Vale dizer que, cada vez que alguém pega na pena para escrever 

alguma coisa, trata-se de literatura na medida em que, se quiserem, a coação do 

código se encontra suspensa no próprio ato que consiste em escrever a palavra – 

suspensão que faz com que, no limite, essa palavra possa muito bem não 

obedecer ao código da língua. Se, efetivamente, cada palavra escrita por um 

literato não obedecesse ao código da língua, ela não poderia absolutamente ser 

compreendida, seria absolutamente uma Palavra de loucura – e talvez esteja aí a 

razão do copertencimento essencial da literatura e da loucura em nossos dias. 

Mas isso é uma outra questão; podemos dizer simplesmente isso: que a literatura 

é o risco sempre corrido e sempre assumido por cada palavra de uma frase de 

literatura, o risco de que, afinal, essa palavra, essa frase, e então todo o resto, não 

obedeçam ao código. As duas frases: “Por muito tempo, deitei-me cedo”, e esta 

outra: “Por muito tempo, deitei-me cedo”, a primeira sendo aquela que digo, a 

segunda aquela que leio em Proust, essas duas frases são verbalmente idênticas; 
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mas são, na realidade, profundamente diferentes. A partir do momento em que é 

escrita por Proust no limiar de Em busca do tempo pedido, pode ser que, no 

limite, nenhuma dessas palavras tenha exatamente o sentido que atribuímos a 

elas quando as pronunciamos cotidianamente; pode ser muito bem que a fala 

tenha suspendido o código a que foi tomada de empréstimo (FOUCAULT, 2016, 

p. 109). 

 

Mesmo longa, a citação de Foucault se faz necessária por expressar claramente a 

ação da palavra no contexto textual saramaguiano. Feita dentro de um código específico 

que coloca a língua em um limiar entre compreendido e inovador, a literatura do escritor 

português flerta com o estado de loucura: norma e desvio, sertão e vereda, sentido e falta 

de tino, limite e ultrapassagem, fala e escrita. Seus textos carregam senso e contrassenso; 

“o texto tem necessidade de sua sombra: essa sombra é um pouco de ideologia, um pouco 

de representação, um pouco de sujeito: fantasmas, bolsos, rastos, nuvens necessárias; a 

subversão deve produzir seu próprio claro-escuro” (BARTHES, 2002, p. 41). 

Esse processo de escrita, quando em trabalho para resgatar a marca mitológica de 

seu marasmo e a reestruturar, encena a diferença epistêmica que tanto já comentamos. Essa 

força transforma as personagens, analogicamente, na figura coletivizada do povo português 

em busca de sua posição na atualidade: 

A situação do intelectual português, se a palavra se me pode aplicar, é sempre a 

mesma. Um intelectual tem sempre mais ou menos a mesma função. É uma 

função um bocado de kamikaze. E um sujeito que, na medida do possível 

exprime, sob o plano do desejo, sob o plano do discurso teórico aquilo que lhe 

parece ser a verdade da situação, do seu tempo. Não com a ideia de que é ele 

mesmo que possui essa verdade, mas com a convicção, um pouco dolorosa, de 

que no contexto sociológico actual, só eles podem assumir essa espécie de 

responsabilidade de sonhar alto os sonhos de todos, sem ter a pretensão de que 

sejam eles quem tem realmente a claridade mais profunda sobre a sociedade em 

que estão inseridos. Sob o ponto de vista prático, um intelectual age através dos 

seus escritos, através de pouca ou muita repercussão que aquilo que escreve ou 

comunica vai tendo sobre os outros. A função do intelectual não é tanto a de 

modificar a realidade, porque não penso que o intelectual a modifique, como se 

costuma dizer, mas a de modificar o / olhar dos outros e o seu próprio olhar 

sobre a realidade. Essa é a função do romancista, na medida em que ele oferece 

uma imagem renovada da realidade na qual todos nos movemos. Obriga-nos a 

re-situar-nos, obriga a rever as nossas confortáveis posições. Um ensaísta é a 

mesma coisa, é um sujeito que luta em permanência em duas frentes, mas a 

frente mais dura é aquela em que ele luta contra si mesmo, contra as suas 

próprias opções, contra as suas próprias ideias já fossilizadas, e todas as ideias se 

fossilizam rapidamente, mais a mais nos tempos que correm. A função mais ou 

menos hiperbólica de um intelectual a minha em particular, é a de criar modelos 

abstractos de opções de esquemas, de ideias, nos quais os outros se encontram ou 

se não encontram, mas capazes de suscitar da parte dele um movimento de 

interesse (LOURENÇO, 1996, p. 80-81). 

 

Qual intelectual, o romancista Saramago exprime, no plano do literário, não a 

verdade, mas seu desmascaramento; “assumir essa espécie de responsabilidade de sonhar 

alto os sonhos de todos” via épistémè. Como bem clareou Lourenço, “modificar o olhar 
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dos outros e o seu próprio olhar sobre a realidade”. Renovada a imagem de real o 

romancista-intelectual Saramago, ao aproximar-se do mítico o reescreve contra as suas 

próprias opções e em favor de reencenar uma mudança de pensamento necessária. Assim, 

cria “modelos abstractos de opções de esquemas, de ideias, nos quais os outros se 

encontram” ou, como diz Giulia Lanciani, 

Quer dizer que ele, em relação às leis da representação habitual, des-situa o 

objeto da sua criação para que seja possível avistar nele a verdadeira 

correspondência entre as coisas, a correspondência que fala sempre a linguagem 

da diferença e da dissemelhança. Uma linguagem que é uma harmonia na qual 

todos os sons são ainda percebíveis (Apud BAPTISTA-BASTOS, 1996, p. 90). 

 

Diante da incerteza, os romances analisados (o que não exclui os não trabalhados 

aqui) apontam um dos caminhos epistêmicos possíveis: o pavor de se enfrentar a iminência 

ou a procura de um Salvador. Como bem sabemos, Saramago não concebe uma literatura 

desencarnada como bem diz Pilar, seu texto vai além da dicotomia visualizada e propõe 

não a negativa, mas o enfrentamento. Há, nas personagens analisadas, a reescrita da 

história dos homens e “(...) de seus desentendimentos com Deus” (SARAMAGO, 2009, p. 

88). Assim, é nesse processo de enfrentamento que essas personagens se destacam. 

Outsiders, elas projetam a perspectiva visionária do autor de como os portugueses e, por 

consequência, a humanidade deve enfrentar a vida; como bem esclarece Luciana Stegagno 

Picchio, “(...) esse autor diz nós, nunca eles, como na literatura oral «juglaresca», 

brechtiana, dos seus predecessores” (Apud BAPTISTA-BASTOS, 1996, p. 84-85). 

Esse processo instaura em sua literatura um projeto de luta, de resistência, de ação 

engajada para mudar o posto em favor de sua qualificação. Destarte, como bem percebeu 

Aguilera 

Saramago estimava que “a literatura é o que faz inevitavelmente pensar”. 

Concebeu o romance como um exercício de ação intelectual, um método para 

programar cenários verbais de pensamento e, por conseguinte, um veículo para 

refletir. Suas fabulações pensavam e faziam pensar, até se postularem, 

metaforicamente, como uma espécie de ensaio com personagens. A 

reivindicação das ideias e dos valores aparece ligada à sua produção desde o 

começo, elas se alojam na raiz da sua atitude e da sua motivação literárias: “Sou 

um escritor um tanto atípico. Só escrevo porque tenho ideias”, repetiu em 

diversos momentos. De modo que sua obra se ergue como um monumental 

marco narrativo empenhado em meditar sobre o mal e o erro contemporâneos, 

atento aos desvios do ser humano, preocupado no fim das contas com as 

múltiplas variantes de humanidade que nos fustigam (2014, p. 74). 

 

Por fim, há que notarmos nessa literatura desencarnada um projeto de desfazer 

juízos. Saramago evita certo controle do imaginário – diferente dos Neorrealistas –, ao 

invés constrói um texto indecidível; escrito que se monta entre a necessidade de construção 
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demolidora e a exigência fictiva de complementariedade do factual. E nisso temos outra 

herança borgiana: a réplica, o universo paralelo erigido para combater o horror do real. Há 

uma reprodução das formas e dilemas do mundo, mas em outro registro e, porque não, 

outra dimensão. 

A escrita saramaguiana é um produto que perturba, feita de incerteza e flutuação. 

Ela deteriora o “padrão soberano” e promove séries abolidoras do ideal posto; repetição, 

com algo é acrescido/diferido. Espiral que reapresenta, a cada cena, uma possibilidade 

original; em cada volta dessa espiralidade “a obra de arte acrescenta algo à realidade que 

antes não estava ali, e, ao fazê-lo, forma a realidade, mas uma realidade que, muitas vezes, 

não é imediatamente perceptível ou material” (FUENTES, 2007, p. 18). Em outros termos: 

O romancista estendeu os limites do real, criando mais realidade com a 

imaginação (...). Se não queremos sucumbir ante um só modelo tirânico de 

existência, deveremos incrementar a realidade oferecendo modelos alternativos. 

A literatura, por isso, torna-nos excêntricos a todos. Vivemos no circulo de 

Pascal, onde a circunferência esta em todas as partes, e o centro, em nenhuma. 

Mas, se todos somos excêntricos, então todos somos centrais (FUENTES, 2007, 

p. 190). 

 

Dessa forma, como num jogo, Saramago lança um tema e disserta ficcionalmente 

sobre ele por meio de diversos nuances: criação de espaços de “fuga”, composição de 

inversões e instauração de aberturas, tais processos dão-nos a constatação de que seu texto 

é experiência e devir. Ora, se o devir não é uma forma ou algo de determinado, mas um 

processo, é por meio dele que cada sujeito pode ultrapassar seu posto e transformar a 

épistémè. Isso porque, como bem elucida-nos Martins: 

José Saramago não escreveu romances de tese, ou romances presos à 

confirmação e reconfirmação de uma ideia e do respetivo sistema filosófico a 

que pertence. Ao contrário, os romances de Saramago são reflexões, encenações 

de perguntas (quase sempre incómodas) cuja formulação se articula pela própria 

experiência concreta de todos nós (MARTINS, 2014, p. 45-6). 

 

Não há, em Saramago, a pretensão do combate ideológico de uma vertente 

específica e direta – e aqui muitos podem pensar sobre seu marxismo ou ateísmo latentes, 

mas, como já constatamos em nosso percurso crítico, tais ideologias se perdem ao meio do 

caminho –, antes a vida manifesta em termos de paradoxal esplendor. Em outros termos, 

Saramago produz uma literatura de combate (via subversão) da doxa pela reinvenção 

permanente da verdade. Um patamar social, literário e politicamente eficaz. Sua fala não é 

marcada por um cronotopos, mas acronotopicamente: tudo aquilo que é dito é importante 

por ser verdadeiramente literatura. Ora, se, como elucida Foucault, o real está ligado a 

uma noção de épistémè – uma construção não um dado – temos de levar em conta que as 
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categorias que nomeiam o mundo e o constituem como espaço de significação só são 

possíveis a partir dessa construção posta. Ao criar um universo análogo, o escritor ilumina 

a realidade, promove o desrecalque do excêntrico e relê a História pela estória. 

É isso que faz a literatura: discute a mesma coisa de outra maneira. O que é um 

delito, o que é um criminoso, o que é a lei? Discute o mesmo que discute a 

sociedade, mas de outra maneira. Se a pessoa não entende que ela discute de 

outra maneira, acaba por pedir à literatura que faça coisas que melhor as faria o 

jornalismo. A literatura discute os mesmos problemas que discute a sociedade, 

mas de outra maneira, e essa outra maneira é a chave de tudo (PIGLIA, 2004, p. 

57-58). 

 

Como demanda sua própria argumentação, os textos saramaguiano pedem uma 

leitura apurada, o confronto com pontos de vistas divergentes, a reflexão sobre a validade 

de suas formulações, o grau de consistência de sua rede de conceitos, em suma, o debate de 

ideias. Em outros termos, a obra saramaguiana, por sua postura, exige uma ética de sua 

estética, já que sua invenção apresenta uma possibilidade de vida, um modo de existência. 

Ou seja 

Ainda hoje ressoam sua severa denúncia e sua exigência de um retomo à ética, a 

exortação a protagonizar uma insurreição da virtude num contexto de 

decadência, princípio que aplicou com denodo em seus textos. “Percebi, nestes 

últimos anos, que ando procurando uma formulação da ética: quero exprimir, 

através dos meus livros, um sentimento ético da existência, e quero exprimi-lo 

literariamente”, reconheceria em 1996 (AGUILERA, 2014, p. 74-75). 

 

Essa ética monta um texto aberto, plural. Limiar da constituição de um paradigma 

cuja força está em sua qualidade poiética. A pluralidade se marca como intenção 

epistêmica, finalidade alcançada no enunciatário, mas desenvolta em um outro lugar – 

ficcional por natureza. Em outros termos: 

(...) estrutura de um texto, ao que chamarei, para ser sintético, sua iterabilidade, 

que, a um só tempo, finca raízes na unidade de um contexto e, imediatamente, 

abre esse contexto não saturável para uma recontextualização. Tudo isso é 

histórico do começo ao fim. A iterabilidade do rastro (unicidade, identificação e 

alteração na repetição) é a condição da historicidade – como também é a 

estrutura de anacronia e de contratempo (...). Não que O texto seja desse modo 

des-historicizado, mas a historicidade é feita de iterabilidade. Não há história 

sem iterabilidade e essa iterabilidade é também o que permite aos rastros 

continuarem a funcionar na ausência do contexto geral ou de alguns elementos 

do contexto (DERRIDA, 2014, p. 98-99). 

 

O texto, jogo cujas regras nunca se apresentam plenamente – já que os contextos 

mudam e é impossível ao analista pensar todos os possíveis –, estabelece limiares e/ou 

labirintos onde ele se dissemina/dissimula. Textura-puzzle fábricas de diversidade: locus de 

suspensão da ingenuidade referencial e tética, sua ação de construir preenche faltas. 

 

.... 
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Por fim, podemos apenas afirmar que nosso desejo, realizado acreditamos, foi o de 

fazer um retrato da obra literária saramaguiana em nuance específica. Literatura menor, 

épistémè, barroquismo, a presença da mulher, questões sobre moderno, modernidade e 

modernismo, insólito e histórico são apenas matizes ou leituras projetadas de uma obra 

mais ampla que nossa capacidade de esgotar seus temas e assuntos. Partindo dos espaços 

lisos avistados109, avançamos em nossa leitura dessa obra que, em sua minoridade, chegou 

a maior. 

Dentre os diversos temas tratados pelo intelectual literato, a reescrita epistêmica do 

mítico religioso é, a nosso ver, seu quesito mais plural e potencial. Como bem expressa 

Martins: 

Além disso, ao aspirar ao belo, à justiça e ao bem – como julgo ter deixado 

inequivocamente claro ao longo do meu ensaio –, Saramago ergue a 

espiritualidade como via para respeitar a vida sob todas as formas, desenhando 

mesmo a possibilidade de entrevermos um sentido do sagrado como absoluta 

negação da morte do Outro que não pensa como nós. É como se os temas de 

eleição de Saramago nos contassem uma outra estória e nos dissessem agora que 

nem tudo o que e verdadeiramente importante é literatura (MARTINS, 2014, p. 

187, grifos do autor). 

 

A literatura saramaguiana, mais que máquina de guerra, é revolucionária, artística. 

Sua ação no ambiente mítico-epistêmico desmonta a religião, mas acredita na 

espiritualidade. Como ainda explicitou Martins, “pensar Deus não tem de ser equivalente a 

um ato de fé, crença ou religiosidade” (2014, p. 146). A subversão maior está nessa 

proposta de reler a vida ficcionalmente, com sensibilidade, inteligência, inaugurar um lugar 

de mudança do posto, abertura das travas sociais. Há algo essencial de um extremo a outro 

na obra do escritor: ele trata da vida epistêmica sempre em relação a um nós localizado no 

hoje. Sua ficção se apresenta sempre como recriação de um real recalcado, por isso cheio 

de indicações, palpites, orientações, objetivos coletivos, etc. Essa ação incisiva nem 

sempre foi vista com bom grado. Como comentou Duarte, 

Outro problema que se aponta no autor está em ser ele considerado um escritor 

cheio de opiniões (“duas ou três em cada frase”, diz Nelson Ascher, em artigo da 

“Ilustrada” da Folha de S. Paulo, de 09/10/98, p. 3). Isso desgostaria o leitor 

desejoso de tirar as suas próprias conclusões, vendo-se o lado mais negativo 

dessa perspectiva no que Ascher chama de “a velha arrogância peninsular” (...) 

(1999, p. 30). 

 

                                                 
109 “Se o aparelho de Estado instaura o ‘espaço estriado’ da coerção, a ‘máquina de guerra’ tenta constituir o 

‘espaço liso’ sobre linhas de fuga. Mas vocês advertem: o espaço liso não basta para salvar-nos. As linhas de 

fuga não são necessariamente liberadoras (DELEUZE, 1992, p. 47). 
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Porém, como já dissertamos, enquanto literatura menor, a textualidade 

saramaguiana é uma força de resistência que inflete o poder. Abertura que permite a 

diferença, uma luta, via linguagem, contra o poder e a servidão do pensamento. Esse gesto 

expressivo de uma busca, mas também uma necessidade particular de compreensão, 

encontra forças naquele espiritual não renegado. Em outros termos: 

Tudo serve a Saramago como ferramenta de conhecimento; tudo é por ele 

transformado em instrumento de pesquisa individual de modo a desenhar, no 

caso dos seus romances bíblicos, um enquadramento intelectual da dúvida com 

que devemos operar quando se consideram versões religiosas baseadas no medo, 

na rigidez da crença e na inflexibilidade da tradição. É como se o escritor 

encarasse auto-reflexivamente a sua escrita, isto é, se escrevesse a si mesmo em 

cada romance ou encontrasse em cada estória e em cada personagem mais um 

contributo experimental para um autoconhecimento de si como sujeito 

(MARTINS, 2014, p. 163). 

 

Insatisfeito com a imperfeição do mundo, o idealista rebelado José Saramago anseia 

por um mundo utópico que pode se erguer, um sedutor que sustenta a sábia ideologia da 

denúncia, cuja visão procura escapar à miopia humana, se ergue dos apocalípticos muros 

da ignorância “numa linguagem fascinante que envolve e arrebata” (TELLES, apud 

DUARTE, 1999, p. 33). Ora, se a literatura é, provisoriamente, um elemento em desvio por 

movimentos que minam um centro e o fazem dobrar-se, não deveria ser outra a perdição 

de Saramago. Seu gesto escritural expressa uma necessidade pessoal e coletiva de 

compreensão de sentido do mundo, melhoria do espiritual e transformação da sociedade, 

“(...) com outra visão que não a da proverbial miopia ou cegueira humana, a partir dos 

restos e escombros apocalípticos anunciados em O ensaio sobre a cegueira (...)” 

(SILVEIRA, 2007, p. 109). Isso porque 

(...) Saramago é um mestre da ironia, e certamente por isso é um grande contador 

de histórias. Com a ironia constrói ele textos iconoclastas e paródicos que 

revertem avessos e direitos e tornam transparentes tanto os artifícios do poder 

quanto os do poderoso criador de textos. A ironia tem outra qualidade útil a 

Saramago: ao apontar incongruências entre dois tipos de afirmação, o dito 

irônico lisonjeia o leitor adepto da proposta desmistificação de ideologias, 

propiciando com isso fácil entendimento e consequente congraçamento 

(DUARTE, 1999, p. 33). 

 

Liberto das amarras de um processo de escrita metafórico comum às sociedades 

ditatoriais, Saramago alforria não o discurso, mas o sujeito de seu discurso das traves e 

desesperança via “horizonte de expectativa”. Segundo Jauss, o horizonte de expectativa de 

um dado momento histórico pode ser observado a partir de condições concretas. São elas: 

(...) em primeiro lugar, a partir de normas conhecidas ou da poética imanente ao 

gênero; em segundo, da relação implícita com obras conhecidas do contexto 

histórico-literário; e, em terceiro lugar, da oposição entre ficção e realidade, entre 

a função poética e a função prática da linguagem, oposição esta que, para o leitor 
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que reflete, faz-se sempre presente durante a leitura, como possibilidade de 

comparação (JAUSS, 1994, p. 29). 

 

Nesse sentido, Jauss explicita, teoricamente, como a ação social da literatura – e, 

por extensão, a literatura saramaguiana – se conjuga com a realidade do leitor e possibilita 

o processo de cativamento e posterior transformação epistêmica. Mesmo à margem de uma 

sociedade literária, Saramago alcançou forças potenciais que o conduziram, em sua própria 

solidão, a um autêntico agente coletivo, uma ferramenta grupal de enunciações sociais, um 

catalisador de vontades escondidas e gestadas em possibilidades via ficção. Isso porque 

(...) haverá sempre possibilidade de mudar o mundo e valorizar o homem, 

através da literatura, mesmo que para isso seja necessário interferir no que já está 

escrito, invertendo as determinações do poder pela introdução adequada de um 

não transformador (DUARTE, 1999, p. 39). 

 

Essas visões, essas audições não são um assunto privado, mas formam as figuras de 

uma história e de uma geografia incessantemente reinventadas. Escritor do delírio coletivo 

dos “menores”, Saramago inventa um processo, na fronteira da linguagem comum, 

promotor de um chiaroscuro familiar, no qual seu narrador recorre ao “miúdo pormenor 

[que] não interessaria à história” (SARAMAGO, 1989a, p. 19) para descrever, ou melhor, 

para reescrever a (histórica) situação princeps insólita que dá partida ao motor narrativo. 

Dentro de tais liames é preferencialmente a mulher que promove a consciência de 

desconstrução do suposto elemento de identidade nacional, ela é a agente capaz de mostrar 

a ficção como menecma do real, apresentar o espaço intermediário – às vezes o filtro capaz 

de limpar o que possa ser muito pessoal –, condicionante, transformador do impessoal em 

implicação possível. 

Frente ao pacifismo da literatura tributária do poder instituído, incapaz de 

comprometer o escritor, Saramago é altamente ligado ao que escreve – “pode se dizer que 

estou pessoalmente envolvido no que escrevo” (SARAMAGO, apud ARIAS, 2003, p. 30) 

–, um projeto textual que “(...) tem como regra justapor em um lugar real vários espaços 

que, normalmente, seriam ou deveriam ser incompatíveis” (FOUCAULT, 2013, p. 24). Um 

texto em cuja desordem (aparente) de uma linguagem fora dos padrões estabelecidos 

cintila um grande número de ordens possíveis; máscara que esconde e, ao mesmo tempo, 

delineia uma imagem. Um tipo de compromisso com o real no qual o narrador intervém, 

para o ‘corrigir’ e propor o improposto. Arnaut sintetiza brilhantemente nosso discurso e, 

por isso nos valemos de suas palavras como encerramento, glosa para expressar, a seu 

termo, o tratado até o momento: 
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O ateísmo bastas vezes confesso, ou o repensar do papel da igreja e da religião 

na sociedade; o enorme empenhamento ideológico traduzido na adopção do 

ponto de vista dos mais fracos e desfavorecidos ou na incisiva denúncia e crítica 

de injustiças e desumanidades de índole e de jaez diversos; o papel de primordial 

importância concedido à mulher quer no que respeita ao seu trânsito histórico-

social quer no que se refere ao relevo que desempenhará na (in)formação e 

desenvolvimento afectivo, moral e ideológico do universo masculino 

(ARNAUT, 2008, p. 21). 

 

Há que deixarmos claro que quando chegamos a compreender um pensador como 

Saramago (além de mero escritor/literato apenas) não temos de coincidir com seu 

pensamento total, nem mesmo com seu epicentro. Ao contrário, a tarefa da leitura crítica 

nos obriga a transportá-lo por uma trajetória de deslocamentos, preencher seus vazios, 

trazê-los para um jogo no qual as articulações sejam estabelecidas e as possiblidades, lidas 

e interpretadas. É nesse jogo de apertar e afrouxar articulações linguísticas que temos uma 

primeira des-figuração para re-figurá-la em modo distinto. Esse processo de estrangeirismo 

da linguagem (construído na interação entre autor e leitor), de literatura menor enuncia, 

sob nosso ponto de vista, o conceito de escrita saramaguiana, sua poética. Literatura em 

devir-língua estrangeira, cheia de agramaticalidades, gagueiras e disfunções capazes de 

criar novas conexões cerebrais e agenciamentos coletivos inaugurais. 

Propomos-nos – e esperamos ter conseguido – olhar a obra saramaguiana como 

uma retórica que imbrica elementos díspares, um oximoro narrativo capaz de dissolver 

polaridades para, ideologicamente, combater o discurso positivista e impositivo da 

épistémè em voga. Sua literatura combate, em instância histórica, um fascismo 

paradigmático, transnacional. Assim, a reinvenção do histórico por meio da criação de 

novas imagens e símbolos alça voos em direção à transformação epistêmica tão sonhada. 

Destarte, o fim deste capítulo não poderia ser senão um “entre”. Não há como 

finalizar, não existe encerramento ou acabamento, conclusão ou desfecho. Esse ponto que 

se cogita é apenas uma possibilidade, não se fecha, é articulação plena; início de outra 

parte, modelo que será diferente quando adentrar novamente no rio heraclitiano de 

continuidade de sua escrita. Ou seja, ponto que representa princípio e meio. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS: AO MODO DE RITORNELO 

(EXPECTANTE) 

 

Ao produzir literatura, eu não faço rasgos de 

verdade, eu tenho uma opção pela construção, 

ou melhor, eu não consigo transmitir para você 

uma verdade acerca da minha subjetividade 

(Ana Cristina César). 

 

Já num texto de ficção, que é como um pequeno 

mundo onde as coisas se comportam de outra 

maneira, o leitor tem de entrar nesse mundo, 

penetrar nele, aceitar as suas regras e ir adiante 

(José Saramago). 

 

No início deste trabalho, escrevemos alertando àqueles que, por falta de 

informação, ficam “pela panorâmica e os lugares trilhados e não se aventuram por 

caminhos que obrigariam, de certeza, a um olhar despreconceituado e a um trabalho 

demorado de pesquisa”. Chegado, pois, ao fim deste ensaio-em-tese, quase atese – prefácio 

que quisera ter sido –, devemos reconhecer a ousadia de pretendermos fechar mais de 400 

páginas de um território escorregadio (para não dizer escorreito) e sua imensidão em 

palavras, reflexões e argumentos. A obra saramaguiana atrai nosso olhar qual cobra 

escondida e pronta para dar o bote, nos espreita; onça disposta ao ataque. Assim, frente ao 

desafio, e na iminência de realizarmos um bom trabalho, deixamos o realizado até este 

momento: informações sobre a literatura saramaguiana e nossa leitura dessas informações. 

Nesse entremeio, ficamos a pensar se não fizemos um projeto incompleto da obra, nada 

além de uma vulgar listagem de referências; ação que nada ou muito pouco irá acrescentar 

ao já sabido pelo leitor, seja por ter lido ou intuído. 

A primeira leitura parece salientar que nesta coda, à forma de considerações finais, 

ficam apenas lugares comuns, uma tentativa de produzir, inversamente, uma captatio 

benevolentiae na necessidade de angariar o favor e mesmo a comiseração do leitor 

resistente até aqui. Porém, ao invés de querermos a atenção para nossa ação, intentamos, 

desde sempre, que nossa tese seja um convite à leitura, uma chamada para o ato de 

mergulho nas linhas textuais saramaguianas. Seja como for, acreditamos, por nosso gesto, 

conseguirmos (ultra)passar a fachada acadêmica, desvelar algum interior analítico possível 

até então escondido – posto só se revelar por ser manejado por nossas mãos, afinal, cada 

sujeito traz um aparato de leitura particular que permite tal abertura – e, sempre, retornar a 
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algum passo dado (por nós ou por qualquer outro crítico e estudioso da obra saramaguiana) 

para entendê-lo de forma diversa em favor da multiplicidade de leitura. Não à toa o 

ritornelo é o melhor termo para explicitar nossos passos analíticos. Conceituado por 

Deleuze, o ritornelo é um conjunto de matérias de expressão cuja ação traça um território. 

Em nosso caso, uma paisagem territorial linguística, nas quais tomamos as mesmas ações 

de existência propostas por Deleuze. Ou seja, em nosso percurso de leitura da obra 

saramaguiana, alcançamos seu solo para poder “conjurar” o caos; traçamos uma linha 

territorial que nos ajudou a filtrar esse caos e, finalmente, nos desterritorializamos em 

favor de um cosmo proposto em forma de ordenado. Em outras palavras, um ritornelo 

teórico-criticista. 

Sabemos que este cosmos é temporário, por isso dele nos territorializamos em 

suspeita, pois logo ele será desterritorializado em função de outro ritornelo, fruto de uma 

leitura diferenciada. Mas, antes de pensarmos essa efemeridade, importa constatar porque 

cremos que este momento de encerramento seja um ritornelo. Ora, todo ritornelo possui 

um movimento triplo: procurar um território, se desterritorializar, reterritorializar. Apesar 

de simples, esse processo de reterritorialização implica um traçado de retorno a si, 

retomada, repetição com diferença, nunca da mesma forma. Há uma volta, mas cheia de 

implicações assimétricas, modificação. Dessa forma, ao encerrarmos um trabalho, quando 

retornamos para ver o que foi dito/escrito (tentativa de conclusão) já não há o mesmo 

sentido. A errância proposital do processo crítico nos torna nômades, sujeitos sem uma 

“terra natal de sentidos” a qual possamos retornar. Sem um lar íntimo, a interpretação da 

obra saramaguiana foi efemeramente apreendida, para logo ser solta novamente. Uma 

oscilação: base epistemológica do trabalho. Sem prós ou contras, apenas herança. 

Explicitado o movimento crítico, precisamos deixar claro que, somada à leitura do 

literário em Saramago, não escapamos à leitura do social presente em sua obra – algo 

inevitável, mas não subjugado a um processo de simplicidade sociológica que elimina suas 

características enquanto produto literário. Como constatou Arnaut, 

Por outro lado, de forma explícita ou implícita, a produção literária saramaguiana 

tem vindo a manifestar uma clara e crescente preocupação com a generalidade de 

um mundo de espectáculos aterradores, apresentando, por isso, uma denúncia 

sistemática da ausência de valores que norteia a sociedade e o tempo coevos 

(2008, p. 200-201). 

 

A necessidade do social, antes que incisiva ou inicial, se faz por exigência da obra, 

e cabe a nós, enquanto analistas, o agenciamento deste processo. Nesta tese-rascunho 

tentamos ouvir as melodias ficcionais de Saramago e, sem regê-las, buscamos escutar suas 
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vozes múltiplas, a fim de entregar um caminho de interpretação possível. Evitamos, ainda, 

qualquer tipo de doutrinação para chegar a uma leitura não engajada, mas ficcional do 

texto – até porque o ficcional enseja o social. Por isso, cremos ter constatado em nosso 

percurso, qual o escritor português, que 

(...) por princípio e condição, a literatura é refratária ao proselitismo partidário. 

Mas a sua ligação à literatura não se faz por um qualquer tipo de desconversão 

política. Antes pelo contrário. Saramago oferece-nos sempre uma moral política 

associada a um entendimento da literatura como arte da escrita e, por isso, da 

linguagem. É esta a sua marca de escritor e de sujeito histórico (MARTINS, 

2014, p. 185-86). 

 

Conforme Martins, que nos corrobora, acima de qualquer engajamento existe uma 

postura ficcional e, esta sim, aponta para diversos caminhos os quais o analista pode 

recorrer contextualmente em seu processo interpretativo. Menos que uma campanha 

clerical, marxista ou social (“Muito claramente, não é nisso que o escritor investiu o seu 

tempo e talento. Fazê-lo seria, aliás, uma indecorosa perda dos seus horizontes literários” – 

MARTINS, 2014, p. 143), o talento de Saramago se manifesta na escrita e em suas 

potencialidades – como esperamos ter demonstrado.  

A tais questões podem estender-se para sua ideação religiosa. Mesmo ateu ou não-

crente confesso, temos revelado, nos romances aqui em apreço, um extraordinário leitor da 

Bíblia e de seu contexto, “(...) um escritor perspicaz sempre em busca de uma 

compreensão profunda de Deus a partir do modo como ele/ela é representado/a na tradição 

judaica e cristã” (MARTINS, 2014, p. 53, grifos do autor). Ora, esse conhecimento, não 

influencia a construção da obra enquanto direção, antes serve de mote para a elaboração de 

um universo particular. Seu mundo literário investe em um processo ficcional que projeta 

novas épistémès – e não campanhas anticlericais; “fazê-lo seria, aliás, uma indecorosa 

perda dos seus horizontes literários” (MARTINS, 2014, p. 143). Acreditamos que, entre 

outros vieses, conseguimos seguir aquele justamente capaz de elevar os elementos da 

equação literária em primeiro plano. 

Definitivamente é complicado por um ponto final na discussão sobre a relação 

religião e literatura em Saramago. Instigante, a prospecção é altamente qualitativa para se 

condensar em poucas linhas. Encerrar um trabalho sobre tais questões exige alto grau de 

complexidade, impede simplificações. O balanço desses resultados, nada dogmáticos e 

totalmente parciais – conquanto apoiados numa base teórica –, resume nosso percurso e dá 

por concluída, provisoriamente, esta pesquisa. Provisória pelos motivos já apresentados e 
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concluído parcialmente porque, aberta a outras críticas, sempre se poderá retornar aos 

motes aqui tratados para serem encontradas novas informações. 

Outra questão abordada e que demonstra essa abertura é a figuração do mito: qual 

um labirinto em que, a cada nova entrada, uma possibilidade se deslumbra. Jogo de 

espelhos com perguntas e respostas, o mito reencenado epistemicamente exige a 

participação maior do leitor em favor de transformar o posto. Como elucida Foucault: 

E, para tanto, é mister entrar-se no labirinto e seguir o movimento mesmo destas 

infinitas inscrições, sem pretender daí sair, resolver tais inscrições, decifrá-las ou 

mesmo analisá-las ou compreendê-las. É preciso que se co-habite com a 

monstruosidade de labirinto (FOUCAULT, 2016b, p. 14). 

 

Mais que simplesmente produzir textos, Saramago inflama suas linhas para 

corporalizar politicamente sua escrita. Há uma suplantação de algum tipo de dualidade 

dialética ou nietzschiana (do tipo Apolo e Dioniso) para visceralmente enfraquecer o mito 

posto e conduzi-lo ao deslocamento, não se prostrando em uma clausura cega de uma 

escrita desengajada, maioral. Em termos mais gerais, a reescrita dos mitos enseja uma 

ética mais viável à sociedade. As realidades divina, mítica e epistêmica são contrapostas 

para, na fricção textual, possibilitar o surgimento dos princípios que motivam, distorcem, 

disciplinam ou orientam o comportamento humano: 

Uma nova escrita deve tecer e entrelaçar os dois motivos. O que significa dizer 

que é necessário falar várias línguas e produzir vários textos simultaneamente. 

(...) Porque é de uma mudança de ‘estilo’, dizia-o Nietzsche, que nós talvez 

necessitemos: e se há estilo, Nietzsche no-lo recordou, ele só pode ser plural 

(DERRIDA, 1991, p. 176). 

 

Ora, a proposta de abertura para uma produção da multiplicidade (em várias línguas 

dentro de uma maior) elimina o classificatório ou as divisões dualistas – tal como a 

metafisica tradicional sempre impôs –, mas instaura um prisma de ausência da realidade-

verdade plena. Por isso a possibilidade do desconhecido e do novo; a chance de pensarmos 

além da qualquer classificação fixa, final e impositiva. O arco temático que se inicia em 

Terra do pecado e se encerra em Alabardas, alabardas, espingardas, espingardas indicia 

nosso caminho como possível e viável, um “estado de identidade” como bem constata 

Martins, um mesmo tipo de ocorrência que permite “(...) encontrar um padrão subjacente à 

produção literária saramaguiana” (2014, p. 35). Um padrão plural. Uma escrita que, nas 

metamorfoses de seu trajeto, reinflama possibilidades. Como expressa bem Derrida a 

respeito do poema – mas cujo teor bem se encaixa no contexto aqui levantado: 

Um poema corre sempre o risco de não ter sentido e ele nada seria sem este 

risco. (...) Entre a carne demasiado viva do acontecimento literal e a pele fria do 
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conceito corre o sentido. É assim que passa no livro. Tudo se passa no livro. 

Tudo deverá habitar o livro (DERRIDA, 1995, p. 66-68) 

 

Essa contaminação plural da escrita saramaguiana, presente desde sua origem, 

constitui a alteridade do texto e de seus leitores. Essa alteridade é aquela que 

verdadeiramente permite a abertura analítica comentada e desconstrói discursos em favor 

do gesto vigilante, a permissão da leitura guiada, mas sem deixar de levar em conta os 

espaçamentos que todo discurso possui, muitas vezes escondido, excluído, reprimido ou 

mesmo recalcado. Em termos mais explícitos, nossa proposta aceita a iterabilidade do 

texto. Como esclarece Derrida: 

Isso se deve à estrutura de um texto, ao que chamarei, para ser sintético, sua 

iterabilidade, que, a um só tempo, finca raízes na unidade de um contexto e, 

imediatamente, abre esse contexto não saturável para uma recontextualização. 

Tudo isso é histórico do começo ao fim. A iterabilidade do rastro (unicidade, 

identificação e alteração na repetição) é a condição da historicidade – como 

também é a estrutura de anacronia e de contratempo de que falo a propósito de 

Romeu e Julieta: desse ponto de vista, meu breve ensaio não é somente 

"histórico" numa ou noutra de suas dimensões, é um ensaio sobre a própria 

historicidade da história, sobre o elemento no qual os "sujeitos" da história, tanto 

quanto os historiadores, sendo ou não "historicistas", operam. Dizer que uma 

marca ou que um texto são originariamente iteráveis e dizer que, sem terem uma 

origem simples e, portanto, sem uma "originariedade" pura, eles se dividem e se 

repetem de imediato. Tornam-se, portanto, capazes de ser desarraigados no 

próprio lugar de suas raízes. Transplantáveis para um contexto diferente, 

continuam a ter sentido e efetividade. 

Não que o texto seja desse modo des-historicizado, mas a historicidade é feita de 

iterabilidade. Não há história sem iterabilidade e essa iterabilidade é também o 

que permite aos rastros continuarem a funcionar na ausência do contexto geral 

ou de alguns elementos do contexto (2014, p. 98-99). 

 

Apesar de longa, a citação é extremamente necessária. Ao propor a iterabilidade do 

texto, Derrida explicita perfeitamente a ideia de contexto a qual nos filiamos. Não há 

negação contextual, como pontuavam os formalistas ou os estruturalistas mais radicais, 

mas a aceitação de um contexto inicial que se recontextualiza – vale dizer, se 

reterritorializa – por meio de sua maturação, “tudo isso é histórico do começo ao fim”. Em 

outras palavras, o texto é finito, pois não avança além dos limiares do contexto, contudo, 

esse contexto é infinito – dado ser novo a cada momento –, o que amplia as possibilidades 

de leitura, produções “desarraigadas no próprio lugar de suas raízes”. Ou seja, em novos 

contextos, o texto apresenta novos sentidos, pois o vazio do texto é completado pelas 

possibilidades do contexto. É justamente essa iterabilidade que permite o rastro, espaço 

possível da interpretação. 

Ora, o poder da iterabilidade textual não nega a estrutura, antes, que não existe 

centralidade; algo desde sempre ausente. O que permanece é apenas o rastro: nem presença 
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nem ausência, mas efeito de referencialidade aberta. Por conseguinte, esta ausência de 

significado transcendental abre o jogo da significação. Apesar de ser mais comum na 

poesia, esse processo também se manifesta nos romances – como bem tentamos abordar 

no capítulo primeiro deste trabalho. Um descentramento para um não-lugar em que 

ocorrem incontáveis intercursos sígnicos e transformações possíveis da épistémè. 

Ao convocar o leitor para compor, dialogicamente, um sistema de valores ideias e 

ideais Saramago aciona o projeto ético de sua obra por meio da repartição da 

responsabilidade do construto epistêmico-existencial, desenhando em coletivo uma nova 

possibilidade de sociedade. Assim acreditamos ter demonstrado em nossa análise de 

Levantado do chão, O evangelho segundo Jesus Cristo e Caim, bem como em nossa leitura 

da obra, realizada no quarto capítulo. Aceitação e repúdio do leitor são peças que 

intensificam o texto; a força mítica – agenciamento cultural profundo acerca da 

humanidade e de suas ações – e a epistemologia literária que promovem, por fim, um 

horizonte maior de possibilidades. 

(...) é importante sublinhar que tal como não basta invocar a ideologia comunista 

para enquadrar criticamente um romance como Levantado do Chão, também será 

ridiculamente redutor, e totalmente contrário ao que se defendeu neste ensaio, 

fechar o ateu espiritual José Saramago numa qualquer câmara de eco teológica. 

O seu horizonte intelectual, tal como fui afirmando de diferentes maneiras ao 

longo do ensaio, é um horizonte de agitação e desassossego, ou a manifestação 

de uma espécie de descomedimento indagador que reorienta permanentemente o 

pensamento e as expectativas da verdade. O seu impulso criativo mais profundo 

está enraizado naquele tipo de recusa de ir por ali que, na moderna literatura 

portuguesa, sustenta o genial Cântico Negro de José Régio e o «amor» que nele 

se encontra pelo «longe e a miragem», por «abismos, torrentes e desertos» 

(MARTINS, 2014, p. 188). 

 

Ao falar de si, do outro e, ainda, promover a abertura à alteridade, Saramago produz 

o que Boaventura de Sousa Santos entende como heterotopia, “em vez da invenção de um 

lugar totalmente outro, (...) uma deslocação radical dentro de um mesmo lugar, o nosso. 

Uma deslocação da ortotopia para a heterotopia, do centro para a margem” (1995, p. 325). 

Sem esse deslocamento, temos apenas uma visão macro do centro e micro daquilo que ele 

exclui. Mas, como planeamos e intentamos realizar, em vez de dualidades que saem do 

caos à ordem, temos uma entropia de povoamentos em velocidade incontável, composições 

complexas suscetíveis a possíveis coordenadas, o que, novamente, instaura a abertura, pois 

o “significado” se torna um “significante” posto em certa posição em uma cadeia de 

significantes, sem qualquer espécie de “sentido” pleno, apenas efeitos, dos quais um se 

mostra nos capítulos analíticos apresentados. 
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Destarte, podemos não partilhar de todas as ideias expressas pelo escritor em sua 

obra – e as quais ele foi sempre fiel durante sua existência –, mas temos de reconhecer que 

elas não nos são impostas, mas livres para serem usadas dentro de diferentes 

possibilidades. Ao procurarmos a lógica desse pensamento enxertado à escrita, não 

encontramos um sistema racional, equilibrado. Temos um processo de crescimento em 

dimensões, promovendo crises, quando não um estado catatônico nos leitores – obrigados 

que são a tomar posição. Crises de pensamento, germinação do diferencial que exige 

organização nova a cada contexto diferencial. 

Assim, cremos que nossa compilação de reflexões – assimétricas por natureza – e 

policrítica por opção resultam no rastro exposto em nossa leitura: recriar mitos em 

contextos diferenciais para reprojetar a épistémè dada, questionando, em especial, religião, 

sociedade e política. As imagens que corroboram tal percurso de decifração angariam, por 

sub-repção – e não poderia ser de outro modo – a possibilidade de ser um utensílio que 

pode servir: golpe em carícia, sêmen fecundador dissemênado. 

O sujeito, desarmado pelo poder da narrativa, tem seus aistheton afetados, sua alma 

desnudada. Ao confrontar-se com a face do outro proporcionado pelo textual, o leitor 

encontra o rosto divino da criação, aquela que não pode ser mirada. Quase um novo 

encontro entre Moisés e a sarça ardente. Dessa forma, nosso intuito foi percorrer, a esmo e 

por abordagem, o texto saramaguiano em uma possibilidade. De Levantado do chão a 

Caim, constatamos que, pelo viés mítico, Saramago enfrenta a realidade para dela extrair 

novas situações. Sutilezas f(r)iccionais que “(...) identificamos como bom, mas não 

podemos ver realizado no tempo em que vivemos. São desejos cuja realização se projeta 

para algum instante longínquo que, dada a dinâmica da vida, podem não ter mais nenhum 

valor no futuro” (MANESCHY, 2013, p. 11). 

Repensar a herança das leituras anteriores por hipóteses – no limite da escrita –; 

pensar o impensado da tradição. Ao viabilizar o advento do outro na textualidade, os 

mecanismos discursivos que sustentam os textos são deslocados de imperativos a litero-

epistêmico. Em outros termos, e talvez conclusivos (vocábulo usado na falta de um 

equivalente, afinal, é a própria obra que nos educa a entender seu universo como exercício 

– processo reiterativo de formas e movimentos diferenciais), o trabalho ora em 

encerramento é fruto de uma estabilidade textual saramaguiana fortemente atacada por 

nossas instabilidades em arranjar uma linguagem de contato entre Eu e Arte. Nosso 

objetivo não foi o de esgotar o estudo do estatuto artístico dessa obra, preferimos abrir 
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veredas, percorrer caminhos sem plenas certezas e afirmações, correr ao sabor do texto; em 

definitivo, tocar o corpo da obra com nossa mão em linguagem metacrítico-denotativa. Na 

ilusão da palpabilidade, procuramos atingir, de algum modo, esse tempo-espaço-

movimento que é o esqueleto da obra. 

Ora, por fim poderíamos nos perguntar: para que isto? Qual a necessidade desse 

trabalho? Em que ele serviria frente ao universo saramaguiano? Talvez a resposta esteja 

secundada em palavras do próprio escritor. Em um primeiro momento, ele diz que a 

literatura não salva ninguém: “(...) não é porque uma pessoa vá salvar o mundo com aquilo 

que escreve, também não sabe se vai salvar-se a si mesma, simplesmente tem de fazer 

aquilo que tem de fazer” (SARAMAGO, apud MENDES, 2012, p. 149). A essa ideia clara 

de não existir palavra ficcional salvífica se soma a noção de que ela não serve também para 

resgatar o escritor de qualquer coisa, muito menos expor seu íntimo. Temos, indiciado, a 

inutilidade da literatura. Mas, antes de mudar de foco, Saramago conclui: 

Eu nunca escrevi para ninguém, não penso em nenhum leitor determinado, não 

tenho um tipo de leitor, não escrevo livros para determinados tipos de leitores, 

escrevo simplesmente o que tenho a dizer e escrevo para mim, no fundo escrevo 

para mim (Apud MENDES, 2012, p. 151). 

 

Justamente por não tem utilidade inicial alguma é que a literatura – e, por 

consequência, a obra saramaguiana – pode servir para muita coisa. O autor escreve para si, 

mas divide essa sua intimidade escritural com o outro e espera que esse outro coloque, de 

sua parte, um acréscimo ao texto. Se interpretar não é colocar em foco uma significação 

oculta presente na origem do texto artístico – apenas uma metafisica poderia acatar um 

processo interpretativo desses –, cremos, qual os teóricos até então usados para embasar 

este nosso caminho de leitura – sejam eles totalmente concordes ou não em suas teorias –, 

que interpretar é ler de forma incisiva, violenta até, um sistema sem qualquer 

essencialidade em si quanto à significação. Assim, impomos uma direção submissa, mas 

sem desrespeitar seus sinais ou dobras, um jogo cujas regras mudam a cada novo início. 

Seu devir é sempre rizomático, uma serie de interpretações impossíveis de serem 

totalmente imaginadas. Dessa forma, deixamos este espaço sabedores de não podermos 

pontuar um final, mas expomos uma genealogia de nosso pensar crítico como emergência 

de possibilitar uma interpretação, em parte, diferente daquelas realizadas sobre Saramago. 

Uma das forças da obra saramaguiana é justamente a desmobilização de discursos 

que se impõem como verdades; a força de quebrar a própria língua e a forma de ela narrar 

por meio de uma literatura menor. Já não há mais, em sua escrita, o império da verdade, 
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senão uma reproposição de paradigmas que trazem de volta, de maneira calculada, as 

reflexões mitológicas em novas chaves de leitura. É exatamente essa desmobilização que 

herdamos. Há nesse processo, ao mesmo tempo, um resgate e uma transformação. Nas 

palavras de Cerdeira da Silva, uma “(...) via de mão dupla que cita e excita o passado da 

literatura [e a mitologia], escrevendo obsessivamente com ele, contra ele, mas nunca sem 

ele” (2008, p. 144). 

Destarte, voltamos a afirmar: não existe um sentido oculto, primeiro ou enigmático 

na obra de Saramago. Nos detemos à tarefa de interpretá-lo exatamente porque sempre 

houve interpretação, sentidos múltiplos, imposições de leituras. A violência de se ver algo 

de apenas uma forma. Queremos, mais que propor, derrubar por terra a ideia de essência 

por trás da obra do escritor português; desvelar que a leitura comum feita dessa se impôs 

por meio de uma relação de forças em contínuo processar. Promovemos o texto em busca 

(e ao encontro) de si mesmo, espaço em que o meta transforma a viabilidade em plural. Por 

isso, em espírito desconstrutivo, nossa análise se apresenta enquanto posição e não tomada 

de partido. Um posicionamento frente aos fatos e aos textos momentânea e singularmente, 

uma posição a cada vez ou, em voz partilhada com Haddock-Lobo, “(...) sem se tornar 

partido; sem ser ‘isto’ ou ‘aquilo’ ou, pior ainda, ‘isto’ versus ‘aquilo’ (2008, p. 21). 

O texto artístico é como uma Poupança correndo juros de significados; é a 

materialidade de uma interação entre linguagens/probabilidades diversas (autor, leitor, 

imanência textual, contexto, cotexto). Unificador de múltiplos torna-se, na leitura, cidade 

de ruas diversas, molécula profusa de reentrâncias, efeito de sentido velado – e nunca 

totalmente descoberto. Corpo que se desnuda ao olhar, pele que atrai e invade as áreas do 

Outro. Apesar de despido, suas partes são sempre escorreitas, secretas, singulares, a qual 

suspende a possibilidade de visualização plena. Dessa forma, não procuramos iluminar o 

corpo textual saramaguiano, antes tocá-lo de modo sedutor para desvelar-lhe 

individualidades/insinuações, uma topologia sintática particular desse texto corporal para 

conosco: encontro amoroso, sexo do texto, com o texto. Vivência oferecida, seus indícios e 

margens: abordagens. Nudez pouco identificada pelas roupas que criticamente obrigamos 

ele a vestir. Assim, deixamos nosso rastro hermenêutico nas entranhas do textual, tal qual 

ele também nos deixa rastros. Ora, “o rastro é verdadeiramente a origem absoluta do 

sentido em geral. O que vem afirmar mais uma vez, que não há origem absoluta do sentido 

em geral” (DERRIDA, 1999, p. 111). 
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O movimento do texto enquanto rastro não se deixa de modo algum encerrar por 

uma orientação no pensamento, mas alude a esta não-orientação consciente. Por ela nos 

guiamos para ler: um caminho que (des)elucida, qual os romances analisados. Tarefa para 

os (in)fiéis leitores de Saramago. 

Essa não-orientação consciente, por consistir em um direcionamento lúcido de 

chave de leitura, é uma das formas de abrigar, no coração do ato hermenêutico, sua 

absoluta alteridade – sua face totalmente outra em contato com o leitor –, o mundo. Em 

tempo: um esfregar da linguagem do texto à linguagem por nós usada – muitas vezes 

amparada e angariada pela linguagem do outro, daqueles que, antes de nós, se dedicaram à 

crítica e suas possibilidades – para vestir o texto de efeitos de sentido. Não há corpo geral, 

senão suas particulares reentrâncias e as carícias que daí surgem. 
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ANEXO I 

O FATOR DEUS 

 

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 York. 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 da tortura, da agônica expectativa, da morte 

ignóbil. Em Nova York 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, mais 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 estupefação 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 abdômen 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 Vietnã 
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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 atômicas que arrasaram e calcinaram Hiroshima e Nagasaki, 

daqueles crematórios nazistas a vomitar cinzas, daqueles caminhões a despejar cadáveres 

como se de lixo se tratasse. De algo sempre haveremos de morrer, mas já se perdeu a conta 

aos 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 exceção, 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. Ao menos 

em sinal de respeito pela vida, devíamos ter a coragem de proclamar em todas as 

circunstâncias esta verdade evidente e demonstrável, mas a maioria dos crentes de 

qualquer religião não só fingem ignorá-lo, como se levantam iracundos e intolerantes 

contra aqueles para quem Deus não é 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 comum que tanto trabalho nos deram 

a criar. 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 talebanes, uma organização terrorista que se 

dedicou a interpretar perversamente textos sagrados que deveriam merecer o respeito de 

quem neles dizia crer, um monstruoso conúbio pactuado 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. 

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 gêmeas de Nova York, 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 
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sangue as páginas da história. Os deuses, acho eu, só existem no cérebro humano, 

prosperam ou definham dentro do mesmo universo que os inventou, mas o “fator deus”, 

esse, está presente na vida como se efetivamente fosse o dono e o senhor dela. Não é um 

Deus, mas o “fator Deus” o que se exibe nas notas de dólar e se mostra nos cartazes que 

pedem para a América (a dos Estados Unidos, e não a outra…) a bênção divina. E foi no 

“fator Deus” em que o Deus islâmico se transformou, que atirou contra as torres do World 

Trade Center os aviões da revolta contra os desprezos e da vingança contra as 

humilhações. Dir-se-á que um Deus andou a semear ventos e que outro Deus responde 

agora com tempestades. É possível, é mesmo certo. Mas não foram eles, pobres Deuses 

sem culpa, foi o “fator Deus”, esse que é terrivelmente igual em todos os seres humanos 

onde quer que estejam e seja qual for a religião que professem, 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 homem 

acabou por fazer do homem uma besta. 

Ao leitor crente (de qualquer crença…) que tenha conseguido suportar a 

repugnância que estas palavras provavelmente lhe inspiraram, não peço que se passe ao 

ateísmo de quem as escreveu. Simplesmente lhe rogo que compreenda, pelo sentimento de 

não poder ser pela razão, que, se há Deus, há só um Deus, e que, na sua relação com ele, o 

que menos importa é o nome que lhe ensinaram a dar. E que desconfie do “fator Deus”. 

Não faltam ao espírito humano inimigos, mas esse é um dos mais pertinazes e corrosivos. 

Como ficou demonstrado e desgraçadamente continuará a demonstrar-se. 

(José Saramago - Folha de São Paulo, 19/09/2001) 
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ANEXO II 

PREFÁCIO AO LIVRO TERRA DE SEBASTIÃO SALGADO 

 

9 de Abril de 1997 

 

É difícil defender só com palavras a 

vida (ainda mais quando ela é esta 

que vê, severina) – João Cabral de 

Melo Neto 

 

Oxalá não venha nunca à sublime cabeça de Deus a idéia de viajar um dia a estas 

paragens para certificar-se de que as pessoas que por aqui mal vivem, e pior vão morrendo, 

estão a cumprir de modo satisfatório o castigo que por ele foi aplicado, no começo do 

mundo, ao nosso primeiro pai e à nossa primeira mãe, os quais, pela simples e honesta 

curiosidade de quererem saber a razão por que tinham sido feitos, foram sentenciados, ela, 

a parir com esforço e dor, ele, a ganhar o pão da família com o suor do seu rosto, tendo 

como destino final a mesma terra donde, por um capricho divino, haviam sido tirados, pó 

que foi pó, e pó tornará a ser. Dos dois criminosos, digamo-lo já, quem veio a suportar a 

carga pior foi ela e as que depois dela vieram, pois tendo de sofrer e suar tanto para parir, 

conforme havia sido determinado pela sempre misericordiosa vontade de Deus, tiveram 

também de suar e sofrer trabalhando ao lado dos seus homens, tiveram também de 

esforçar-se o mesmo ou mais do que eles, que a vida, durante muitos milênios, não estava 

para a senhora ficar em casa. de perna estendida, qual rainha das abelhas, sem outra 

obrigação que a de desovar de tempos a tempos, não fosse ficar o mundo deserto e depois 

não ter Deus em quem mandar. 

Se, porém, o dito Deus, não fazendo caso de recomendações e conselhos, persistisse 

no propósito de vir até aqui, sem dúvida acabaria por reconhecer como, afinal, é tão pouca 

coisa ser-se um Deus, quando, apesar dos famosos atributos de omnisciência e 

omnipotência, mil vezes exaltados em todas as línguas e dialectos, foram cometidos, no 

projecto da criação da humanidade, tantos e tão grosseiros erros de previsão, como foi 

aquele, a todas as luzes imperdoável, de apetrechar as pessoas com glândulas sudoriparas, 

para depois lhes recusar o trabalho que as faria funcionar — as glândulas e as pessoas. Ao 

pé disto, cabe perguntar se não teria merecido mais prêmio que castigo a puríssima 
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inocência que levou a nossa primeira mãe e o nosso primeiro pai a provarem do fruto da 

árvore do conhecimento do bem e do mal. A verdade, digam o que disserem autoridades, 

tanto as teológicas como as outras, civis e militares, é que, propriamente falando, não o 

chegaram a comer, só o morderam, por isso estamos nós como estamos, sabendo tanto do 

mal, e do bem tão pouco. 

Envergonhar-se e arrepender-se dos erros cometidos é o que se espera de qualquer 

pessoa bem nascida e de sólida formação moral, e Deus, tendo indiscutivelmente nascido 

de si mesmo, está claro que nasceu do melhor que havia no seu tempo. Por estas razões, as 

de origem e as adquiridas, após ter visto e percebido o que aqui se passa, não teve mais 

remédio que clamar mea culpa, mea maxima culpa, e reconhecer a excessiva dimensão dos 

enganos em que tinha caído. É certo que, a seu crédito, e para que isto não seja só um 

contínuo dizer mal do Criador, subsiste o facto irrespondível de que, quando Deus se 

decidiu a expulsar do paraíso terreal, por desobediência, o nosso primeiro pai e a nossa 

primeira mãe, eles, apesar da imprudente falta, iriam ter ao seu dispor a terra toda, para 

nela suarem e trabalharem à vontade. Contudo, e por desgraça, um outro erro nas previsões 

divinas não demoraria a manifestar-se, e esse muito mais grave do que tudo quanto até aí 

havia acontecido. 

Foi o caso que estando já a terra assaz povoada de filhos, filhos de filhos e filhos de 

netos da nossa primeira mãe e do nosso primeiro pai, uns quantos desses, esquecidos de 

que sendo a morte de todos, a vida também o deveria ser, puseram-se a traçar uns riscos no 

chão, a espetar umas estacas, a levantar uns muros de pedra, depois do que anunciaram 

que, a partir desse momento, estava proibida (palavra nova) a entrada nos terrenos que 

assim ficavam delimitados, sob pena de um castigo, que segundo os tempos e os costumes, 

poderia vir a ser de morte, ou de prisão, ou de multa, ou novamente de morte. Sem que até 

hoje se tivesse sabido porquê, e não falta quem afirme que disto não poderão ser atiradas as 

responsabilidades para as costas de Deus, aqueles nossos antigos parentes que por ali 

andavam, tendo presenciado a espoliação e escutado o inaudito aviso, não só não 

protestaram contra o abuso com que fora tornado particular o que até então havia sido de 

todos, como acreditaram que era essa a irrefragável ordem natural das coisas de que se 

tinha começado a falar por aquelas alturas. Diziam eles que se o cordeiro veio ao mundo 

para ser comido pelo lobo, conforme se podia concluir da simples verificação dos factos da 

vida pastoril, então é porque a natureza quer que haja servos e haja senhores, que estes 

mandem e aqueles obedeçam, e que tudo quanto assim não for será chamado subversão. 
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Posto diante de todos estes homens reunidos, de todas estas mulheres, de todas 

estas crianças (sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra, assim lhes fora mandado), 

cujo suor não nascia do trabalho que não tinham, mas da agonia insuportável de não o ter, 

Deus arrependeu-se dos males que havia feito e permitido, a um ponto tal que, num 

arrebato de contrição, quis mudar o seu nome para um outro mais humano. Falando à 

multidão, anunciou: 

“A partir de hoje chamar-me-eis Justiça.” 

E a multidão respondeu-lhe: 

“Justiça, já nós a temos, e não nos atende.” 

Disse Deus: 

“Sendo assim, tomarei o nome de Direito.” 

E a multidão tomou a responder-lhe: 

“Direito, já nós o temos, e não nos conhece.” 

E Deus: 

“Nesse caso, ficarei com o nome de Caridade, que é um nome bonito”. 

Disse a multidão: 

“Não necessitamos caridade, o que queremos é uma Justiça que se cumpra e um 

Direito que nos respeite.” 

Então, Deus compreendeu que nunca tivera, verdadeiramente, no mundo que 

julgara ser seu, o lugar de majestade que havia imaginado, que tudo fora, afinal, uma 

ilusão, que também ele tinha sido vítima de enganos, como aqueles de que se estavam 

queixando as mulheres, os homens e as crianças, e, humilhado, retirou-se para a eternidade. 

A penúltima imagem que ainda viu foi a de espingardas apontadas à multidão, o penúltimo 

som que ainda ouviu foi o dos disparos, mas na última imagem já havia corpos caídos 

sangrando, e o último som estava cheio de gritos e de lágrimas. 

No dia 17 de abril de 1996, no estado brasileiro do Pará, perto de uma povoação 

chamada Eldorado dos Carajás (Eldorado: como pode ser sarcástico o destino de certas 

palavras...), 155 soldados da polícia militarizada, armados de espingardas e metralhadoras, 

abriram fogo contra uma manifestação de camponeses que bloqueavam a estrada em acção 

de protesto pelo atraso dos procedimentos legais de expropriação de terras, como parte do 

esboço ou simulacro de uma suposta reforma agrária na qual, entre avanços mínimos e 

dramáticos recuos, se gastaram já cinqüenta anos, sem que alguma vez tivesse sido dada 

suficiente satisfação aos gravíssimos problemas de subsistência (seria mais rigoroso dizer 
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sobrevivência) dos trabalhadores do campo. Naquele dia, no chão de Eldorado dos Carajás 

ficaram 19 mortos, além de umas quantas dezenas de pessoas feridas. Passados três meses 

sobre este sangrento acontecimento, a polícia do estado do Pará, arvorando-se a si mesma 

em juiz numa causa em que, obviamente, só poderia ser a parte acusada, veio a público 

declarar inocentes de qualquer culpa os seus 155 soldados, alegando que tinham agido em 

legítima defesa, e, como se isto lhe parecesse pouco, reclamou processamento judicial 

contra três dos camponeses, por desacato, lesões e detenção ilegal de armas. O arsenal 

bélico dos manifestantes era constituído por três pistolas, pedras e instrumentos de lavoura 

mais ou menos manejáveis. Demasiado sabemos que, muito antes da invenção das 

primeiras armas de fogo, já as pedras, as foices e os chuços haviam sido considerados 

ilegais nas mãos daqueles que, obrigados pela necessidade a reclamar pão para comer e 

terra para trabalhar, encontraram pela frente a polícia militarizada do tempo, armada de 

espadas, lanças e alabardas. Ao contrário do que geralmente se pretende fazer acreditar, 

não há nada mais fácil de compreender que a história do mundo, que muita gente ilustrada 

ainda teima em afirmar ser complicada demais para o entendimento rude do povo. 

Pelas três horas da madrugada do dia 9 de Agosto dc 1995, em Corumbiara, no 

estado de Rondônia, 600 famílias de camponeses sem terra, que se encontravam 

acampadas na Fazenda Santa Elina, foram atacadas por tropas da polícia militarizada. 

Durante o cerco, que durou todo o resto da noite, os camponeses resistiram com 

espingardas de caça. Quando amanheceu, a polícia, fardada e encapuçada, de cara pintada 

de preto, e com o apoio de grupos de assassinos profissionais a soldo de um latifundiário 

da região invadiu o acampamento, varrendo-o a tiro, derrubando e incendiando as barracas 

onde os sem-terra viviam. Foram mortos 10 camponeses, entre eles uma menina de 7 anos, 

atingida pelas costas quando fugia. Dois polícias morreram também na luta. 

A superfície do Brasil, incluindo lagos, rios e montanhas, é de 850 milhões de 

hectares. Mais ou menos metade desta superfície, uns 400 milhões de hectares, é 

geralmente considerada apropriada ao uso e ao desenvolvimento agrícolas. Ora, 

actualmente, apenas 60 milhões desses hectares estão a ser utilizados na cultura regular de 

grãos. O restante, salvo as áreas que têm vindo a ser ocupadas por explorações de pecuária 

extensiva (que, ao contrário do que um primeiro e apressado exame possa levar a pensar, 

significam, na realidade, um aproveitamento insuficiente da terra), encontra-se em estado 

de improdutividade, de abandono, sem fruto. 
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Povoando dramaticamente esta paisagem e esta realidade social e econômica, 

vagando entre o sonho e o desespero, existem 4.800.000 famílias de rurais sem terras. A 

terra está ali, diante dos olhos e dos braços, uma imensa metade de um país imenso, mas 

aquela gente (quantas pessoas ao todo? 15 milhões? mais ainda?) não pode lá entrar para 

trabalhar, para viver com a dignidade simples que só o trabalho pode conferir, porque os 

voracíssimos descendentes daqueles homens que primeiro haviam dito: “Esta terra é 

minha", e encontraram semelhantes seus bastante ingênuos para acreditar que era 

suficiente tê-lo dito, esses rodearam a terra de leis que os protegem, de polícias que os 

guardam, de governos que os representam e defendem, de pistoleiros pagos para matar. Os 

19 mortos de Eldorado dos Carajás e os 10 de Corumbiara foram apenas a última gota de 

sangue do longo calvário que tem sido a perseguição sofrida pelos trabalhadores do campo, 

uma perseguição contínua, sistemática, desapiedada, que, só entre 1964 e 1995, causou 

1635 vítimas mortais, cobrindo de luto a miséria dos camponeses de todos os estados do 

Brasil, com mais evidência para Bahia, Maranhão, Mato Grosso, Pará e Pernambuco, que 

contam, só eles, mais de mil assassinados. 

E a Reforma Agrária, a reforma da terra brasileira aproveitável, em laboriosa e 

acidentada gestação, alternando as esperanças e os desânimos, desde que a Constituição de 

1946, na seqüência do movimento de redemocratização que varreu o Brasil depois da 

Segunda Guerra Mundial, acolheu o preceito do interesse social como fundamento para a 

desapropriação de terras. Em que ponto se encontra hoje essa maravilha humanitária que 

haveria de assombrar o mundo, essa obra de taumaturgos tantas vezes prometida, essa 

bandeira de eleições, essa negaça de votos, esse engano de desesperados? Sem ir mais 

longe que as quatro últimas presidências da República, será suficiente relembrar que o 

presidente José Sarney prometeu assentar 1.400.000 famílias de trabalhadores rurais e que, 

decorridos os cinco anos do seu mandato, nem sequer 140.000 tinham sido instaladas; será 

suficiente recordar que o presidente Fernando Collor de Mello fez a promessa dc assentar 

500.00 famílias, e nem uma só o foi; será suficiente lembrar que o presidente Itamar 

Franco garantiu que faria assentar 100.000 famílias, e se ficou por 20.000; será suficiente 

dizer, enfim, que o actual presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, 

estabeleceu que a Reforma Agrária irá contemplar 280.000 famílias em quatro anos, o que 

significará, se tão modesto objectivo for cumprido e o mesmo programa se repetir no 

futuro, que irão ser necessários, segundo uma operação aritmética elementar, setenta anos 

para assentar os quase 5.000.000 de famílias de trabalhadores rurais que precisam de terra 
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e não a têm, terra que para eles é condição de vida, vida que já não poderá esperar mais. 

Entretanto, a polícia absolve-se a si mesma e condena aqueles a quem assassinou. 

O Cristo do Corcovado desapareceu, levou-o Deus quando se retirou para a 

eternidade, porque não tinha servido de nada pô-lo ali. Agora, no lugar dele, fala-se em 

colocar quatro enormes painéis virados às quatro direcções do Brasil e do mundo, e todos, 

em grandes letras, dizendo o mesmo: UM DIREITO QUE RESPEITE, UMA JUSTIÇA 

QUE CUMPRA. 
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ANEXO III 

CAIM – O ROMANCE DE JOSÉ SARAMAGO 

 

3 Novembro, 2009 

 

Caros amigos, 

Saramago escreveu outro livro. O seu título é “Caim”, e Caim é um dos 

protagonistas principais. Outro é Deus, outro ainda é a humanidade nas suas diferentes 

expressões. Neste livro, tal como nos anteriores, “O Evangelho segundo Jesus Cristo”, por 

exemplo, o autor não recua diante de nada nem procura subterfúgios no momento de 

abordar o que, durante milénios, em todas as culturas e civilizações foi considerado 

intocável e não nomeável: a divindade e o conjunto de normas e preceitos que os homens 

estabelecem em torno a essa figura para exigir a si mesmos – ou talvez fosse melhor dizer 

para exigir a outros – uma fé inquebrantável e absoluta, em que tudo se justifica, desde 

negar-se a si mesmo até à extenuação, ou morrer oferecido em sacrifício, ou matar em 

nome de Deus. 

Caim não é um tratado de teologia, nem um ensaio, nem um ajuste de contas: é uma 

ficção em que Saramago põe à prova a sua capacidade narrativa ao contar, no seu peculiar 

estilo, uma história de que todos conhecemos a música e alguns fragmentos da letra. Pois 

bem, com a cabeça alta, que é como há que enfrentar o poder, sem medos nem respeitos 

excessivos, José Saramago escreveu um livro que não nos vai deixar indiferentes, que 

provocará nos leitores desconcerto e talvez alguma angústia, porém, amigos, a grande 

literatura está aí para cravar-se em nós como um punhal na barriga, não para nos 

adormecer como se estivéssemos num opiário e o mundo fosse pura fantasia. Este livro 

agarra-nos, digo-o porque o li, sacode-nos, faz-nos pensar: aposto que quando o 

terminardes, quando fizerdes o gesto de o fechar sobre os joelhos, olhareis o infinito, ou 

cada qual o seu próprio interior, soltareis um uff que vos sairá da alma, e então uma boa 

reflexão pessoal começará, a que mais tarde se seguirão conversas, discussões, 

posicionamentos e, em muitos casos, cartas dizendo que essas ideias andavam a pedir 

forma, que já era hora de que o escritor se pusesse ao trabalho, e graças lhe damos por 

fazê-lo com tão admiráveis resultados. 
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Este último romance de José Saramago, que não é muito extenso, nem poderia sê-lo 

porque necessitaríamos mais fôlego que o que temos para enfrentar-nos a ele, é literatura 

em estado puro. Dentro de pouco tempo podereis lê-lo em português, castelhano e catalão, 

e então vereis que não exagero, que não me move nenhum desordenado desejo ao 

recomendá-lo: faço-o com a mais absoluta subjectividade, porque com subjectividade 

lemos e vivemos. E falo aos amigos, porque esta carta apenas a eles vai dirigida. Com 

muita alegria. 

Felicidades a todos os leitores: um ano depois de A Viagem do Elefante temos 

outro Saramago. São três livros em um ano, porque também há que contar com O Caderno, 

o livro que vamos lendo aqui em cada dia. Não podemos pedir mais, o nosso homem 

cumpriu, e de que maneira. A idade, amigos, aguça a inteligência e agiliza a capacidade de 

trabalho. Que sorte a nossa, leitores, de ter quem nos escreva. 

 

Pilar del Río 
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