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Em qualquer parte, não sei onde, os olhos da pedra 

estão vendo (quem sabe?) todas as coisas que os nossos 

olhos de homens gostariam de ver e aprender: o real 

valor do tempo e do que nele se contém, a serenidade de 

saber-se transitório e sorrir disso – e também a 

coragem de ser firme no tempo da inconsistência. Mas 

talvez, para tanto, seja preciso ser de pedra. Ou ter 

olhos de pedra. Ou ser olhos de pedra. (SARAMAGO, 

1997, p.77) 



PARA ALÉM DA ESTÁTUA: FACETAS DE UMA SOCIEDADE DESENCANTADA 

INSCRITA NA PEDRA DE JOSÉ SARAMAGO 

  

 

RESUMO 

O escritor português José Saramago afirmou, em uma conferência proferida na cidade de 

Turim, que a identidade da sociedade moderna ocidental tem se alterado na 

contemporaneidade. A declaração foi feita quando se referia ao romance A caverna, 

pertencente ao que denominou como fase da Pedra em sua produção. Nessa mesma 

conferência, o autor assegura ter levantado algumas pistas em seus romances que ensejam 

uma reflexão sobre um novo momento social ali transfigurado. No encalço dessa afirmação, 

elegemos, portanto, a referida fase em nossa tese tanto por situar o contexto de sua fala quanto 

por ser nesta que o autor declara verter-se ao núcleo de suas reflexões ou, como prefere 

metaforicamente dizer, à matéria (pedra) de que é feita a Estátua. Dessa forma, pretendemos 

perceber como a organização social ficcionalizada nos romances da Pedra de José Saramago 

aponta indícios do surgimento de um novo modelo societário naquele universo narrativo. De 

modo mais específico, analisaremos a presença dessa sociedade em transformação construída 

nos enredos sob o viés de três facetas, a saber: o Estado, a Economia e o Sujeito. Dentre os 

romances da fase da Pedra estabelecemos um recorte que inclui Ensaio sobre a cegueira 

(1995), Ensaio sobre a lucidez (2004) e As intermitências da morte (2005), para 

percepcionarmos as relações estatais; A caverna (2000) e Alabardas, alabardas, espingardas, 

espingardas (2014), para pensarmos as contingências do setor econômico, e, por último, 

Todos os nomes (1997) e O homem duplicado (2002), para compor os inquéritos acerca do 

sujeito. Para identificarmos as pistas das possíveis alterações ocorridas nessas facetas sociais, 

mediante o avançar da modernidade, utilizaremos como aporte teórico que transversaliza 

nossas discussões o conceito de desencantamento do mundo, de Max Weber, observando 

como ele pode criar inteligibilidade e auxiliar na compreensão daquilo que, no texto de 

Saramago, se deseja como leitura social de um mundo em transformação. 

Palavras-chave: José Saramago; romance português; desencantamento do mundo; fase da 

Pedra. 

 



FURTHER BEYOND THE STATUE: FACETS OF A DISENCHANTED SOCIETY 

INSCRIBED IN THE STONE BY JOSÉ SARAMAGO 

  

 

ABSTRACT 

Portuguese writer José Saramago stated, during a Conference held in the city of Turin, that the 

identity of modern Western society has been changing in contemporary times. The statement 

was made when referring to the romance The Cave, belonging to what he called the Stone 

phase of his production. At the same Conference, the author ensures to have raised some clues 

in his novels that lead to a reflection on a new social moment transfigured in it. In the wake of 

such statement, we have chosen, therefore, the referred phase in our thesis both for placing the 

context of his speech and as for being where the author declares to shed to the core of his 

reflections or, as he prefers to metaphorically say, the matter (stone) the Statue is made of. 

Accordingly, we want to understand how the social organization that is fictionalized in the 

novels by José Saramago points out evidence of the emergence of a new corporate model in 

such narrative universe. Specifically, we will examine the presence of this changing society 

built on the plots under the bias from three facets, namely: the State, the Economy and the 

Individual. Among the novels of the Stone phase we have established a window that includes 

Blindness (1995), Seeing (2004) and Death with Interruptions (2005), to perceive State 

relations; The Cave (2000) and The Halberds (2014), to reason the unpredictability of the 

economic sector, and, finally, All the Names (1997) and The Double (2002), to enquire about 

the individual. In order to identify the leads of possible changes in these social facets, by the 

advance of modernity, we will use as a theoretical contribution that cuts across our discussion 

the concept of Max Weber's disenchantment of the world, observing how it can create 

intelligibility and assist in understanding what, in Saramago's text, is desired as a social 

reading of a world under transformation. 

Keywords: José Saramago; Portuguese novel; disenchantment of the world; the Stone phase. 



MÁS ALLÁ DE LA ESTATUA: FACETAS DE UMA SOCIEDAD DESENCANTADA 

INSCRIPTA EN LA PIEDRA DE JOSÉ 

 

 

RESUMEN 

El escritor portugués José Saramago afirmó, en una conferencia proferida en la ciudad de 

Turín, que la identidad de la sociedad moderna occidental se ha cambiado en la 

contemporaneidad. La declaración fue hecha cuando se refería a la novela La caverna, 

perteneciente al que dominó como fase de la Piedra en su producción. En esa misma 

conferencia, el autor asegura haber planteado algunas pistas en sus novelas que promueven en 

nosotros una reflexión de ese nuevo momento social allí transfigurado. En el rastro de esa 

declaración, elegimos, por lo tanto, la referida fase en nuestra tesis tanto por situar el contexto 

de su discurso como por ser en esta que el autor declara verterse al núcleo de sus reflexiones 

o, como prefiere metafóricamente decir, a la materia (piedra) de que es hecha la Estatua. De 

esa forma, pretendemos percibir como la organización social ficcionalizada en los romances 

de la Piedra de José Saramago apunta indicios del surgimiento de un nuevo modelo societario 

en aquel universo narrativo. De modo más específico, analizaremos la presencia de esa 

sociedad en transformación construida en los enredos sobre el sesgo de tres facetas, a saber: el 

Estado, la Economía, y el Sujeto. Entre las novelas de la fase de la Piedra establecemos un 

recorte que incluye Ensayo sobre la ceguera (1995), Ensayo sobre la lucidez (2004) y Las 

intermitencias de la muerte (2005), para percibir las relaciones estatales; La caverna (2000) y 

Alabardas, alabardas, espingardas, espingardas (2014), para pensarnos las contingencias del 

sector económico, y , por último, Todos los nombres (1997) y El hombre duplicado (2002), 

para realizar las investigaciones acerca del sujeto. Para identificarnos los indicios de los 

posibles cambios ocurridos en esas facetas sociales, mediante el avanzar de la modernidad, 

utilizaremos como aporte teórico que transversaliza nuestras discusiones el concepto de 

desencantamiento del mundo, de Max Weber, observando como él puede crear inteligibilidad 

y auxiliar en la comprensión de aquello que, en el texto de Saramago, se desea como lectura 

social de un mundo en transformación.  

Palabras-llave: José Saramago; novela portugués; desencantamiento del mundo; fase de la 

piedra.  
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1 - INTRODUÇÃO:  

 

 

1.1 - Saramago e o prenúncio de um novo momento social 

 

 

A humanidade foi sempre um caleidoscópio de 

culturas, de diversidade que, infelizmente, se 

estreita a cada dia. Já não se encontra nada novo. 

Creio que esta civilização terminou e vamos entrar 

em uma mentalidade muito distinta. Não sei se 

melhor ou pior. A que possuíamos nem era muito 

boa. Chegamos ao final de uma civilização e a 

próxima  não me apetece.  (SARAMAGO, 2000b)1 

 

Observo-lhe que não está a tomar em 

consideração o fator sociedade, A sociedade, meu 

querido amigo, tal como a humanidade, é uma 

abstração (SARAMAGO, 2002, p.39) 

 

 

A obra do escritor português José Saramago tem sido constantemente abordada pelos 

críticos sob a dicotomia histórico e universal2, termos muito vinculados à presença ou não de 

um locus ou a uma datação nos romances. As nomenclaturas, postas desta forma, correm o 

risco de apresentarem uma visão reducionista da obra do autor, se partirmos do princípio de 

que, em cada uma dessas esferas, não se anula a parcela da outra; em outras palavras, mesmo 

nos romances de uma portugalidade acentuada, não se ausenta sua expansão e alcance de 

temáticas universais, enquanto que, nos universais, não deixamos de refletir sobre todo um 

aspecto histórico de um tempo ainda que presentificado, pois a despeito de haver consonância 

com os anais da História oficial, “o projeto ficcional saramaguiano adota a história como 

                                                 
1 Tradução nossa: “La humanidad fue siempre un caleidoscopio de culturas, de diversidad, que, 

desgraciadamente, se va estrechando cada día. Ya no se encuentra nada nuevo. Creo que esta civilización ha 

terminado y vamos a entrar en una mentalidad muy distinta. No sé si mejor o peor. La que teníamos tampoco era 

muy buena. Hemos llegado al final de una civilización y la que viene no me gusta”. 
2 Podemos citar Carlos Reis e Teresa Cristina Cerdeira como exemplos dos que se pautam na dicotomia histórico 

e universal. Para o primeiro, nos romances históricos “o destino das personagens é, então, indissociável do devir 

de uma História que a ficção repensa, tanto em função do passado propriamente histórico, como até em função 

do futuro”, enquanto nos universais “Saramago cultiva opções temáticas e de escrita de certa forma 

condicionadas pela dimensão internacional que sua obra atingiu, o que conduz ao abandono [...] do imaginário 

cultural português” (REIS, 2006, p.308). Cerdeira propõe a primeira fase como aquela “grande fase narrativa, 

delimitada por certas propostas ideológicas, como a da revisitação da História” e a segunda como momento de 

atenuação desses elementos (CERDEIRA, 1999, p.251). 
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matéria constitutiva das suas tramas narrativas” (ROANI, 2006, p.59).  

No entanto, desconhece-se, em muitos casos, que o próprio autor estabeleceu uma 

reflexão sobre sua obra, pela qual optamos, que não se vincula estritamente a uma divisão que 

tem como pauta questões textuais de marcação de tempo e espaço, confessos ou não no 

enredo, ou seja, essa reflexão não anula a vertente histórico versus universal, mas se amplia 

com uma mudança de perspectiva que pode se coadunar a esses aspectos estruturais, embora 

digam respeito, sobretudo, a certo tom narrativo construído por um narrador onisciente e 

raisonneur, que ganha cada vez mais espaço na obra3.   

A reflexão mencionada se deu durante uma conferência em maio de 1998, na 

Universidade de Turim, na Itália, meses antes do prêmio Nobel lhe ser destinado. As 

declarações, gravadas na conferência e publicadas na Itália em 1999, aparecerem de forma 

incipiente no Brasil ainda em 1998, em entrevista dada à Revista Cult. Nela se apontava, entre 

outras coisas, que a partir de Ensaio sobre a cegueira é possível perceber um outro 

direcionamento em seu processo criativo que passa a se interessar “muito mais pela pedra de 

que se faz a estátua” (SARAMAGO, 1998b). A distinção, portanto, estabelece um primeiro 

momento de seu percurso literário, pautado pela descrição da Estátua, para posteriormente se 

aprofundar na matéria de que esta é feita, a Pedra.  

O seu percurso narrativo, descrito desta forma, faz-nos lembrar reflexão estabelecida 

por Maurice Blanchot em sua obra O espaço literário acerca da natureza da obra literária, na 

qual o crítico estabelece que a obra necessita do leitor para sair de seu estatuto de pedra e 

converter-se em estátua, pois só o leitor torna o livro uma obra, uma “pedra mais lisa”. A 

construção blanchotiana estabelece que o estatuto de pedra é o vinculado à natureza das 

imperfeições, da matéria bruta e inacabada; enquanto a estátua seria a lapidação deste objeto 

que o conduzia esteticamente a um patamar superior. Em outras palavras, Blanchot relega ao 

leitor a faculdade de realizar o “acabamento”, elevando o estatuto do texto de livro à obra.  

Assim como “o livro é a obra dissimulada e a obra só pode afirmar-se na profundidade 

presente nessa dissimulação4” (BLANCHOT, 2002, p.173), “a estátua é a superfície da pedra” 

e descrever a estátua “é descrever o exterior da pedra” (SARAMAGO, 2013a, p.42). 

                                                 
3 Utilizamos o termo pela reflexão que promove. O estilo parece se intensificar neste segundo momento da 

narrativa saramaguiana, justamente por ela se voltar não aos fatos, mas aos homens, sendo deveras vezes 

chistosa com a condição humana. Provindo do teatro francês, o estilo raisonneur surgiu com Molière. Em sua 

comédia o dramaturgo expunha todos os vícios de uma classe fazendo com que na posição de plateia, emergisse 

o riso de si mesma, por meio de um personagem “que acompanha a ação com suas observações justas e 

razoáveis”. O riso “pensativo” traz a contenção própria da reflexão, distanciando-se das gargalhadas. Tartufo ou 

O Impostor é um bom exemplo desse estilo. (Cf. CARPEAUX, 1987, p.768).  
4 Tradução nossa: “el libro que es la obra disimulada y la obra que sólo puede afirmarse en el espesor presente de 

esa disimulación”. 
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Entendemos que descrever a pedra, para Saramago, ultrapassa o tônus pejorativo dado a esse 

universo inacabado e se torna um projeto de mergulho nas sutilezas das imperfeições do 

humano, sem o véu sedutor do plano aparente. A projeção ao interior da estátua aponta para 

uma verticalização das questões anteriormente abordadas. 

 

Quando terminei O Evangelho ainda não sabia que até então tinha andado a 

descrever estátuas. Tive de entender o novo mundo que se me apresentava ao 

abandonar a superfície da pedra e passar para o seu interior, e isso aconteceu com 

Ensaio sobre a cegueira. Percebi, então, que alguma coisa tinha terminado na minha 

vida de escritor e que algo diferente estava a começar. (SARAMAGO, 2013a, p.42) 

 

Em outras palavras, a metáfora da Estátua e da Pedra elaborada pelo autor nos leva à 

compreensão de sua consciência acerca de um adensamento na passagem de uma a outra 

abordagem, envolto sobremaneira em questões que dizem respeito à condição humana5. 

Acerca dessa percepção, Carlos Reis aponta ao que se sucede à publicação de Ensaio sobre a 

cegueira: 

 

A condição humana – com suas fragilidades, com as suas duplicidades, com os seus 

egoísmos e com as suas crueldades – é agora um dos grandes sentidos visados por 

Saramago, em conjunção com a preocupação ética, mais do que ideológica, que o 

escritor projecta na sua ficção. Junta-se a isto uma visão céptica e mesmo pessimista 

da relação do homem com o outro e da organização do mundo – mundo tentacular, 

absurdo e desequilibrado – que o escritor enuncia também em inúmeras intervenções 

públicas (REIS, 2006, p.308). 

 

Saramago nessas narrativas parece não querer tornar a pedra em estátua; não querer a 

lapidação do real; ele entrega a seu leitor a superfície dura, disforme, pouco confortável desta 

matéria e não espera que ele a transforme em uma narrativa mais aprazível; antes, quer 

deflagrar a percepção nesses enredos das miuças da fragilidade humana. Há um 

direcionamento para uma percepção dessa condição que se constrói mediante fatores 

circunstanciais, retirando o foco do passado histórico português.  

Lembremos do filósofo Jacques Ranciére (2009) que, reafirmando o zeitgeist, 

assegurará a existência de uma base estética partilhada comum a toda atividade social e, 

portanto, política, uma partilha de um sensível comum. Nas obras da Pedra, a atenuação da 

diferença dos tempos com os quais o escritor lida possibilita a emergência de um outro viés de 

partilha. Tomemos de empréstimo a síntese de Vieira. 

                                                 
5 Preferimos o termo “condição” à “natureza” humana por corroborarmos a concepção arendtiana (2007) avessa 

ao determinismo contido na primeira expressão. O termo “natureza” traz ideia de que há apenas uma “essência” 

única e universal, enquanto “condição” possibilita o movimento próprio de uma “vida ativa”. Quando 

abordarmos adiante as concepções dos teóricos contratualistas, entretanto, utilizaremos o termo “natureza” tal 

qual consta em seus textos. 
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O passado, outrora convocado e reconstituído para ser visto, apreendido e 

interpretado à luz de um presente, dá lugar à contemporaneidade. O tempo da 

história dilui-se no tempo do discurso, os olhares do narrador e das personagens 

pertencem a uma mesma época, as vivências são coincidentes, as visões do Homem 

e do Mundo estão balizadas pela mesma concepção genérica da sociedade (VIEIRA, 

1999, p.388). 

 

Em nosso entender, a metáfora da Estátua e da Pedra esconde uma percepção da 

duração que vem impressa na matéria narrativa, em que a da Estátua corresponde a um tempo 

que pressupõe-se em certa medida acabado, um passado pronto, enquanto descrever a Pedra 

se afina com a ideia de algo ainda por fazer, inacabado, um tempo gerúndio, em 

transcorrência, um devir que se coloca para ser decifrado, gerador de inquietações. 

Mas, para além da duração, destacamos um outro aspecto que diz respeito à 

focalização dada aos enredos. Podemos pensar que no primeiro curso de suas obras, o até 

então chamado de histórico6 e agora estabelecido como Estátua, o foco incidia sobre uma 

espécie de panorama mais geral e abrangente do episódio narrado, nele estariam inclusos os 

fatos relacionados à História e à cultura portuguesa, àquele primeiro plano da superfície dos 

motivos em que é focalizado o evento como o grande cerne narrativo; enquanto que, o novo 

modelo convidaria a olhar e focalizar os detalhes, os traços mais específicos, em close, um 

mergulho acentuado ao plano interiorizado em que o sujeito é o propulsor das reflexões. Em 

suma, nos romances da Estátua existe uma propensão para o factual, enquanto que nas 

narrativas que compõem o ciclo da Pedra, o pêndulo decai para a perspectiva do substancial, 

promovendo um adensamento que permite o trato de questões de fundo. Há um novo 

norteamento, uma alteração de direcionamento em que, no primeiro caso, o sujeito é 

compreendido pelo panorama sócio-histórico-cultural do evento em que está inserido, 

enquanto no segundo, este prospecto de inserção temporal é entendido a partir do sujeito. 

Embora a distinção na qual nos detemos circulasse no Brasil desde a mencionada 

entrevista de 1998, somente em 2013 é feita a publicação da conferência intitulada Da Estátua 

à Pedra7, contendo a última revisão feita pelo autor de que temos conhecimento, com a 

inclusão de obras posteriores a Todos os nomes (1997b), romance publicado à época do 

                                                 
6 José Saramago recebia com certo incômodo este rótulo. Ao menos é o que pretende nos fazer crer a partir de 

suas entrevistas, conferências e demais aparições públicas; a sua face e voz críticas parecem surgir sempre 

contestando os rótulos, como se refutasse a estratégia da exemplaridade: “Há uma definição que, de certa 

maneira, marcou o meu percurso como escritor, sobretudo como romancista, e que, tenho que confessar, recebo 

com uma certa impaciência. Trata-se do rótulo gasto de que sou um romancista histórico.” (SARAMAGO, 

2013a, p.26) 
7 A viúva do romancista, Pilar Del-Rio, inicia a edição brasileira explicando em seu prefácio que esta é a única 

que manteve a grafia do título corrigida por Saramago, uma vez que, a alteração se perdeu nas edições anteriores. 

Portanto, na edição italiana e espanhola o título ainda consta como: A estátua e a pedra, o que não traz 

comunicabilidade entre as partes, conforme preferia o autor. 
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evento. Nessa revisão, temos inclusos na Pedra, portanto, os romances A caverna (2000a) e O 

homem duplicado (2002). Nela, Saramago determina claramente a marcação da fase da 

Estátua, que começa com Manual de Pintura e Caligrafia (1977) e vai até o Evangelho 

Segundo Jesus Cristo (1991), ratificando Ensaio sobre a cegueira (1995) como esse momento 

de remodelagem de sua narrativa.  

A fase da Pedra, entretanto, permanece aberta com a morte do escritor em 2010, que 

não voltou a revisar o texto de 1998, após a inclusão de O homem duplicado, 2002. 

Permanecem indefinidas as obras Ensaio sobre a lucidez (2004), As intermitências da morte 

(2005), Viagem do Elefante (2008) e Caim (2009)8. Dessas obras, optamos por manter Ensaio 

sobre a Lucidez e As intermitências da morte na fase da Pedra, por entendemos que Viagem 

do Elefante e Caim são obras que pertencem a um novo ciclo que estaria se consolidando9 ou 

que marcam certa retomada da Estátua pelo retorno a uma narratividade na qual o enredo se 

ocupa por recontar elementos da tradição e da história, ficcionalmente. Por último, 

acrescentaremos ainda Alabardas, alabardas, espingardas, espingardas (2014), último 

romance do autor, publicado póstumamente e inacabado, mas que apresenta traços que o 

mantém aproximado das demais obras que compõem este ciclo10, tanto na temática, ao se 

esquivar da metaficção historiográfica, quanto em sua pequena estrutura.  

No contexto da discussão apresentada, o recorte eleito para a presente pesquisa será, 

portanto, o segundo momento da narrativa saramaguiana, a fase da Pedra, utilizando a 

                                                 
8 Não entra nesta lista Clarabóia (2011) por ser uma publicação póstuma de 1953, que junto de A terra do 

pecado de 1947 configuram um período ainda de exercício estético do escritor, anterior a sua consagração como 

romancista. Após a elaboração desses títulos, Saramago só retorna ao gênero romance em 1977 com a 

publicação de Manual de Pintura e Caligrafia. 
9 A divisão de que lançamos mão, com uma pequena ressalva, para justificar a possibilidade do desvio de rota 

em algumas obras para um novo momento da ficção do autor, é realizada por Ana Paula Arnaut (2011). A crítica 

baseia-se na dicotomia histórico-universal, orientando para o surgimento de uma terceira fase do escritor a partir 

de As intermitências da morte, cunhada de os romances fábula, na qual se incluem A viagem do elefante e Caim. 

A justificativa dada pela autora para o estabelecimento desta nova abordagem parte de uma questão formal, de 

“estar a assistir, nestes últimos livros [...], a uma espécie de ressimplificação” (REIS, 1998, p.43) de direções 

narrativas que o gênero oferece, mas apresentando como diferença substancial, certo tom cômico e mais suave 

advindo delas. Optamos, porém, por manter As intermitências da morte como pertencente ao momento anterior 

(universal), pela similaridade temática que apresenta, sobretudo, com Ensaio sobre a cegueira e Ensaio sobre a 

lucidez, mantendo certa ressimplificação já ocorrida nesta fase, como a não datação e localização dos episódios 

narrados. Além disso, nele temos desde o início um mote que nos leva a uma grande reflexão existencial: “E se a 

morte não mais ocorresse?”, fator que o justifica como possuidor de questões de cariz próprio à Pedra. O 

romance parece habitar um lugar metafórico onde o foco narrativo não está na morte em si, mas o que ela ou sua 

ausência condicionam, assim como nos Ensaios o foco não residia na cegueira ou no voto branco, mas em suas 

consequências. Em A viagem do elefante e Caim a narrativa nos parece se voltar à questões de matizes da 

Estátua direcionando-se a ressignificação de uma matéria histórica. Neles, as reflexões provindas de um jogo 

metafórico se isentam enquanto mythos central, especialmente pela acentuada presença do elemento cômico que 

ameniza o pesadume anterior. 
10 Vale ressaltar que a retomada poderia ser justificada pelo fato de que o próprio Saramago assume não existir 

um projeto de escrita, muito menos a obrigatoriedade de uma linearidade neste processo: “Não é uma linha cuja 

ponta esteja na minha mão. É isso sim, uma via que sigo, espero, abandono ou retomo. Se a linha se prolonga é 

por razões de que não sou totalmente consciente” (SARAMAGO, 2013a, p.40).  
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sistematização esboçada pelo próprio autor. Há que se ressalvar que, nesse recorte, não 

incluímos As pequenas memórias, de 2006, por se tratar de um gênero autobiográfico, o que 

faz com que destoe de todos os outros, embora tenhamos consciência de que ele pudesse ser 

lido também como ficção, o que requereria uma outra abordagem a propósito das demandas 

da autoficção11, sobre a qual não nos caberia adentrar em nossa pesquisa.  

Tendo em vista as questões apresentadas, como corpora desta tese selecionamos as 

obras publicadas entre Ensaio sobre a cegueira (1995) e As intermitências da morte (2005), 

inclusive, além de Alabardas, alabardas, espingardas, espingardas (2014); pela 

expressividade com que tratam o confronto homem e sociedade possibilitando construir uma 

compreensão desta, o que é foco da investigação a seguir delineada. O recorte da Pedra 

interessa-nos ainda, como remodelagem do discurso narrativo, que embora despreocupado 

aparentemente com fatos históricos demarcados, se direciona a uma inserção em um momento 

muito específico de nossa cultura ocidental: a contemporaneidade12. A ausência das 

marcações de tempo e espaço nos romances traduz esteticamente a sua preocupação com um 

tom universalizante, substituindo o tempo cronológico por uma simultaneidade.  

Nessa confluência entre tempo narrativo e o presente do autor, lembremos a assertiva 

de Jameson (1992, p.64) de que “toda literatura tem que ser lida como uma meditação 

simbólica sobre o destino da comunidade”. Em consonância, Saramago apresenta certa busca 

de compreensão da sociedade hodierna e dos caminhos que são apontados, o que fica evidente 

na declaração do autor a seguir: 

 

Que cada um dê a sua resposta, eu fiz o suficiente confrontando os valores da 

chamada sociedade ocidental, que nos guiavam até há pouco tempo, ou assim se 

alegava, com estes valores de agora, que não sei aonde nos levam. Se, como Valèry, 

podemos dizer que “agora sabemos que nós, civilizações somos mortais”, também 

podemos acrescentar que a do Iluminismo e da Enciclopédia, em que nos iniciamos 

no pensamento crítico, está dando lugar a outra época, cujos perfis desconhecemos, 

ainda que algo vamos intuindo.  (SARAMAGO, 2013a, p.50) 

 

                                                 
11 Em diálogo com a obra de Philippe Lejeune O pacto autobiográfico, que questionava a possibilidade da 

escrita de uma obra com o nome do autor (1975, p.31), Doubrovsky escreveu uma obra sobre si próprio que 

admite carregar traços ficcionais. Ele cria o neologismo autoficção para definir seu livro Fils (1977, p.10).  
12 Sabemos que o termo contemporâneo, na acepção de Giorgio Agamben (2009), não se reduz a uma percepção 

de simultaneidade ao tempo cronológico, mas está relacionado ao que nomeou como categoria intempestiva, na 

qual textos e autores podem ser chamados contemporâneos a despeito da data de suas publicações, vinculados à 

afinidades eletivas. Em nossa acepção, Saramago possui uma imbricada relação com o tempo que lhe é presente 

e desta forma, o sentido utilizado em nossa tese para contemporaneidade relaciona-se ao corrente no senso-

comum. Isto fica evidente na declaração do autor que utilizaremos adiante como problemática para nossa 

pesquisa, em que afirma haver em seus romances um direcionamento para questões postas na sociedade deste 

tempo que lhe é presente. 
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Seguindo a intuição do autor em suas obras, podemos relembrar e ampliar a discussão 

proposta por André Bueno acerca dos romances, sobre o que ficou conhecido como uma 

trilogia involuntária, que abarca três dos sete romances aqui contemplados: Ensaio sobre a 

cegueira, Todos os nomes e A caverna. Nela, argumenta que a trilogia “dá forma estética à 

crise contemporânea do capitalismo avançado através de um estilo muito elaborado[...]” 

(2002, p.9). Não se reduzindo a essa querela com o progresso, José Saramago admite que a 

identidade ocidental passa por mudanças ainda não localizáveis, mudanças ainda em curso e 

que atingirão diversas instituições. Significativo ainda é o fato da declaração do romancista 

ser feita nas reflexões acerca de A caverna, acentuando que tais questões estão presentes nas 

angústias refletidas nos romances da Pedra. É consenso que a alteração feita no percurso 

narrativo do autor para um tom mais amplo nos âmbitos sócio-histórico-geográfico termina 

por ecoar especificações próprias do contemporâneo, adentrando, por conseguinte, na matéria 

humana e na constatação da alteração de um modus vivendi.  

Para pensarmos em alteração deste modelo, precisamos estipular de antemão o que 

significa rotular um processo de identificação como “sociedade ocidental moderna” tal qual a 

conhecemos, conforme apontada pelo romancista. O processo de surgimento dessa 

identidade13 foi amplamente estudado por Max Weber a partir da ótica de que ela se constituiu 

por um avanço estabelecido no âmago da racionalização, chamado de desencantamento do 

mundo. Para o sociólogo, as diversas esferas de ação social vão sendo paulatinamente 

racionalizadas, o que acaba gerando o esfacelamento de um sentido unitário para o mundo. 

Dessa forma, embora emerja das narrativas escolhidas e do narrador saramaguiano um 

tom desalentado diante da sociedade, o termo desencantada que utilizamos em nosso título 

não se direciona apenas a esse zeitgeist, a essa “forma de lidar com a contemporaneidade sob 

a agudeza de um olhar muito crítico como o saramaguiano” (SILVA, 2011, p.108), mas 

refere-se ao conceito weberiano que remonta à construção do ideário de identificação 

ocidental que criamos.  

 

1.2 - Sobre o desencantamento do mundo saramaguiano.  

 
 Afortunados os tempos para os quais o céu estrelado é 

o mapa dos caminhos transitáveis e a serem 

                                                 
13 A concepção weberiana carrega em si uma generalização desta sociedade ocidental moderna como símbolo de 

uma cultura que possui suas égides na racionalidade. A noção de “identidade” ocidental que se solidifica inclui 

aspectos como o capitalismo e certa pretensão de “civilização” frente a outras culturas. Não nos furtamos ao 

entendimento de que há diversos ocidentes, ou seja, especificações locais, mas trabalhamos com a leitura sobre o 

Ocidente, ainda que abstrata, que é ratificada pelo sociólogo em seu estudo, por entendermos que a declaração de 

Saramago vai ao encontro deste ideário construído universalmente sobre o Ocidente. 
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transitados, e cujos rumos a luz das estrelas ilumina. 

Tudo lhes é novo e no entanto familiar, aventuroso e no 

entanto próprio. [...] Todo ato da alma torna-se, pois, 

significativo e integrado nessa dualidade: perfeito no 

sentido e perfeito para os sentidos; integrado, porque a 

alma repousa em si durante a ação; integrado, porque 

seu ato despende-se dela e, tornado si mesmo, encontra 

um centro próprio e traça a seu redor uma 

circunferência fechada (LUKÁCS, 2007, p.25). 

 

 

A epígrafe que inicia nossa discussão é de Lukács, mas poderia ser de Saramago. 

Segundo Mircea Elíade (2002, p.8), a busca de retorno à origem mítica é latente ao homem, 

pois ela confere valor e significado à existência. Nessa esteia, Eduardo Lourenço afirma que 

“a sacralização das ‘origens’ faz parte da história dos povos como mitologia.”(1999, p.12).  

O jovem Lukács inicia a sua Teoria do Romance lamentando o afastamento de um 

tempo mítico em que o sentido do mundo estava integrado nele próprio. O processo de 

afastamento do sentido para outra esfera gerou uma sensação constante de incompletude, uma 

fratura entre o eu e o mundo, própria do “herói problemático”. Lukács enuncia esse lamento 

diante da perspectiva do nascimento do Romance, por conseguinte, do mundo moderno e de 

suas incongruências. Os textos de Saramago, sobretudo seus romances da Pedra ou suas 

inúmeras intervenções públicas, apontam as angústias advindas de um novo momento de 

transformação social, desta vez não vinculado ao surgimento de novos gêneros literários, 

embora esses tenham se modificado sensivelmente - basta nos determos às obras do próprio 

autor e suas formas híbridas14 -, mas a uma nova forma de organizar-se na sociedade. Importa 

dizer que o indivíduo-autor que, aliás, não concorda com a distinção clássica da narratologia 

literária entre o eu autoral e a instância do narrador15, mantém um olhar sobre esta sociedade 

que não é isento. José Saramago aponta de modo muito crítico em suas narrativas as mazelas 

sociais de seu tempo, por meio de um discurso de tom interventivo.  

                                                 
14 O hibridismo dos gêneros é explorado pelo próprio autor em seus títulos com certa ironia ao rechaçar as 

determinações e engessamentos. É o que ocorre com Ensaio sobre a cegueira que, trata-se de um romance. 

Ainda na fase da Estátua, Manual de pintura e caligrafia que, pela temática da representação, foi abordado por 

muitos como contendo traços autobiográficos, entretanto, o teor que prevalece é o ficcional, assim como 

classificou o autor: romance. Vale ressaltar que o autor escreve ainda Diários de seus processos de escrita em 

Lanzarote e Cadernos que, na verdade, configuram como uma junção dos textos que publicava em seu blog nos 

anos que antecederam sua morte. Para Saramago (apud AGUILERA, 2010, p.186), “o que há não são gêneros, 

mas espaços literários que, como tais, admitem tudo: o ensaio, a filosofia, a ciência e a poesia”.  
15 O amálgama dessas vozes é assumido pelo próprio, que questiona a existência de tal categoria, afirmando que 

até mesmo alguns teóricos da literatura têm acolhido a “ousada declaração de que a figura do narrador não 

existe, e de que só o autor exerce função narrativa real na obra de ficção” (SARAMAGO, 1998a, p.26). Ou 

ainda, “O narrador sou eu, e eu sou as personagens, no sentido de que sou o senhor desse universo. E, se calhar, 

o leitor não lê o romance, mas lê o romancista. E, no fundo, é isso que interessa saber: quem é esse senhor que 

escreveu aquilo”. (SARAMAGO apud AGUILERA, 2010, p.224) 
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No itinerário deste ciclo da pedra, a figura do autor-narrador adquire notável 

envergadura, servindo como canal de expressão para a autonomia do escritor, ao seu 

protagonismo central no relato, como um factótum todo-poderoso capaz de encadear 

a seu capricho fatos e tempo, perspectivas, juízos e destinos. (AGUILERA apud 

SARAMAGO, 2014, p.61) 

 

Embora a fase da Pedra propicie o abandono do registro local para se aproximar de 

questões cada vez mais globais, é importante observar que o alargamento da temática não 

significa uma observação neutralizada. O autor demonstra preocupação em propiciar esse 

alargamento, conforme vemos no trecho abaixo de As intermitências da morte, quando ao 

comentar o ato patriótico do bandeiramento que a população efetuou, evoca cantigas/hinos de 

diversas nacionalidades: 

 

Em dois dias, a marchas forçadas e de bandeiras ao vento, cantando canções 

patrióticas como a marselhesa, o ça ira, a maria da fonte, o hino da carta, o não 

verás país nenhum, a banniera rossa, a portuguesa, o god save the king, a 

internacional, o deutschland über alles, o chant du marais, as stars and stripes, os 

soldados voltaram aos postos de onde tinham vindo, e aí, armados até aos dentes, 

aguardaram a pé firme o ataque e a glória (SARAMAGO, 2005a, p.63). 

 

A despeito disto, claro está que sua pertença incidirá sobre aquilo que diz, o que nos 

remete à condição de que Saramago escreve pautado em um universo português, eurocêntrico 

e, sobretudo, ocidental; basta remontarmos à nacionalidade de cada uma dessas cantigas/hinos 

evocados (Portugal, França, Alemanha, Itália...). Essa tensão pode ser ilustrada pelo seguinte 

trecho de Ensaio sobre a Lucidez, em que o autor esclarece um possível lapso do narrador:  

 

Na verdade, considerando a melindrosa matéria da comunicação, seria pouco menos 

que ofensivo dizer Queridos Compatriotas, ou Estimados Concidadãos, ou então, 

modo mais simples e mais nobre se a hora fosse de tanger com adequado trémolo o 

bordão do amor à pátria, Portugueeeeesas, Portugueeeeeses16, palavras estas que, 

apressamo-nos a esclarecer, só aparecem graças a uma suposição absolutamente 

gratuita, sem qualquer espécie de fundamento objectivo, a de que o teatro dos 

gravíssimos acontecimentos de que, como é nosso timbre, temos vindo a dar 

minuciosa notícia, seja acaso, ou acaso tivesse sido, o país das ditas portuguesas e 

dos ditos portugueses. Tratou-se de um mero exemplo ilustrativo, nada mais, do 

qual, apesar da bondade das nossas intenções, nos adiantamos a pedir desculpa, em 

especial porque se trata de um povo universalmente famoso por ter sempre exercido 

com meritória disciplina cívica e religiosa devoção os seus deveres eleitorais. 

(SARAMAGO, 2004, p.93) 

 

Saramago intenta realizar uma apreensão abrangente, mas devido à incontornável 

impossibilidade de abarcar realidades tão heterogêneas, o discurso que promove surge das 

tensões e dualidades próprias de sua pertença. 

                                                 
16 Não podemos deixar de constatar que o chamamento do gentílico realizado desta maneira carrega uma ironia à 

condição democrática vivenciada pela pátria do romance, democracia que é problematizada no enredo da obra. 
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Não sei até que ponto este país [Portugal] precisa de mim, mas sei até que ponto eu 

preciso dele. Este país agrada-me até naquilo que tem de menos bom. Há uma 

relação muito mais importante do que isso que se chama patriotismo; é uma relação 

carnal, de raízes. Tenho-a. Sobretudo, procuro saber quem sou, nunca como um ser 

individual, mas como alguém que está nesta coisa que é um povo e uma história. 

(SARAMAGO apud AGUILERA, 2010, p.99) 

 

O autor demonstra se colocar, nesse segundo ciclo de sua produção, ante o dilema 

contemporâneo da não-inscrição, em que os indivíduos parecem não tomar parte da sociedade 

onde se inserem. Saramago está diante um Portugal em que “nada acontece, quer dizer, nada 

se inscreve” (GIL, 2005, p.15), mas esse não é um fator restrito à identidade lusa.  

O desígnio do autor de ampliação do locus em seus títulos percorre um caminho que 

nos recorda o realizado por Max Weber ao nomear seu conceito como desencantamento do 

mundo, sendo o fenômeno social verificado por ele, em verdade, muito mais ocidental do que 

plural. Persistindo na aproximação, podemos salientar que o principal ponto de contato entre 

os meandros efetivados pelo texto de José Saramago e a teoria weberiana se dá pela presença 

de uma percepção crítica do papel do racionalismo em suas respectivas sociedades. Se na 

sociologia compreensiva17 a busca de sentido do mundo vincula-se à frequente racionalização, 

nos romances saramaguianos essa racionalização será questionada em seu constante avanço e 

dualidade, crítica contundente da Escola de Frankfurt. Isto se deve à perspectiva humanista do 

autor, que sempre deixa entrever que a solução – embora também a causa – está no homem, 

como a única via capaz e possível de reverter os processos de aprisionamentos sociais. 

 Voltando à epígrafe de Lukács, a sociedade presente nas obras dos romances 

saramaguianos estão distantes de possuir esta integridade de sentido, são sociedades modernas 

e em estágio avançado de desencantamento. Isto fica evidente pelos signos de um certo grau 

de progresso apresentado por elas: o shopping em A caverna, o semáforo de Ensaio sobre a 

cegueira, o estúdio de televisão em As intermitências da morte ou a utilização de telefones 

móveis em Ensaio sobre a lucidez, são exemplos que atestam este ponto. Em Caim, o próprio 

autor afirma que uma cidade sem esses ícones engendra uma cena primitiva em que se ausenta 

“numa palavra, a modernidade, a vida moderna”. (SARAMAGO, 2009, p.47)  

Ocorre que a existência ou a ausência desses sinais estão muito relacionadas a certo 

modelo ocidental hegemônico que conhecemos como “civilização”. Para Nobert Elias (1994a, 

p.23), o conceito de civilização, 

                                                 
17 Weber distinguiu metodologicamente a Ciência da natureza e a Ciência da cultura. A grosso modo, para o 

sociólogo apenas na primeira deverá haver maior objetividade explicativa, enquanto que a segunda vai sendo 

construída baseada em probabilidades da compreensão do sentido daquela ação. O conhecimento para ele é 

parcial, culturalmente definido, pois “todo indivíduo histórico está arraigado, de modo logicamente necessário, 

em ‘ideias de valor’” (WEBER, 1999, p.130).” 
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resume tudo em que a sociedade ocidental dos últimos dois ou três séculos se julga 

superior a sociedades mais antigas ou a sociedades contemporâneas "mais 

primitivas". Com essa palavra, a sociedade ocidental procura descrever o que lhe 

constitui o caráter especial e aquilo de que se orgulha: o nível de sua tecnologia, a 

natureza de suas maneiras, o desenvolvimento de sua cultura científica ou visão do 

mundo, e muito mais. 

 

O termo, portanto, relaciona-se a outro conceito a medida em que se propõe a inteligir 

certa identificação do Ocidente. O sociólogo alemão, Max Weber, destinou boa parte de seus 

estudos à compreensão dos processos de racionalização, vinculado à formação da identidade 

ocidental e às transformações dessa sociedade com o advento da modernidade.  

Para Weber, o mundo moderno aniquilou grande parte do sentido que ainda poderia 

existir nele e parece caminhar na direção do aniquilamento do restante. Ao contrário daquela 

sociedade lembrada e evocada por Lukács, que remonta a um tempo em que todo ato 

encontra-se “integrado” e integrador da alma com o mundo, um mundo em que as respostas se 

encontram nele próprio, portanto, íntegro; a nostalgia surge a partir da constatação de que o 

mundo atual se configura como um universo dual, em que o sentido foi transferido a outra 

esfera, a outro mundo distante do nosso, abrindo, uma fenda naquela “circunferência fechada” 

apontada por Lukács (2007, p.25). Desde que se rompeu essa circunferência do mundo, o 

indivíduo sente que perdeu a totalidade de sua existência. A esfera divina que outrora era 

imanente passa a ser vislumbrada como transcendental: “A nostalgia das “origens” equivale, 

pois, a uma nostalgia religiosa” (ELÍADE, 2002, p.49).  

Weber compreendeu a transformação daquela estrutura fechada do mundo épico para 

essa abertura como o início de um processo gerador da identidade ocidental, que ficou 

conhecido pela expressão desencantamento do mundo18. O termo cunhado pelo sociólogo 

possui em seus textos duas conotações: de desmagificação ou de perda de sentido. A saída do 

mundo épico está relacionada à primeira alusão feita ao termo em que se vincula mais 

especificamente como aquele que é possibilitado pela religião, designado desmagificação. 

Pierucci (2003, p.69) salienta que ele está relacionado ao processo de dogmatização imposto 

pela religião, em que há uma racionalização da forma de se lidar com o sagrado. Nesse 

                                                 
18 O conceito foi vinculado durante algum tempo à obra A ética protestante e o espírito do capitalismo, porém 

ele só aparece na revisão feita para a segunda edição em 1920 e não está presente na redação de 1904-05. Por 

este motivo, o artigo Sobre algumas categorias da sociologia, que virá depois a compor a obra Economia e 

Sociedade, apresentará em 1913 a primeira menção ao conceito. (Cf: PIERUCCI, 2003, p.186-188) 
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primeiro momento do desencantamento, está localizada a singularidade do Ocidente frente ao 

Oriente, que continua sendo na expressão weberiana, um jardim encantado19. 

Após este primeiro momento, com a retirada da praticidade e imanência que era 

exercida pelo magismo, torna-se necessário buscar novamente o sentido do mundo no mundo. 

Dessa forma o protestantismo ascético trará como complemento ao sentido transcendental um 

que possa ser imanente: o trabalho. A eticização do cotidiano visa a preencher um vazio que 

ironicamente é criado pelo próprio asceta religioso. Como atividade exercida in majorem 

gloriam Dei, o acúmulo de capital é incentivado frente à ociosidade, gerando o capitalismo. 

A obra do escritor, assim como o próprio, não conheceu um mundo com o sentido 

integrado, mas a realidade esfacelada de uma modernidade que vai pouco a pouco cedendo 

espaço a um adensamento de si própria. Ressalva-se que em alguns enredos incorpora 

elementos próximos de um magismo, como é o caso de Blimunda em Memorial do convento, 

ou da cegueira insólita, em Ensaio sobre a cegueira, mas esses são insuficientes para 

construírem na narrativa um mundo imanente, estão antes a serviço de efeitos estéticos e 

políticos. Outro ponto importante sobre essa bipartição mundo imanente versus transcendente 

é que o próprio autor, a despeito de sua incredulidade, reconhece-se como um cristão, por ter-

se criado em uma sociedade regida por tais valores: “No plano da mentalidade todos nós 

somos cristãos, vivemos dentro de uma civilização judaico-cristã que foi formada com um 

tipo de ética, uma rede ideológica que tem sua origem no cristianismo.” (SARAMAGO apud 

AGUILERA, 2010, p.121). 

O segundo desencantamento surge da alteração de visão ocorrida com a valorização do 

trabalho pela ética religiosa-dogmática, pois a partir daí temos o acúmulo de capital e, por 

consequência, o progresso e o investimento na ciência. Passa-se à crença Iluminista da 

possibilidade de se racionalizar todos os eixos da vida social, “o programa do esclarecimento 

era o desencantamento do mundo. Sua meta era dissolver os mitos e substituir a imaginação 

pelo saber” (ADORNO; HORKHEIMER, 1985, p.19), mencionam os discípulos da escola de 

Frankfurt. Ao buscar dotar tudo de sentido, o desencantamento do mundo pela ciência gera 

por contraponto a total perda de sentido da modernidade. Aquela mesma razão responsável 

pela libertação do homem de seus tabus apresenta em seu processo dialético a 

responsabilidade de tê-lo escravizado. A racionalização de tudo, inclusive dos processos 

naturais, dotou a sociedade de um caráter mecanicista, automatizando também as relações 

                                                 
19 O que não deixa de ser um olhar exógeno sobre o Oriente, certo orientalismo que se configura pela visão 

criada pelos ocidentais sobre ele: “O Oriente era praticamente uma invenção européia e fora desde a Antiguidade 

um lugar de episódios romanescos, seres exóticos, lembranças e paisagens encantadas, experiências 

extraordinárias” (SAID, 2007, p. 27). 
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humanas “a ciência moderna é uma sabença auto-refletiva que desencanta o mundo ao mesmo 

tempo que se desencanta a si mesmo” (PIERUCCI, 2003, p.164). A superstição é vencida, 

mas o saber senhoria o mundo.  

As organizações sociais figuradas nos romances saramaguianos aqui analisados 

apresentam bases desta identidade ocidental desencantada, pois não trazem registro do 

animismo que regia as sociedades anteriores. Mesmo naquelas em que o elemento insólito 

parece apontar para alguma motivação mística, a busca de compreensão está sempre 

relacionada a algum sentido que possa ser satisfatoriamente explicável. Portanto, a forma de 

se lidar com eles é sempre racionalizada. Além disso, a dimensão institucionalizada do 

sagrado, a Igreja, está presente, o que atesta o cumprimento do primeiro ciclo de 

desencantamento que se referia justamente à doutrinação da relação com o divino, ou seja, a 

passagem da magia à religião (desmagificação). 

Claro que, a despeito de toda racionalização da fé, sobrevive nessas sociedades sempre 

alguma parcela de superstição, mas essa é incapaz de credibilidade para geri-las, já que vacila 

à luz de qualquer explicação racional ou dogmática dada. O autor se dirige sempre 

ironicamente a essa possibilidade, como podemos perceber em episódios como: as imagens 

vendadas na Igreja, em Ensaio sobre a cegueira; a presença espectral na casa do protagonista 

de O homem duplicado; o presságio da bomba na estação, pelo presidente da câmara, em 

Ensaio sobre a lucidez, e a consulta de um programa televisivo aos paranormais para exporem 

algo a respeito d’As Intermitências da morte. 

Em As Intermitências da Morte, por exemplo, em nenhum momento a voz do narrador 

nos traz o que foi dito por aqueles paranormais no programa televisivo, isto porque o que é 

focalizado não é a explicação dada por esse sistema de crenças, mas a dada apenas pela 

ciência. Em Todos os nomes e O homem duplicado há a realização de solilóquios com o teto 

ou com o senso comum, respectivamente, substituindo qualquer possibilidade de ascese ou 

consulta a nível espiritual. Os monólogos podem ser vistos ainda pelo tempo da reflexão que 

se anula nessas sociedades, como veremos com artur, de Alabardas, alabardas, espingardas, 

espingardas. Isto ocorre, pois a sociedade se encontra automatizada pelo esclarecimento do 

Iluminismo, há de certo modo uma neutralização do irracional, portanto estamos diante de 

uma sociedade que vivenciou o segundo momento do desencantamento do mundo, que é a 

suplantação do sentido religioso do mundo pelo sentido científico. 

Com efeito, as sociedades dos romances saramaguianos apresentam traços de terem 

vivenciado os dois momentos da racionalização ocidental apontados por Max Weber, mas 

claro está que a eles não se detém, sobretudo por estar presente no olhar crítico do autor a 



26 

 

constatação da falência da ciência como passível de explicar a tudo. Retomando-o, a 

constatação realizada é que a época do Iluminismo “está dando lugar a outra época, cujos 

perfis desconhecemos” (SARAMAGO, 2013a, p.50). Esses passos adiante no processo de 

desencantamento do mundo atestam o caráter agressivo e intensificador do conceito, que fora 

afirmado pelo sociólogo e indicado na insistência da expressão “à medida que avança o 

desencantamento do mundo”. Segundo Pierucci,  

 

O desencantamento do mundo, na medida em que vem definido tecnicamente como 

desmagificação da atitude ou mentalidade religiosa, é para Weber um resultado, 

porquanto produto da profecia, e é também fator explicativo do desenvolvimento sui 

generis do racionalismo ocidental, ao mesmo tempo que é, ele mesmo, um processo 

histórico de desenvolvimento. Nesse sentido e na medida em que pode aumentar e 

crescer, o desencantamento pode se concretizar historicamente com solidez variável 

e diferentes intensidades (PIERUCCI, 2003, p.59, grifo nosso). 

 

Vale realizar a ressalva de que o conceito weberiano que nos auxilia na busca de 

perscrutar os novos possíveis caminhos nas sendas saramaguianas não pode ser tomado como 

via de regra para nenhuma sociedade posterior ao falecimento do sociólogo em 1920. Fazer 

essa abordagem seria minimamente recair no anacronismo. O século XX engendrou uma 

grande alteração no modo de produção capitalista a partir da concepção de uma relação 

política-econômica que passa a ser global. As sociedades das narrativas assemelham-se à 

nossa contemporaneidade, plenamente estabelecida em um novo olhar sobre as relações de 

pertencimento e de fronteiras, com políticas cada vez mais expansíveis. Nesse sentido, é 

salutar percebermos que o conceito weberiano auxilia-nos na compreensão da construção de 

uma identidade e nos caminhos que essa ainda percorre, carecendo portanto de uma 

atualização constante frente aos novos fatores sociais. 

Em meio às leituras feitas dos romances da Pedra e a partir das relações sociais ali 

delineadas, surge a perspectiva de uma possível atualização do conceito a nível interpretativo, 

partindo do princípio de que eles não só apresentam uma descrença nas superstições, na 

religião e na ciência, como também são denunciadores de uma nova postura contemporânea 

de desencantamento, que parece agora prefigurar nas relações políticas, no sentido stricto, 

mas também lato, de engajamentos sociais.  

Levando em conta que este é um processo em curso, com caráter intensificador, as 

questões de pesquisa delineadas são: Estaria a sociedade configurada nas narrativas 

saramaguianas da Pedra nos direcionando para a percepção de um terceiro momento dessa 

racionalização? Como se daria a mudança apontada pelo autor e quais são as pistas 
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deixadas em seus romances para a compreensão desta alteração ocorrida na sociedade 

ocidental?  

Torna-se, portanto, nosso objetivo geral avaliar, a partir da declaração de José 

Saramago em Turim, em que medida seus romances pertencentes à fase da Pedra 

ficcionalizam sociedades que corroboram a identificação ocidental, reforçam as mudanças 

ideológicas que geriram a sociedade moderna e/ou apontam para um novo modelo societário 

construído naquele universo narrativo. De modo mais específico, pretendemos perceber, 

ainda, como o conceito desencantamento do mundo de Max Weber pode criar inteligibilidade 

na construção de compreensões acerca das transformações ocorridas sobre as possíveis facetas 

de sociedade apresentadas nos romances da Pedra de Saramago, analisando o continuum da 

racionalização nas esferas; Estado, Economia e Sujeito, presentes nessas obras. 

Dessa forma, partindo da constatação de certo índice de abstração quando falamos em 

“sociedade”, compreenderemos essas transformações nas três facetas sociais mais evidentes 

nas obras: o Estado, pelos discursos oficiais e de autoridade; a Economia, pela percepção das 

trocas que suscita em níveis materiais e simbólicos, e o Sujeito, pela perspectiva da produção 

de subjetividades. Esses três eixos são passíveis de serem averiguados nos sete romances, 

entretanto agrupamos as obras conforme suas afinidades temáticas, destacando-as por seu 

elemento mais evidente, o que não pressupõe a isenção desse mesmo aspecto nos demais. 

Cabe dizermos ainda que a divisão não se submeteu a nenhuma convenção cronológica, 

eximindo-se da ordem de publicação dos romances, por razões aqui apontadas.  

Após a introdução, a divisão seguirá, portanto, a seguinte ordem: No segundo capítulo, 

selecionamos os dois romances-Ensaios ao lado de As intermitências da morte, por entender 

que são os que carregam de modo mais evidente as relações mantidas com o Estado e seus 

governantes. Neles, estão incutidas as várias questões referentes à destituição do imaginário 

tradicional moderno de Estado-nação, que são paulatinamente abordadas e exploradas. No 

terceiro, reunimos Alabardas, alabardas, espingardas, espingardas e A caverna, por entender 

que nesses avultam as relações de poder relacionada ao mercado financeiro, perpassando por 

novas relações de moral e ética que são suscitadas pela força do capital. No quarto, 

avaliaremos em Todos os Nomes e O homem duplicado as questões relacionadas ao indivíduo 

e sua performance identitária20 frente à sociedade contemporânea, voltamo-nos a compreender 

                                                 
20 Privilegiaremos utilizar essa concepção de Butler (2003) sempre que possível em nossas análises por entender 

que o termo identidade determina algo estagnado, dado, definitivo, enquanto a performance nos orienta para o 

movimento do constante constructo. Sabemos que o conceito surge dialogando com Simone de Beauvoir, 

refletindo sobre as categorias de gênero, mas acreditamos que é possível estendê-lo para se pensar a questão do 

sujeito em diferentes perspectivas. O termo identidade ainda surgirá em diversos momentos em nossa tese 
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como essas modificações se espraiam na vida do sujeito e como o transformam, haja vista o 

assujeitamento vivenciado pelos respectivos protagonistas, José e Tertuliano.  

Buscou-se nessa organização realizar o movimento de se partir de uma macroestrutura, 

no caso o Estado, para a sua partícula menor, o indivíduo. Por último, estabeleceremos uma 

breve comparação, que será responsável por sintetizar as amarrações entre as esferas Estado, 

Economia e Sujeito, relacionando-as e confrontando-as frente ao conceito weberiano de 

desencantamento do mundo, a fim de estabelecer um panorama da sociedade ali presente e de 

suas relações no âmbito político. 

                                                                                                                                                         
devido a utilização deste por alguns autores como é o caso de Weber que determina a racionalização como um 

processo de formação da “identidade ocidental” e de teóricos que pensam a questão identitária, como ocorre com 

Stuart Hall, nesses casos respeitaremos a redação do autor. 
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2 – ENSAIOS SOBRE AS INTERMITÊNCIAS DO ESTADO: A FALÁCIA DA 

INSTITUIÇÃO PROVEDORA 

 

 
Dizem que o reino anda mal governado, que nele está 

de menos a justiça, e não reparam que ele está como 

deve estar, com sua venda nos olhos, sua balança e sua 

espada. (SARAMAGO, 2013c, p.208) 

 

 

Percorrendo as pistas deixadas nos romances do escritor José Saramago sobre a 

possibilidade de instauração de um novo momento da sociedade, do qual, além de observador, 

o autor é crítico - conforme sua declaração em Turim (2013a, p.50) -, deparamo-nos, 

inicialmente, com aquela instância social em que essas alterações parecem ser vislumbradas 

de modo mais evidente: o Estado. 

As sociedades dos romances pertencentes à fase da Pedra possuem a instituição 

Estatal sempre presente, como pretensa reguladora das ações dos indivíduos. Nos romances 

Ensaio sobre a cegueira (1995), Ensaio sobre a Lucidez (2004) e As Intermitências da Morte 

(2005a)21, o Estado não só está mencionado, como o escritor parece colocá-lo em um patamar 

mais central e evidente, o que justifica, portanto, nossa escolha para essa abordagem. 

Sintomático é ainda o fato de que dois deles carreguem a especificação do gênero ensaístico 

em seus títulos, esses são “romances que se querem ensaios” (CERDEIRA, 2000, p.254), 

trazendo um tom muito reflexivo, que poderia estabelecer essas narrativas como 

representativas das inquietações do autor.  

Partimos do pressuposto da existência de um ponto de contato entre os enredos, o que 

termina por funcionar como uma espécie de resumo da concepção de Estado desenvolvida ao 

longo da referida fase. Neles, a partir da presença de um “elemento desestabilizador” avultam-

se questionamentos que irão colocar em xeque o aparato Estatal e a sua própria finalidade, 

bem como a forma dos indivíduos lidarem com ele, gerando transformações sociais notórias. 

Tais transformações colocarão a própria concepção de sociedade, que tanto importa a esta 

tese, em questionamento22, corroborando a percepção de um continuum do processo de 

desencantamento do mundo. 

Antes, porém, de evidenciarmos nas obras as possíveis mudanças ocorridas, 

buscaremos compreender, sobretudo através dos discursos oficiais, em qual modelo estatal 

                                                 
21 Passaremos a utilizar nas citações dos romances as abreviações EC, EL e IM, respectivamente. 
22 Para Elliot e Turner (2012), o conceito de sociedade se tornou problemático na Teoria Social atualmente. Isto 

porque um de seus pilares básicos que é o Estado-nação tem demonstrado um paulatino enfraquecimento, 

conforme veremos adiante. Não se trata de estabelecer uma visão apocalíptica de morte da sociedade, mas a de 

problematizar os impasses contemporâneos para a sua definição. 
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essas sociedades estão de antemão inseridas, localizando a concepção de Estado construída 

por Saramago, para, a posteriori, observarmos em cada narrativa as fendas abertas neste 

regime. Por último, realizaremos uma síntese problematizando as modificações sugeridas para 

a instituição nas narrativas. 

 

 

2.1 – O Estado ficcionalizado nos romances 

 

 
Creio que não sou suspeito de defender o Estado pelo 

Estado, mas ainda menos defenderia um processo de 

fragmentações nacionais que (dividir para reinar) só 

poderá convir aos inventores desse novo colonialismo a 

que chamam globalização... (SARAMAGO, 1999b, 

p.211) 

 

 

A palavra Estado é recorrente tanto nos romances selecionados, como em outras 

produções do autor, incluindo suas intervenções públicas, conforme nossa epígrafe. 

Costumeiramente, o autor verte-se criticamente às relações estabelecidas com a instituição, 

assim como o faz com a Igreja e outras instâncias. Lembramos inicialmente que o termo, tal 

como é conhecido pela civilização ocidental23, tem seu primeiro registro em O príncipe, de 

Nicolau Maquiavel24, considerado um dos precursores dos estudos conceituais sobre o Estado 

Moderno. Entretanto, o contexto em que Maquiavel escreve é o da monarquia absolutista e, 

por isso, a obra pretendia ser uma espécie de manual para o principado, possuindo seu 

principal foco na necessidade de manutenção da soberania e segurança do próprio Estado por 

meio da centralização do poder que é conseguida, nesse caso, pela figura do Princeps. 

De imediato, percebemos em Ensaio sobre a cegueira e Ensaio sobre a lucidez que 

nessas sociedades não há a presença física do poder absolutista que é dada pela silhueta do 

monarca25. Mas, embora essa presença não exista, ainda é possível localizar ecos dos 

                                                 
23 Há um trecho na Introdução de A ética protestante e o espírito do capitalismo que problematiza a utilização do 

termo, no qual se lê que: “O próprio “Estado”, tomado como entidade política, com uma “Constituição” 

racionalmente redigida, um Direito racionalmente ordenado, e uma administração orientada por regras racionais, 

as leis, administrado por funcionários especializados, é conhecido, nessa combinação de características, somente 

no Ocidente, apesar de todas as outras que dê se aproximaram” (WEBER, 1996, p.4). 
24 O primeiro registro mais próximo da concepção que temos hoje para o termo, conforme Cicco (2011, p.46). 

Anteriormente, outras denominações eram utilizadas em correspondência. “Os gregos, cujos Estados não 

ultrapassavam os limites da cidade, usavam o termo polis, cidade e daí veio política, a arte ou ciência de 

governar a cidade. Os romanos, com o mesmo sentido, tinham civitas e respublica. ” (AZAMBUJA, 2008, p.23, 

grifo nosso). A arte da guerra, de Sun Tzu, publicada em IV a.c, por exemplo, menciona a terminologia, embora 

se divirja do que temos hoje como concepção de Estado. 
25 Diferente do que ocorre nos romances pertencentes à fase da Estátua, em que essas figuras surgem de modo 

mais constante e evidente, a partir de Ensaio sobre a cegueira, em 1995, não temos mais registros de uma 
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ensinamentos maquiavélicos no atual regime, sendo postos em prática por aqueles que são os 

agentes do estado. Se por um lado não temos a figura do monarca, por outro esse papel é 

transferido para uma coletividade de agentes estatais, mencionados muitas vezes por meio do 

termo genérico governantes. Para citar alguns exemplos, temos o comissário de Ensaio sobre 

a lucidez e o sargento de Ensaio sobre a cegueira. 

Em As intermitências da morte, por sua vez, a presença do rei é constatada, assim 

como a de ministros, a exemplo do da saúde e do primeiro-ministro, sendo a menção ao 

último uma referência que, atrelada à da nobreza, corrobora o fato de se tratar de uma 

monarquia constitucional ou parlamentarista. Neste caso, diferente do regime absolutista, o 

rei não é soberano em suas escolhas, sendo regido ele também por um conjunto de leis, que 

(de)limitam sua ação. 

É interessante observar que as duas formas de governo apresentadas por Saramago 

foram, em algum momento, o regime em vigência em Portugal. Isso assinala em sua ficção 

certa ressonância do lugar do qual se fala. Lugar esse constantemente aclamado como o 

primeiro Estado Nacional moderno.  

Todavia, seja no formato de uma monarquia parlamentarista ou de um Estado 

Democrático de Direito, importa-nos que emirja das obras, a concepção de Estado como o 

principal gerenciador das questões dos indivíduos, pois essa tutela revoga uma presença 

centralizadora, ou seja, o Estado interferindo e regulando todas as esferas da vida dos 

cidadãos, em prol de uma Constituição.  

Dentre as Teorias do Estado Moderno que consideravam o absolutismo como via de 

dominação, temos duas distintas: a de Maquiavel e a de Thomas Hobbes. Maquiavel, em O 

príncipe, postulava o poder soberano vinculado à força, por isso os meios não importam para 

mantê-lo, sendo constante em sua obra uma preocupação bélica; enquanto a concepção do 

contratualista social Hobbes, em O leviatã, pleiteava que esse poder absoluto deveria ser 

estabelecido mediante um pacto social, embora o monarca ainda se mantivesse em uma 

situação privilegiada quanto ao cumprimento desse.  

Como vimos, as formas de governo apresentadas nos romances distanciam-se do 

absolutismo. Nesse sentido, os questionamentos propostos na ficção de Saramago se afinam 

com as reflexões de Montesquieu e John Locke, que apontavam como uma das principais 

preocupações do Estado Moderno a de não promover o surgimento do tirano, pois esse 

encontra todas as bases para existir a partir do poder centralizado nas mãos de um só ente. 

                                                                                                                                                         
monarquia absolutista, ela retornará apenas nos romances que configuram os romances fábulas, conforme 

Arnaut (2011), como é o caso de A viagem do elefante (2009).  
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Reflexão realizada, por exemplo, com o surgimento do líder da terceira camarata em Ensaio 

sobre a cegueira, que se vale da ausência de outras forças que governassem aquele ambiente, 

bem como da pouca organização dos que ali viviam, para impor-se de maneira autoritária.  

Tal preocupação para evitar a centralização do poder levou Locke, no Segundo tratado 

sobre o governo civil (2001), e Montesquieu, em O espírito das leis (2008), a recorrerem à 

separação de poderes (legislativo, judiciário e executivo), que vinha esboçada desde 

Aristóteles em A política26. Montesquieu, entretanto, é frequentemente consagrado como o 

responsável pela equação na qual poder controla poder, em um sistema que chamou de Freios 

e Contrapesos.  

Os romances apresentam em vários momentos uma reflexão que ultrapassa meramente 

o repúdio ao surgimento de uma liderança autoritária, mas a concepção de que essa possa ser 

deposta mediante o descontentamento de seus subjugados. Lembremos a título de 

exemplificação a contestação efetuada pelos votantes em branco, brancosos, de Ensaio sobre 

a lucidez e pelo poder paralelo da máphia, em As intermitências da morte. 

Por outras palavras, acresce à descentralização a percepção de Locke (2001), que 

relativiza a hegemonia do Estado ao apresentá-lo como meramente gerenciador, podendo ser 

questionado e destituído do seu lugar de poder mediante o descontentamento da população, - 

ou seja, o lugar que ocupa o governante, não é irrevogável. O filósofo promulga, portanto, 

certa perda da aura que esse lugar ocupava na sociedade, deixando de atribuir qualquer 

concepção divina ou indestituível27 a ele.   

A população, formada pelas personagens desses romances, habita um local 

emblemático pela universalidade que lhes é garantida, uma vez que os espaços eleitos para o 

decorrer das tramas saramaguianas surgem de modo não nomeado. A organização desse 

espaço o aproxima de uma configuração moderna, onde são mencionados termos como 

cidades e capitais, passíveis de serem observados em vários momentos das narrativas, 

conforme destacamos no excerto a seguir: “Os vossos soldados devem ter sido dos últimos a 

                                                 
26 Há indícios de que a teoria da separação dos poderes seja anterior. Platão em A república, por exemplo, deixa 

transparecer a concepção de que as funções do Estado deveriam ser subdivididas, de modo a evitar a 

centralização.  
27 Concepção divergente de Maquiavel que, embora considere a possibilidade do regicida e a importância de um 

povo em consonância com o príncipe, não desconsidera a necessidade de certa coação e temor. Para ele, a ética e 

a moral aristotélicas devem se apartar da política, deixando esses preceitos abandonados em prol do absolutismo: 

“É preciso entender que um príncipe, e principalmente um príncipe novo, não deve praticar todas as qualidades 

consideradas boas pelos homens, pois para poder manter o Estado, sempre será forçado a agir contra a 

lealdade” (2014, p.154). Deste tipo de reflexão, advém a frase atribuída, mas nunca proferida por ele, de que “o 

fim justifica os meios”, como um resumo do pensamento maquiavélico.  
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cegar, toda a gente está cega, Toda a gente, a cidade toda, o país, Se alguém ainda vê, não o 

diz, cala-se.” (EC, p.215).  

Pensando a configuração do espaço social nos romances, recorremos a Maravall 

(1972) que nos recorda que antes do Estado Moderno, na Idade Média, o poder era exercido e 

legitimado apenas dentro dos feudos, com constantes disputas de terras e guerras que daí 

advinham. No Estado Moderno o espaço se altera dos feudos para o da nação e é apenas a 

partir dele que o termo passa a ser utilizado: “a nação vai ser [...] a forma de comunidade 

correspondente ao Estado moderno” (p.470-471). Anterior a isso, existia o que o autor 

designa como protonação. Sendo assim, as narrativas analisadas se distanciam do modelo de 

organização social da Idade Média, uma vez que as sociedades transfiguradas nelas estão 

inseridas na perspectiva do que cunhamos Estado-nação28.  

Thomas Hobbes defendia a criação do Estado Nacional, pois assim como a 

concentração do poder nas mãos de um só homem poderia gerar a tirania, a total ingerência 

sobre os indivíduos deixaria que esses recaíssem na barbárie. Sem a existência de um ente 

regulador das relações sociais por meio de um contrato social – o Estado, os instintos 

promoveriam uma “Bellum omnia omnes”, própria de um instinto natural, a que o autor 

chamou de Estado de Natureza.  

 

demonstro em primeiro lugar que a condição dos homens fora da sociedade civil 

(condição esta que podemos adequadamente chamar de Estado de Natureza), nada 

mais é que uma simples guerra de todos contra todos, na qual todos os homens tem 

igual direito a todas as coisas; e, a seguir, que todos os homens, tão cedo chegam a 

compreender essa odiosa condição, desejam (até porque a natureza a tanto os 

compele) libertar-se de tal miséria. (HOBBES, 2002, p.16) 

 

Além de Hobbes, John Locke e Rousseau também salientavam a necessidade de 

racionalização da organização social, a partir da criação deste contrato, para que os indivíduos 

não permanecessem como a metáfora incutida no quadro de Pieter Brughel, intitulado A 

parábola dos cegos, de 1568, em que cegos estão a guiar cegos, imagem retomada a contento, 

aliás, por Saramago em Ensaio sobre a cegueira.  

 

no estado de natureza, para todos é legal ter tudo e tudo cometer. E é este o 

significado daquele dito comum, “a natureza deu tudo a todos”, do qual, portanto 

                                                 
28 Para Giddens (1998), todas as sociedades modernas são “Estados-Nação”. Não é nosso intuito discutirmos as 

acepções dadas à palavra “nação”, até mesmo porque essa assumiria diversas formas ao longo de nossa 

discussão, por se tratar de um conceito mutável, mas optamos pelo conceito de Anderson (2008), justamente por 

sê-lo mais flexível ou menos cerceador, em nosso entender. Ele compreende a nação como uma comunidade 

imaginada, em que existe tanto mais como ideia e abstração de um coletivo que dificilmente se dará a conhecer, 

do que na delimitação de um território.  
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entendemos que, no estado de natureza, a medida do direito está na vantagem que 

for obtida. (HOBBES, 2002, p.33)  

 

 Acredita-se que o Estado de natureza antecede o surgimento da sociedade civil, mas 

embora isso possa ser apenas uma hipótese, Locke adverte que “todos os homens se 

encontram naturalmente nesse estado” e só modificam essa condição quando se tornam 

“membros de alguma sociedade política” (2001, p.90)29. O sentimento de pertença a esse 

lugar social será anulado em diversos momentos das narrativas por condições distintas, o que 

fará com que esses indivíduos flertem por diversas vezes com esse estado natural, embora 

nem sempre haja pragmaticamente sua instauração. 

 É salutar dizer que o surgimento do contrato social atende a uma premissa mais ampla 

do processo de criação da identidade ocidental moderna, que é a constante racionalização30 de 

todos os eixos da vida social, processo chamado por Max Weber de desencantamento do 

mundo. Esta racionalização que irá continuar se intensificando e se expandindo para outros 

nichos de organização social, alterará adiante, inclusive, a própria concepção de modelo 

estatal weberiano.  

 A concepção weberiana de Estado perpassa pela ideia de monopólio legítimo da 

violência (Gewaltmonopol des Staates), concepção similar a de Maquiavel e a de Hobbes, 

pois para o sociólogo existe o entendimento de que “em todos os tempos, a dominação 

baseada na violência física legítima” (2003, p.799) esteve presente31. Nas obras do autor, é 

recorrente a menção ao uso da força como estratégia necessária para manter a ordem:  

 

Em última análise só podemos definir o Estado moderno sociologicamente em 

termos dos meios específicos peculiares a ele, como peculiares a toda associação 

política (politischen Verband), ou seja, o uso da força física (WEBER, 1982, p.98, 

grifo nosso). 

                                                 
29 Os três autores contratualistas, Thomas Hobbes, John Locke e Rousseau descrevem a existência deste Estado 

como nascituro das relações de poder, porém divergem na descrição dele. Para Hobbes esse seria um estágio que 

antecede a atual organização social, nele todos os homens possuem igualdade de condições e de direitos, sendo 

guiados pelas paixões, o que causa uma condição de conflito; para Rousseau o homem é autossuficiente e bom 

enquanto está em seu meio natural, o “bom selvagem” e a sua degradação vem com a socialização; enquanto 

Locke, por sua vez, não imaginou o paraíso de Rosseau, tampouco um constante estado bélico como em Hobbes. 

Para ele, apesar da igualdade de direitos entre os indivíduos esse não é um estado de permissividade, certa 

racionalidade deve permanecer, estabelecendo quando torna-se necessário a punição ou a reparação do dano 

sofrido por outrem. (GOUGH, 2001, p.9-47)  
30 Habermas (1989) localizou em Weber três eixos dessa racionalização, três núcleos estruturais: o da sociedade, 

o da cultura e o da personalidade. O primeiro relacionado ao surgimento do capital e do Estado Moderno, o 

segundo relativo à diferenciação de esferas autônomas de valor (a cognitiva, a expressiva e a prático-moral) e o 

terceiro ao método de eticização protestante. As facetas que estabelecemos para as análises (Estado, Economia e 

Sujeito) irão dialogar em certa medida com os três eixos dessa racionalização. 
31 Para o sociólogo há três tipos de dominação: a racional, a tradicional e a carismática (WEBER, 1999, p.141). 

A primeira pauta-se na lei, na legalidade; a segunda conforme sugere o termo está pautada nos costumes, toma-

se como exemplo o patriarcalismo; enquanto na terceira, o foco recai nas qualidades que propiciam a liderança 

natural do que está no poder. Nessa última, temos a imagem de liderança estabelecida pelo Príncipe de 

Maquiavel. 
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O imaginário do Estado como monopolizador do poder não consegue ser sustentado 

por muito tempo nesses enredos, pois não se tratando essa de uma instituição estática irá 

sofrer, junto de seus agentes, os impactos das transformações ocorridas em outros eixos 

sociais, alterando-se. Ademais, o desenrolar leva-nos a concepção de Bourdieu que salientava 

que a ideia de Estado por si só é uma ficção coletiva e que, por isso, a violência não é apenas 

física, como queria Weber, mas também simbólica: 

 

Já há alguns anos, fiz um acréscimo à definição famosa de Max Weber, que diz ser o 

Estado o “monopólio da violência legítima”, e que eu corrijo acrescentando: 

“monopólio da violência física e simbólica”; poderia até mesmo dizer: “monopólio 

da violência simbólica legítima”, na medida em que o monopólio da violência 

simbólica é a condição da posse do exercício do monopólio da própria violência 

física. (BOURDIEU, 2014, p.30) 

 

 Portanto, um outro viés emerge, - de cunho mais simbólico como promulgava 

Bourdieu (2014) -, para controle da população e se apresenta no discurso construído pelo 

poder estatal. O Governo propaga a manutenção de sua imagem como paternalista e provedor, 

por meio de expressões que ora visam apaziguamento, acalmando os ânimos, ora apelam para 

o senso cívico, conclamando certa comoção nacionalista.  

 É desta forma que em todos os três romances há a presença de ordens do discurso, que 

se apresentam como mais uma forma de poder, pois como nos diz Foucault (1999, p.10), o 

discurso “não é simplesmente aquilo que traduz as lutas ou os sistemas de dominação, mas é 

aquilo pelo qual e com o qual se luta, é o próprio poder de que procuramos assenhorearnos”. 

 Como estratégia, os agentes do Estado procuram conter o alarme com respostas que 

apontam para o fato de que a situação está controlada, afirmando que “o governo está 

perfeitamente consciente das suas responsabilidades” (EC, p.50) e que ainda que não estejam 

“preparados para enunciar uma primeira ideia sobre as origens do fenômeno”, prontos estão 

“para todas as eventualidades humanamente imagináveis (IM, p.16;17), e que neste ínterim 

realizarão “uma séria investigação das causas primeiras” (EL, p.35).  

 Cabe ressaltar, o suporte ao qual esses discursos oficiais são vinculados, aquele de 

maior difusão possível, o midiático, denotando também a influência desse meio na formação 

de opinião dessas sociedades construídas nesses romances:  

 

[...] em toda sociedade 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, 1999, p.8-9) 
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 Em Ensaio sobre a cegueira, o discurso surge na voz do autofalante que recebe as 

personagens imediatamente na quarentena; em Ensaio sobre a lucidez, ele é proclamado pelo 

primeiro-ministro na televisão; e, por fim, em As intermitências da morte o discurso oficial é 

veiculado, aparentemente, em rádio e/ou televisão, pela menção do cardeal ao dizer que, 

acabou de “escutar” (IM, p.18). Em todos eles podemos sublinhar expressões que carregam 

certa comoção nacional, uma vez que o governo “desejaria poder contar com o civismo e a 

colaboração de todos os cidadãos” (EC, p.50), pois, “confia em que a população da capital, 

novamente chamada a votar, saberá exercer o seu dever cívico” (EL, p.28), agradecendo 

“haver escolhido o bom povo deste país para seu instrumento” (IM, p.17-18).  

 As personagens que habitam as sociedades dos romances possuem claramente o 

sentimento de pertença que extrapola a simplesmente uma territorialidade, mas vem imbuído 

em um patriotismo evocado em vários momentos pelas autoridades, como estratégia para a 

manutenção da ordem: “Que extraordinário país este nosso, onde sucedem coisas nunca antes 

vistas em nenhuma outra parte do planeta, Não precisarei de lhe recordar, senhor presidente, 

que não foi esta a primeira vez” (EL, p.87). 

 O mesmo discurso termina sempre com um aconselhamento diretivo, afinal “O 

Governo e a Nação esperam que cada um cumpra o seu dever” (EC, p.51) – em alusão às 

regras da quarentena; pois “Domingo, queridos compatriotas, será um bonito dia” (EL, p.28) – 

em alusão ao mau tempo da última eleição e, por fim, “Aceitaremos o repto da imortalidade 

do corpo” (IM, p.18) – diz o chefe de governo em “tom arrebatado” sobre a morte. Além 

destes discursos para a grande massa, o mesmo ocorre em toda fala oficial, como podemos 

vislumbrar no episódio síntese do primeiro romance, com a ligação da vigilância sanitária 

recebida pelo médico em agradecimento, mas terminando com uma coação sugestionada:  

 

O telefone mudou de mão, a voz que saiu dele era diferente, Boas tardes, fala o 

ministro, em nome do Governo venho agradecer o seu zelo, estou certo de que 

graças à prontidão com que agiu vamos poder circunscrever e controlar a situação, 

entretanto faça-nos o favor de permanecer em casa. (EC, p.42)  

  

 Sintomático dessa questão se torna o discurso dos internos de Ensaio sobre a cegueira 

que, como vimos, dá pistas para interpretarmos, inicialmente, algum grau de crença na 

proteção estatal. Crença essa que se modifica ao passo que eles localizam um Estado diferente 

do construído discursivamente, não só pelo contradiscurso opressor que enseja este momento, 

mas pelas ações que virão a seguir, depois de constatada a falência das medidas anteriores. 



37 

 

Desse modo, percebe-se que os governantes passarão a agir conforme uma razão de Estado32, 

ou seja, agir com vistas à manutenção dos interesses do próprio Estado, justificando, por 

vezes, a supressão de direitos individuais. 

 
Tal como fora anunciado no primeiro dia, estavam a ser repetidas as instruções sobre 

o funcionamento das camaratas e as regras a que os internados deveriam obedecer, 

O Governo lamenta ter sido forçado a exercer energicamente o que considera ser seu 

direito e seu dever, proteger por todos os meios as populações na crise que estamos a 

atravessar, etc.,etc. Quando a voz se calou, levantou-se um coro indignado de 

protestos, Estamos fechados, Vamos morrer aqui todos, Não há direito, Onde estão 

os médicos que nos tinham prometido, isto era novidade, as autoridades tinham 

prometido médicos, assistência talvez mesmo a cura completa (EC, p.73-74)  

 

 A quebra de palavra constatada vem ao encontro da natureza dúbia própria do Estado - 

em que se configura “uma, com as leis, e a outra, com a força” - ilustrada por Maquiavel 

(2014, p.151-153) pela imagem do centauro, promulgada desde os gregos33.  

 Mediante a imprevisibilidade, podemos verificar que medidas provisórias, sem 

quaisquer aparatos jurídicos, assumem estatuto de lei. Soluções paliativas são buscadas de 

imediato para conter os elementos inesperados que surgem naquelas sociedades, mas como 

toda atitude anódina, com o tempo essas ações demonstram-se insuficientes na manutenção da 

ordem. 

 É o que ocorre em Ensaio sobre a cegueira (1995) quando a população se vê alarmada 

por uma cegueira branca e insólita que, além de repentina, é contagiosa. Mediante as 

primeiras manifestações da patologia e mesmo a partir da suspeição de que seja contagiosa, a 

reação ainda é buscar suporte das autoridades. Logo no episódio de abertura da narrativa em 

que o automóvel daquele primeiro cego está atravancando o caminho, causando desordem no 

trânsito, surge, em meio aos curiosos e seus conselhos, o imperativo: “chamem a polícia...” 

(p.12). Adiante, quando o médico percebe o fator contagioso da patologia, sua primeira 

providência é informar às autoridades sanitárias (p.37-39), enquanto as medidas tomadas por 

essa será a de buscar um sítio adequado para isolamento dos contaminados e proteção dos 

demais. 

                                                 
32 Conforme Gonçalves (2010), o conceito de razão de Estado derivado da obra de Maquiavel “(...) parte do 

pressuposto político da impossibilidade de organização humana sem uma firma égide centralizadora; sem o 

pulso de um Estado forte (...)”. A hesitação da ação Estatal na defesa dos próprios interesses levaria a sociedade, 

conforme aponta o autor, a um retorno ao estado de natureza anárquico, de acordo com o pensamento de autores 

como Maquiavel e Hobbes. Nesse sentido, a supressão de direitos individuais em prol dos interesses do Estado 

seria justificável quando confrontadas a esses. 
33 Na mitologia grega o centauro é conhecido pela figura que possui cabeça, braços e troncos humanos, enquanto 

a outra metade do corpo é a de um cavalo. Além desta natureza dúbia eles também são divididos em dois grupos, 

os filhos de Ixiã “simbolizam a força bruta insensata e cega” e os filhos de Filira e de Cronos que promovem a 

força a favor da bondade. Conforme Chevalier & Gheerbrant (1997, p.219), “há poucos mitos tão instrutivos 

como este sobre os profundos conflitos entre o instinto e a razão”.  
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 Em Ensaio sobre a Lucidez (2004) não é uma patologia contagiosa que assombra a 

população, mas uma epidemia análoga à cegueira na brancura, que parece assustar os 

governantes pela ideologia que carrega: o voto em branco. Com o resultado da apuração que 

aponta o número maciço de mais de setenta por cento dos eleitores que não se sentem 

representados por nenhuma legenda política, o governo reage providenciando novas eleições, 

segundo uma possibilidade na lei que previa, ironicamente, que “em caso de catástrofe natural 

as eleições devem ser repetidas oito dias depois” (p.26). 

N’As intermitências da morte (2005a), por sua vez, após diagnosticada a greve da 

morte, que sem qualquer explicação deixa de atuar em um país, abandonando uma parcela da 

população moribunda, mas que jamais sucumbe, o governo toma algumas medidas mais 

imediatas para evitar o caos naqueles órgãos que seriam evidentemente atingidos 

economicamente. O acordo com os hospitais foi o de retornar os confirmadamente 

moribundos às famílias; com a funerária, o de que se passasse a enterrar os animais com 

todas as honras costumeiras e com as agências de seguro, o de que se estipulasse a idade de 

oitenta anos como uma morte virtual para recebimento das apólices. 

O Estado apresentado no início dos três romances saramaguianos é construído como 

essa presença que regulamenta a vida, exercendo, quando necessária, a violência legitimada 

weberiana, a fim de salvaguardar os interesses da nação34. Nas sociedades construídas pelo 

autor, inicialmente podemos perceber que os indivíduos ainda recorrem às instâncias públicas 

de desdobramento do Estado em busca de que essas assegurem a ordem, sua integridade física 

e os inúmeros conflitos sociais. Entretanto, conforme as narrativas avançam, aspectos dessa 

dominação, ou melhor, a legitimidade e eficácia desse monopólio da força vão sendo 

contestados a partir do surgimento de um elemento inesperado que irá desestabilizar o aparato 

estatal. 

Por fim, o escritor português parece confrontar “a realidade de como se vive” nestes 

Estados, com a “daquela imaginada que deveríamos viver” (MAQUIAVEL, 2014, p.134). O 

texto saramaguiano subverte essa idealização em favor de uma distopia na qual aquele que, 

enquanto igualitário, segrega; quando deveria tutelar, abandona; quando deveria manter ações 

dignas, corrompe-se. A presença de um Estado generoso, altruísta, em uma palavra; ideal, 

como aquele apresentado n’A República de Platão é demasiado utópica. 

 

                                                 
34 A violência proferida por Weber é apenas aquela legitimada, ou seja, o termo “legítimo” aponta para os limites 

de atuação dentre um regime democrático. Esses limites podem ser reinterpretados e revalidados na ocasião de 

um Estado de Exceção.  



39 

 

 2.2 – O desmonte estatal mediante situações limítrofes 

 

de qualquer maneira sempre teremos garantida a 

catástrofe, será a confusão, a balbúrdia, a bancarrota 

do estado, o salve-se quem puder, e ninguém se salvará. 

(IM, p.68-69) 

 

 

Em A arte da guerra, do estrategista militar Sun Tzu, há a afirmativa de que “a guerra 

tem importância crucial para o Estado. É o reino da vida ou da morte. Dela depende a 

conservação ou a ruína do império” (2006, p.12). Mais tarde, outros, como Nicolau 

Maquiavel, entrarão em consonância com ele, corroborando a importância da demonstração 

da força para manutenção do poder. Nos três romances, não temos uma guerra declarada entre 

nações, mas o cenário se aproxima do belicoso ao nos depararmos com situações limítrofes 

desencadeadas por um “elemento desestabilizador” inesperado e pela ausência da gestão dos 

governantes sobre os danos colaterais35que daí decorrem. 

Mediante o avanço da cegueira, a recorrência do voto em branco e a permanência da 

greve da morte, o Estado demonstra total ingerência e fracassa em sua função tutelar. 

Conforme vimos, a princípio a expectativa era de que os agentes do Estado gerenciassem e 

mantivessem a ordem; como isto não ocorre, a população de cada uma dessas narrativas 

buscará modos diversos para incorporar alguma ordenação.  

Na expressão lúdica de Ensaio sobre a cegueira, encontramos a metáfora necessária 

para traduzir o despreparo da instituição estatal: o Estado não brincou do jogo do “se”, não se 

imaginou “e se eu fosse cego” (p.15); não fez jus à imagem da Têmis recuperada por 

Saramago em Memorial do convento, epígrafe deste capítulo. 

É consenso nas três narrativas a possibilidade de quebra do contrato social e, em 

alguns casos, o condicionamento ao Estado de Exceção. Temas como o individual versus 

coletivo, estado de sítio e democracia, emergem desses enredos, tornando fortuita a análise na 

busca de compreender o paradigma social adotado e/ou proposto em cada um deles. 

 Por motivos distintos, em cada obra ocorre mais do que meramente a supressão dos 

direitos constitucionais, em alguns momentos esses Estados passam para o abandono dos 

indivíduos no que diz respeito à problemática encontrada. A manutenção do Estado civil e a 

ordenação que lhe é própria encontrarão impasses significativos para sobreviverem. Mediante 

                                                 
35 De acordo com Bauman (2013), em uma situação de guerra não há quem se responsabilize pelos “danos 

colaterais” gerados por ela. Entende-se por “danos colaterais” as perdas acidentais e, portanto, o resultado 

indireto de algumas investidas durante os confrontos. 
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a peculiaridade desses impasses em cada narrativa, optamos por apresentá-las em subseções, 

podendo essas serem lidas, aliás, como três reações comportamentais distintas para os 

fenômenos ou como a contiguidade de uma mesma sociedade que altera seu relacionamento 

com a entidade estatal ao longo dos tempos.  

 

  

  2.2.1 – Ensaio sobre a cegueira e o retorno ao estado de natureza  

 

 
Haverá um governo, disse o primeiro cego, Não creio, 

mas, no caso de o haver, será um governo de cegos a 

quererem governar cegos, isto é, o nada a pretender 

organizar o nada. (EC, p.244)  

 

 

Ensaio sobre a cegueira, publicado em 1995, inaugura na ficção do autor certo 

adensamento de questões que se farão presentes em toda fase cunhada por ele como Pedra. A 

estratégia da não datação e não nomeação dos ambientes eleita no enredo será uma constante 

em sua ficção, favorecendo uma reflexão aos embates mais recorrentes e universais das 

instituições, das quais o Estado se torna importante exemplo. A partir da alegoria de uma 

cegueira insólita, tanto pela brancura que provoca quanto pela falta de uma causa aparente, 

que atinge repentinamente uma população, questiona-se a manutenção da ordem local pela 

instituição.  

A sociedade apresentada no início do romance Ensaio sobre a cegueira é regida por 

convenções contratuais capazes de manter certa ordem, o que impede a hobbesiana “guerra de 

todos contra todos” (HOBBES, 2002, p.16). A perda do mundo sensível, no sentido platônico 

do termo, levará ao esquecimento do referente sobre o mundo e, por conseguinte, sobre a 

própria natureza e dignidades humanas. Haverá, portanto, no decorrer da narrativa, algumas 

nuances no que tange ao modelo social ficcionalizado decorrentes dos três momentos distintos 

do enredo, dividido em: antes da quarentena, durante a quarentena e o retorno às ruas da 

cidade. 

O panorama apresentado no início da narrativa, antes da quarentena, revela uma 

sociedade automatizada, envolta em signos contratuais previamente estabelecidos para o bom 

andamento da ordem e do bem-estar social, até o surgimento de um elemento que irá 

desestabilizá-los: a cegueira. 
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O curso narrativo da obra se abre com a apresentação do primeiro cego parado no 

trânsito, diante do semáforo em estado de alerta, que simbolicamente inaugura um novo 

tempo nessa sociedade, convidando o leitor a prestar atenção no que ali irá transcorrer: “O 

disco amarelo iluminou-se” (EC, p.45).  

Nesse momento, percebemos que a dinâmica de vida apresentada é o de uma 

sociedade com indivíduos voltados aos seus interesses, ou seja, individualizados, a ponto de a 

preocupação maior ser a retirada daquele automóvel parado em frente ao sinal e que está 

atravancando o trânsito, atrasando e aborrecendo aos demais. Alguns curiosos se amontoam 

em volta do carro e, aproveitando-se da situação, um deles se prontifica em guiá-lo e levá-lo a 

casa; esse será o ladrão do automóvel e o segundo a se cegar.  

Tais elementos – individualismo, indiferença, interesse –, suscitados logo nas 

primeiras páginas do romance, levam-nos a localizar a sociedade apresentada dentro de um 

primeiro paradigma social, o individualista, conforme Caillé (2002). Nesse paradigma, o 

indivíduo prevalece sobre a sociedade e sua ação, se não é “necessariamente ‘egoísta’, pelo 

menos ‘interessada’ e racional” (idem, p.14). Temos, então, a configuração de uma sociedade 

predominantemente utilitarista, característica basilar das sociedades ocidentais, conforme o 

autor: 

 

Com efeito, parece-me agora possível afirmar, ou pelo menos admitir, a hipótese 

segundo a qual o utilitarismo constitui o alicerce do pensamento ocidental ou, mais 

geralmente, de todo o pensamento "moderno", i. e., de todo o pensamento que 

rompeu com o fundamento religioso e tradicionalista. Que ele é, em suma, o 

resultado espontâneo e principal do recurso ao princípio de razão. (CAILLÉ, 2002, 

p.31) 

 

O paradigma utilitarista é reforçado na própria apresentação das personagens que não 

possuem nomes, mas alcunhas36 dadas de acordo com sua inserção social, escolha estética 

denotadora de que não são vistas como pessoas, mas como indivíduos, inserindo-as no 

anonimato da grande massa social: “tão longe estamos do mundo que não tarda que 

comecemos a não saber quem somos, nem nos lembramos sequer de dizer-nos como nos 

chamamos, e para quê, para que iriam servir-nos os nomes” (EC, p.64).  

                                                 
36 Segundo Horácio Costa (1999, p.210), as personagens saramaguianas dotadas de nomes são as que tendem a 

possuir menor densidade psicológica, ao passo que as anônimas são intensificadas nesse prisma, gerando maior 

individualização. As alcunhas utilizadas proporcionam certo grau de particularização das personagens no que 

tange à sua participação na sociedade: seja pelo status social, seja pela profissão, seja pela aparência de que 

dispõem. Exemplo similar aparece em Manual de pintura e caligrafia com a escolha de uma letra para nomear. 

Entretanto, Horácio Costa faz a ressalva de O ano de 1993 e Objeto Quase nos quais o coletivo é focado, 

descrevendo personagens anônimas a partir de sua exterioridade. 
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Percebe-se, porém, que a despeito do paradigma utilitarista instaurado, há uma 

ordenação que impede que os interesses individuais sejam sobrepostos ao coletivo, regulando 

minimamente estas relações, ou seja, a existência de um contrato social, presentificado pela 

figura do Estado. É o Estado o responsável por garantir que as ações interessadas e egoístas 

não sejam dolosas a outros indivíduos. 

O mal-branco como passa a ser chamada a cegueira que os atinge, espalha-se 

rapidamente causando dificuldades de controle pelos órgãos públicos. Conforme a patologia, 

que aparece inicialmente na esfera privada do primeiro cego, avança, paulatinamente ela vai 

se tornando elemento de interesse coletivo. A medida governamental tomada para conter os 

contágios é a instauração da quarentena, prática “herdada dos tempos da cólera e da febre 

amarela” (EC, p.45), que os colocam em uma situação de dependência direta do Estado. 

Após o conhecimento da epidemia, o Estado age em prol de salvaguardar a segurança 

física de todos por intermédio do sacrifício da liberdade de alguns. A ação autoritária de 

encerrar os contagiados em uma quarentena atesta a impossibilidade de se resolver a equação 

entre liberdade e segurança que Freud (1996) aponta como a propulsora de certo sentimento 

de mal-estar na civilização: “o homem civilizado trocou uma parcela de possibilidade de 

felicidade por uma parcela de segurança”.37 Isso fica evidente no nacionalismo que tentam incutir 

como razoabilidade para o cerceamento em que estão mantidos, estratégia recorrente de regimes 

autoritários como o salazarismo português38; “o isolamento em que agora se encontram 

representará, acima de quaisquer outras considerações pessoais, um acto de solidariedade para 

com o resto da comunidade nacional”. (EC, p.50) 

O que se segue durante o período de internação na quarentena ensaia o momento de 

viragem da imagem paternalista que o Estado se esforça em manter. O primeiro comunicado 

no alto-falante evidencia ações voltadas ao uso da “violência legitimada”, para usarmos os 

termos weberianos, necessária naquele momento para manutenção da ordem. Dentre elas, 

afirmações como a de que “abandonar o edifício sem autorização significará morte imediata”, 

assim como o fato de que não poderão receber “nenhum tipo de intervenção do exterior” (EC, 

p.50-51), seja médica ou material, são exemplares dessa postura.  

Tais regras ultrapassam os limites meramente discursivos e são cumpridas a rigor por 

aqueles que coagem, em diversos momentos da narrativa. Basta lembrarmos o episódio em 

que alguns guardas executam cegos por medo da aproximação ao portão ou, em outro, no qual 

                                                 
37 Tradução nossa: “El hombre civilizado há trocado una parte de posible felicidad por una parte de seguridad” 

(FREUD, 1996, p.3048). 
38 Salazar, para incutir um nacionalismo exacerbado nos cidadãos e controlá-los, utilizou diversas vezes o texto 

camoniano, Os Lusíadas, para criação desse idealismo. 
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negam o pedido de assistência do médico para curar a perna do ladrão. As ações seguem o 

pressuposto maquiavélico de que “fugir de um inconveniente significa incorrer em outro” e 

que, por isso, o Estado será muitas vezes forçado a tomar “decisões duvidosas” 

(MAQUIAVEL, 2014, p.193).  

 

Soltando berros de medo, largaram as caixas no chão e saíram como loucos pela 

porta afora. Os dois soldados da escolta, que esperavam no patamar, reagiram 

exemplarmente perante o perigo. Dominando, só Deus sabe como e porquê, um 

legítimo medo, avançaram até ao limiar da porta e despejaram os carregadores. Os 

cegos começaram a cair uns sobre os outros [...] (EC, p.88).  

 

Essas decisões duvidosas certificadas por Maquiavel dizem respeito à legitimação da 

violência necessária para a manutenção da ordem. Ocorre que, a percepção de quais medidas 

seriam evidentemente necessárias e quais ultrapassam esse limiar, tornando-se uma 

arbitrariedade, é uma reflexão constante do romance. O autor se posiciona frente aos liames 

do regime democrático, tarefa cada vez mais difícil de ser averiguada na contemporaneidade. 

Logo, estamos diante a legalização daquilo que não pode encontrar aparato legal: “O estado 

de exceção apresenta-se, nessa perspectiva, como um patamar de indeterminação entre 

democracia e absolutismo” (AGAMBEN, 2004, p.13)39. 

No romance, a tomada de decisão do governo segue a de um regime totalitário, no 

qual se opõe aquilo que este mesmo governo estabelece como sendo a parcela da população 

útil à inútil, nesse caso, os não-cegos aos cegos. O manicômio que servia a quarentena é um 

local de despejo daqueles que não mais servem à estrutura social: “a escolha que se deve 

efetuar entre os que serão salvos e os condenados, se estabelecem por si sós no término de 

uma pura lógica utilitarista implacável” (CAILLÉ, 2002, p.256). E não tardará para que 

aqueles que a executam sejam também vitimados por ela; nesse sentido, não há nada mais 

democrático que uma epidemia. 

O espaço do manicômio funciona como uma espécie de microestrutura social por meio 

da qual conhecemos as mazelas sofridas por aqueles que não podem mais contar com os olhos 

para sobreviverem. A divisão prévia estabelecida pelas autoridades em que se separam a ala 

dos contaminados e a dos cegos, bem como o alto-falante que estabelece um protótipo de um 

contrato com as normas a serem seguidas, ensejam algum grau de organização impositiva.  

                                                 
39 Agamben (2004) argumenta que o Estado de Exceção tem assumido, em muitos casos, um caráter não apenas 

provisório, mas substitutivo. Isso se deve ao fato de que, para além da supressão dos direitos, o Estado de 

Exceção configura-se pela restrição feita à ação do governo, sendo os assuntos tratados a nível federal. Nesse 

sentido, o movimento de Globalização seria agente potencializador de um Estado de Exceção permanente, uma 

vez que mina as autonomias locais, conforme Bauman (2007a, p.8).  
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Porém, no discurso repetido todos os dias, a parcela de responsabilidade conferida aos 

governantes, não é cumprida, como é o caso do provimento de produtos de higiene e da 

alimentação que se torna escassa. Em contrapartida, eles continuam cobrando e punindo os 

cegos pela parcela de responsabilidade que a eles destinam, portanto, esse acordo é 

unilateralmente rompido. A violência que imprimem, antes de ser física é simbólica, como 

apontou Bourdieu (2014, p.35-36), pois “a ordem pública não é simplesmente a polícia e o 

exército, como sugere a definição weberiana — monopólio da violência física”. Nesse caso 

específico, poderíamos completar dizendo que ela é também empenhada por uma força 

discursiva. A violência simbólica atua, revestida de ideologias, por meio da palavra 

empenhada antes de se desenvolver a coação física. 

Nos espaços em que a presença estatal se ausenta, outras forças emergem para ordená-

los. Os internos da quarentena por não se organizarem pagam o preço de verem surgir a 

liderança do tirano da terceira camarata que atua de forma coercitiva, espalhando medo e 

tensão naquele espaço, da qual é símbolo, a arma de fogo que porta. O líder se apodera da 

pouca alimentação recebida e passa a exigir objetos de valor em troca. Com a falta deles, a 

paga por uma alimentação reduzida passa a ser feita pelas mulheres das camaratas, mais 

especificamente por seus corpos40. Nas palavras de Figueiredo, 

 

Esse romance se constrói num tempo limite, num tempo sem lei – ou pior ainda, 

regido por outra lei –, que leva tudo aquilo que somos a um nível insuportável de 

concentração. (2006, p.185) 

 

Saramago nos conduz à reflexão da perda de ordenação civil mediante a metáfora 

incutida na cegueira. O caos advindo desse novo momento está a contrapelo da proposição de 

Hobbes de um contrato social, mas favorável à quebra dele, pela ausência da regulação 

estatal, o que fará emergir as diversas facetas do ser humano:  

 

As conseqüências de uma cegueira com estas características são óbvias num mundo 

que, no fundamental está organizado por e para o sentido da visão: todas as 

catástrofes imagináveis, e outras que nem queremos imaginar, acabariam arrasando 

a vida não apenas de um ponto de vista material, mas também destruiriam da noite 

para o dia todos os valores de consenso social, todas as regras, todas as normas. O 

homem converte-se-ia definitivamente em lobo do homem [...] Nenhum animal é 

cruel, nenhum animal tortura outro animal. Têm de seguir as leis impostas pela 

                                                 
40 No romance, o corpo se torna a nova moeda, inserindo-se em uma relação de mercado. Foucault ao longo de 

suas reflexões estabelece que ele é objeto de disciplina, o que configura uma relação de biopoder, em que as 

instituições atuam sobre o corpo e sua liberdade, do qual é exemplo a estrutura panótipa. Sobre isso, publicou 

primeiramente em textos como Vigiar e punir e em seus cursos ministrados no Collège de France, na década de 

70. O termo biopolítica, por sua vez, surgiu em uma palestra proferida no Rio de Janeiro, intitulada O 

nascimento da Medicina Social, publicada em Microfísica do poder (1979). 
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vontade de sobreviver, mas torturar e humilhar os seus semelhantes são invenções 

da razão humana. (SARAMAGO, 2013a, p.42-43) 

 

Dois discursos emblemáticos do conflito de consciência que ensaiam entre os valores 

que as personagens vivenciavam antes da cegueira, envoltas nos contornos do contrato, e as 

atitudes estabelecidas agora em um espaço sem nenhuma convenção, são os seguintes: o que 

se segue à morte do líder pela mulher do médico e o feito por intermédio do narrador, a 

respeito do cego de nascença. 

Depois da morte do tirano, pelas mãos da mulher do médico, em uma das submissões 

vexatórias das mulheres, um jogo duplo se estabelece: os ocupantes da camarata do líder estão 

preocupados em descobrir quem realizou o crime e um sentimento de medo os domina. 

Paralelo a isso, os ocupantes da primeira camarata procuram a autora do crime para entregá-

la em troca de alimentação. Situação similar em que sobressai a lógica utilitarista pode ser 

vislumbrada com o cego de nascença, que se deixa corromper como contabilista da terceira 

camarata em troca de favores; seu dilema moral é resolvido de forma pragmática “lá, por 

muito que se lhe esteja revolvendo o espírito de honesta indignação contra as injustiças dos 

malvados, não passará fome” (EC, p.161). Ou seja, a busca pela sobrevivência instaura 

plenamente – em jogos que se assemelham a políticos - o estado de natureza.  

A ação da mulher do médico vai ao encontro da opressão vivenciada por todos, a 

construção da personagem corrobora a designação de herói problemático Lukacsiano (2007), 

estabelecendo sua complexidade. Ela encerra a solidariedade e a bondade, ao passo que 

também pode ser fria e cruel: “E quando é que é necessário matar, perguntou-se a si mesma 

enquanto ia andando na direção do átrio, e a si mesma respondeu, Quando já está morto o que 

ainda é vivo” (EC, p.189). 

Inicialmente, o estranhamento é gerado pelo fato de ser sempre essa a personagem que 

alertava aos demais de sua camarata sobre a necessidade de manter a dignidade humana, com 

declarações como a que se segue, “se não formos capazes de viver inteiramente como 

pessoas, ao menos façamos tudo para não viver inteiramente como animais” (EC, p.119). 

Nesse sentido, a ação da personagem poderia ser compreendida pelo conceito de punição, 

pois naquele ambiente cada um é responsável pelo julgamento e pela retaliação aos abusos 

sofridos, ou seja, todos exercem poder político: 

 

Para que se possa impedir todos os homens de violar os direitos do outro e de se 

prejudicar entre si, e para fazer respeitar o direito natural que ordena a paz e a 

“conservação da humanidade”, cabe a cada um, neste estado, assegurar a “execução” 
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da lei da natureza, o que implica que cada um esteja habilitado a punir aqueles que a 

transgridem com penas suficientes para punir as violações. (LOCKE, 2001, p.85) 

 

No estado de natureza prefigurado por Locke, há duas ações que são justificáveis: a 

punição e a reparação. Assim, “todo homem tem o direito de punir o transgressor e ser 

executor da lei da natureza” e toda “pessoa lesada possui um direito próprio de buscar a 

reparação” (LOCKE, 2001, p.86). A personagem deixa sua posição de testemunha, como o 

protagonista do romance Kafkiano, para se tornar sujeito da ação41. Este é o momento da 

narrativa em que ela, sempre distinta dos demais, iguala-se à cegueira daqueles que ali 

convivem. A atitude da mulher do médico revela uma nova forma de organização que vai se 

estabelecendo naquele meio.  

Obviamente, no espaço circunscrito do manicômio, com a supressão dos direitos e 

meios escassos de sobrevivência, as personagens não conseguem manter uma relação 

harmônica de cooperação e de trocas, assim como fora a organização das antigas 

comunidades (MAUSS, 2003)42, a não ser pelas ensaiadas dentro do pequeno grupo da 

camarata do médico. Toda a lógica de ‘trocas’ efetuadas pela terceira camarata é exploratória 

e de cunho desigual, assemelhando-se às costumeiras relações capitalistas. 

Dentro da quarentena, o grupo a ela submetido teve um acesso restrito a espaços e 

recursos. O confronto com a materialidade do mundo ou “um retorno às coisas mesmas” - 

utilizando da máxima de Husserl - vivenciado pela imposição do mal-branco, deu-se até então 

de modo muito limitado pelo espaço reduzido do manicômio. No espaço que ocupavam 

anteriormente, os cegos desenvolveram mecanismos que pouco servirão para a sobrevivência 

de agora, nas ruas da cidade. O dentro e o fora se configuram como espaços diferenciados.  

O estado de natureza artificialmente gerado pelo governo no período da quarentena é 

estabelecido paulatinamente fora dos muros do encerramento, à medida que a cegueira atinge 

os governantes. Quando todos se cegam, o que temos é um regime ainda mais brutal pela 

amplitude alcançada.  

Durante o período que caminham pela cidade percebem que, como eles, alguns tentam 

se manter em grupo, mas em grande parte esses começaram a se dispersar. A estratégia do 

grupo poderia simular pequenas comunidades, pequenas células, entretanto, esse modelo está 

                                                 
41 Em determinado momento da narrativa o intertexto com a obra O processo de Franz Kafka é evidenciado na 

fala do médico à sua esposa: "Temo que sejas como a testemunha que anda a procura do tribunal aonde a 

convocou não sabe quem e onde terá de declarar não sabe quê" (EC, p.283). 
42 Para Marcel Mauss (2003, p.188), nas relações das sociedades mais antigas, de natureza econômica distinta da 

que temos hoje com o capital, há três movimentos que se entrelaçam: dar, receber e retribuir. Esses movimentos 

simbólicos ainda subsistem em nossas sociedades, mas em grande parte mediados e solapados pelo capital. 
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fadado ao fracasso, conforme atesta o diálogo entre a personagem velho da venda preta e a 

mulher do médico. 

 

Regressamos à horda primitiva, disse o velho da venda preta, com a diferença de que 

não somos uns quantos milhares de homens e mulheres numa natureza imensa e 

intacta, mas milhares de milhões num mundo descarnado e exaurido, E cego, 

acrescentou a mulher do médico, quando começar a tornar-se difícil encontrar água e 

comida, o mais certo é que estes grupos se desagreguem, cada pessoa pensará que 

sozinha poderá sobreviver melhor, não terá de repartir com outros, o que puder 

apanhar é seu, de ninguém mais. (EC, p.245) 

 

O homem ainda é visto, sobretudo, como homo oeconomicus43 e a possibilidade de, 

naquela situação limítrofe, se alterar as relações de consumo, não acontece. A sociedade 

pautada na lei, agora desfeita, não é capaz de organizar-se sob as égides da dádiva44, como em 

tempos de outrora. O momento da quarentena, que poderia ser privilegiado para repensar o 

sistema a partir de seu desmonte, não ocorre, os indivíduos não são capazes de estabelecer 

essa reflexão: “Aqui, onde deveria ter sido um por todos e todos por um, pudemos ver como 

cruelmente tiraram os fortes o pão da boca aos débeis” (EC, p.205). Na verdade, a regra 

mantida é a do aforismo da fungibilidade, na qual “cada um vale um, e ninguém vale mais que 

um” (CAILLÉ, 2002, p.278). 

Desse modo, os internos, terminam por recriar a lógica do estado de natureza tal como 

o explicitado inicialmente por Hobbes, em que não há mediação entre os interesses dos 

indivíduos, sendo tudo o que encontram ao alcance de direito de todos. Segundo Locke 

(2001), esse estado não é simplesmente um conceito histórico, um momento anterior à nossa 

civilização, conforme promulgava Hobbes, mas ele pode ser recriado a qualquer momento.  

Na narrativa saramaguiana de Ensaio sobre a cegueira em um primeiro momento, 

após o encerramento dos indivíduos na quarentena, o Estado se faz presente para regular as 

internações, bem como para impor certa ordenação naquele espaço. A alimentação também 

era ofertada com regularidade, ficando defasada adiante pelo número crescente de novos 

                                                 
43 O termo, que retomaremos no capítulo três, surge como forma de designar o sujeito apenas a partir de sua 

esfera econômica, desconsiderando a totalidade do ser; uma busca determinista dos economistas de separação 

para observação. Segundo Bordieu (1979, p.18) esse é um sujeito ficcionalizado: “Nada é mais estranho com 

efeito (ou indiferente) à teoria econômica do que o sujeito econômico concreto: em vez da economia ser um 

capítulo da antropologia, a antropologia não é senão um apêndice da economia e o Homo economicus, o 

resultado de uma maneira de dedução a priori que tende a encontrar confirmação na experiência, pelo menos 

estatisticamente, porque o sistema econômico em via de "racionalização" tem os meios para moldar os agentes 

de conformidade às suas exigências”.  
44 A tríplice ação maussiana (dar, receber, retribuir) instaurava de certa forma uma obrigação entre as partes, o 

que favorecia o surgimento do vínculo. A dádiva recebida encerra de algum modo a obrigação de retribuição 

para solidificação e permanência do vínculo com aquele que primeiro a ofertou: “a dívida faz parte do sistema do 

dom” (CAILLÉ, 2002, p. 307).  
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internos. Depois, o Estado começa a se ausentar, tanto pela comida que falta, quanto pela voz 

do alto-falante que se cala. Nesse sentido, o Estado que deveria evitá-lo, ao não garantir a 

subsistência dos cegos, termina por ser o agente potencializador para que ele fosse instaurado 

dentro da quarentena, pois em um espaço em que o direito é dado a todos e os meios 

começam a faltar, o instinto de sobrevivência leva a um embate. Em outras palavras, o Estado 

recria artificialmente o estado de natureza dentro daquele espaço. 

Essa ausência a princípio é voluntária, mas, adiante, ele é derrotado pela epidemia e 

incapacitado de agir. Dessa forma, a sociedade do romance entra progressivamente em um 

Estado de Exceção e dele avança para total ingerência governamental quando todas as 

engrenagens sociais e industriais são paralisadas sem a presença do homem para geri-las, ou 

melhor, sem a presença de olhos para conduzi-las. A quebra do contrato social nesse contexto 

leva ao caos, o que nos insere na perspectiva contratualista de Thomas Hobbes (2002, p.3), 

segundo a qual o “homem é lobo do homem”. Saramago ao apontar para a tendência egoísta 

do carácter humano corrobora Hobbes, mas subscreve-se no avesso do plano narrativo ao 

parecer assinalar a contrapelo que apenas no homem é apresentada a solução para a própria 

humanidade. 

 

 

2.2.2 – Ensaio sobre a Lucidez e a manutenção do estado civil  

 

 
numa situação como esta, um governo não governa, só 

parecerá governar (EL, p.107) 
 

 

O romance Ensaio sobre a lucidez, publicado em 2004, traz uma narrativa que se 

inicia com um evento essencialmente democrático: as eleições. No enredo, o mau tempo do 

dia predestinado a elas protagoniza e é metáfora de “maus ares” para a democracia. Em todos 

os sítios, onde representantes políticos de partidos da direita, de centro e da esquerda 

aguardavam e zelavam o ato democrático com interesses óbvios, a demora dos eleitores gerou 

certa tensão pelo número possível de abstenção dos votantes. Após a trivialidade com que são 

narradas a ordenação do local, as ligações feitas, os cartazes colados e as espiadelas na chuva 

para o surgimento de algum eleitor, eis que eles começam a surgir em grande número, às 

quatro horas da tarde, “como rios que não conhecem outro caminho que não seja o mar” (EL, 

p.20). O ato democrático estaria a salvo, não fosse a apuração que registraria mais de setenta 

por cento de votos em branco. Assim se resume o início do romance.  
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A trivialidade de um dia de eleição cede espaço na narrativa para contemplações de 

questões referentes ao Estado e para um sentimento de descontentamento com essas forças 

governamentais. É válido salientar que, podendo ser lida a narrativa como linearmente 

contígua45 a Ensaio sobre a cegueira, essa é a primeira eleição ocorrida após o mal-branco, o 

que nos leva à compreensão de que o reflexo das urnas é desse profundo descrédito no poder 

público, que não pôde valê-los, quatro anos antes.  

O fluxo narrativo segue com a chamada da população a uma segunda votação. A 

comoção pública é feita com um comunicado na mídia que termina com um teor de coação 

muito similar às declarações que eram dadas dentro da quarentena no alto-falante. Com o 

percentual ainda maior do voto em branco na nova apuração, o governo suspeita que haja 

alguma liderança ou organização por detrás desse posicionamento.  

Após a eleição ninguém se pronuncia, nem aos seus, sobre a natureza de seu voto. Um 

inquérito é aberto, investigações realizadas, medidas similares a ações ditatoriais tomadas, 

como os interrogatórios e a censura dos meios de comunicação, mas nada é descoberto sobre 

o novo mal social, “os brancosos”, como passam a ser chamados:  

 

o que mais confundia as instâncias oficiais, o que estava a ponto de fazê-la perder a 

cabeça, era o facto de os eleitores, salvo escassas exceções, responderem com um 

silêncio impenetrável às perguntas dos encarregados das sondagens sobre como  

haviam votado. (EL, p.33)  

 

Diante desse impasse, o governo procura soluções e o estado de sítio é considerado. 

Impossibilitados de decretar estado de sítio para a capital do país, já que “esse inimigo, 

permita-se me chamar-lhe desta maneira, não é fora que está, mas dentro [...] (EL, p.61)”, os 

governantes abandonam a cidade. A estratégia claramente é “privar deliberadamente de 

assistência as populações que não se acham em perfeita sintonia com o aparelho do Estado” 

(CAILLÉ, 2002, p.254). A partir desse fato, a narrativa seguirá problematizando a atitude da 

população, os direitos democráticos e as retaliações governamentais. 

A lógica utilitarista aqui se impõe; uma população que não exerce o voto ou se abstém 

de eleger alguém, não possui utilidade para a manutenção do regime democrático. O 

abandono, a saída para outro sítio, poderia ser também a adoção de uma outra população 

capaz de mantê-los.  

                                                 
45 Não apenas pela ressonância dos títulos, pela manutenção das mesmas personagens, mas, sobretudo pelo 

diálogo intertextual estabelecido com referência ao branco, como ocorre no excerto: “diremos que a cegueira 

desses dias regressou sob uma nova forma, chamaremos a atenção da gente para o paralelo entre a brancura da 

cegueira de há quatro anos e o voto branco de agora...” (EL, p.175). 
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Ao deixar a cidade, juntamente às forças policiais e do exército, a estratégia esperada é 

que a população perceba a necessidade desses aparatos para que possa se organizar e manter 

certa civilidade e passe a requerê-los. Isso fica evidente no plano proclamado pelo primeiro-

ministro:  

 

Com esta acção radical a cidade insurgente ficará entregue a si mesma, terá todo o 

tempo de que precisar para compreender o que custa ser segredada da sacrossanta 

unidade nacional, e quando não puder aguentar mais o isolamento, a indignidade, o 

desprezo, quando a vida lá dentro se tiver tornado num caos, então os seus 

habitantes culpados virão a nós de cabeça baixa a implorar o nosso perdão. (EL, 

p.75) 

 

O plano parte de um pressuposto maquiavélico, de que a população não saberá se 

gerenciar sozinha, mantendo uma relação estrita de dependência, o que fará com que solicitem 

o retorno do aparato político e, portanto, subjuguem à vontade desses: 

 

quando as cidades ou as províncias estão acostumadas a ser governadas por um 

príncipe, não sabem viver livres [...] um príncipe sábio deve saber agir de maneira 

que os seus cidadãos, sempre e em qualquer circunstância, venham a precisar do 

Estado e dele mesmo. E então, eles lhe serão sempre fiéis. (MAQUIAVEL, 2014, 

p.55;98) 

 

Em outras palavras, busca-se recriar forçosamente um estado natural, com a retirada 

da sociedade civil e de todo seu aparato. Todavia, ao contrário do que ocorre em Ensaio sobre 

a cegueira, com a ausência do contrato social (representado pelo Estado) a população 

consegue manter certo estatuto de ordem. A forma como se organizam se assemelha à 

concepção lockiana do estado de natureza em que este é possível de ser configurado não 

simplesmente como barbárie, mas como uma condição de liberdade, que não pode ser 

confundida com permissividade.  

 

o homem desfruta de uma liberdade total de dispor de si mesmo ou de seus bens, 

mas não de destruir sua própria pessoa, nem qualquer criatura que se encontre sob 

sua posse, salvo se assim o exigisse um objetivo mais nobre que a sua própria 

conservação. (LOCKE, 2001, p.84) 

 

É esperado que, nessa condição natural, sem jurisdição, a população insurja no 

vandalismo e em atitudes bárbaras, tal qual ocorrera há quatro anos, mas com o lampejo de 

lucidez que o título aponta e já demonstrada nas urnas sem quaisquer mediações, o que se 

seguirá será como que “um tiro no pé” das autoridades. O que fica prenunciado 

metaforicamente na própria saída dos governantes da cidade: 
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À medida que os automóveis iam avançando pelas ruas, acendiam-se nas fachadas, 

umas após outras, de cima a baixo, as lâmpadas, os candeeiros, os focos, as lanternas 

de mão, os candelabros quando os havia, talvez mesmo alguma velha candeia de 

latão de três bicos, daquelas alimentadas a azeite, todas as janelas abertas e 

resplandecendo para fora, a jorros, um rio de luz como uma inundação, uma 

multiplicação de cristais feitos de lume branco, assinalando o caminho, apontando a 

rota da fuga aos desertores para que não se perdessem, para que não se extraviassem 

por atalhos (EL, p.83). 

 

A imagem construída das luzes que se acendem ao passar da comitiva pela madrugada, 

simboliza certo esclarecimento da população. O episódio nos recorda a metáfora iluminista do 

Século das Luzes, sobre a qual Adorno e Horkheimer aludiam exaltando a racionalização, mas 

também apontando o seu processo dialético: “O programa do esclarecimento era o 

desencantamento do mundo. Sua meta era dissolver os mitos e substituir a imaginação pelo 

saber” (1985, p.19). A população parece guiá-los, iluminá-los até a fronteira, certificando-se 

assim de sua ausência.  

O que a imagem das luzes suscita é a de uma população que está organizada, diferente 

dos tempos de quarentena e das ruas de Ensaio sobre a cegueira, agora essa população 

reconhece a necessidade de um contrato social, mas não espera mais pelas autoridades para 

geri-la. De súbito, percebemos que não se digladiam em prol de seus interesses, como ocorre 

no estado natural hobbesiano. Ao mesmo tempo, não podemos afirmar que a postura desses 

indivíduos é uma postura ingênua de crença em um holismo46 utópico. Imagens como essa de 

movimentos exercidos em massa, a princípio não combinados, nos levarão a reflexões 

pertinentes. 

Na primeira votação, por exemplo, o narrador comenta sobre a demora dos eleitores 

para aparecerem aos pleitos eleitorais como uma “estranha coincidência terem saído milhares 

de pessoas das suas casas à mesma hora para irem votar” (EL, p.22). E apesar do número 

expressivo na última votação – oitenta e três por cento -, os indivíduos na obra não 

apresentam indícios de que tenham combinado seus votos. A coerção do governo na busca de 

encontrar e eliminar o problema que está afetando suas bases políticas gerará uma reação da 

população que, com a opressão sofrida para a revelação de algo que é um direito assegurado 

democraticamente, irão às ruas para assumir a decisão em seus adesivos “Eu votei em 

branco”; manifestação que não possui nenhuma liderança política ou partidária, mas que parte 

de um desejo que possuem em comum. O silêncio das manifestações denuncia o 

                                                 
46 O holismo é um modelo impossível de levar a cabo na sociedade moderna. Luc Ferry (2012, p.90) constata 

que o “que define o mundo moderno é primeiramente e antes de tudo o surgimento do indivíduo que se livra 

progressiva, mas definitivamente, de todas as formas antigas de comunitarismo”, isto porque a comunidade 

determina certos traços comportamentais do indivíduo o que o cerceia, tole. 
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individualismo dessas personagens. Nota-se que elas não proclamam em seus adesivos “nós 

votamos em branco”, o que denota claramente uma decisão pessoal, embora surjam adiante 

cartazes com esses dizeres em alguns prédios, o que demonstra a imbricação do âmbito 

privado e público. 

 

A mim o que me assombra é que não se ouça um grito, um viva, um morra, uma 

palavra de ordem que expresse o que a gente quer, só este silêncio ameaçador que 

causa arrepios na espinha. (EL, p.142) 

 

Não há uma ação coletiva desinteressada, no fundo a população compreende que se 

não age em prol do todo, se não se organiza, os males que advêm também os atingem, assim 

como o contrário é recíproco. Repara-se - em um segundo momento, posterior a retirada dos 

governantes - que ao varrer as calçadas de seus prédios ou casas, cada uma das mulheres toma 

sua parcela de responsabilidade na manutenção dessa ordem, ninguém varre a calçada da casa 

do vizinho. Ocorre que os garis haviam anunciado greve, mas até esses assumirão sua parcela 

de responsabilidade como civis ao aparecerem sem os uniformes. 

 

Meio-dia exacto era, de todas as casas da cidade saíram mulheres armadas de 

vassouras, baldes e pás, e, sem uma palavra, começaram a varrer as testadas dos 

prédios em que viviam, desde a porta até o meio da rua, onde se encontravam com 

outras mulheres que, do outro lado, para o mesmo fim e com as mesmas armas, 

haviam descido. Afirmam os dicionários que [...] varrer sua testada significa afastar 

de si alguma responsabilidade ou culpa. Grande engano o vosso, senhores filólogos, 

e lexicólogos distraídos, varrer sua testada começou por ser precisamente o que 

estão a fazer agora estas mulheres da capital, como no passado também o haviam 

feito, nas aldeias, as suas mães e avós, e não o faziam elas, como o não fazem estas, 

para afastar de si uma responsabilidade, mas para assumi-la. Possivelmente foi pela 

mesma razão que ao terceiro dia saíram à rua os trabalhadores da limpeza. Não 

traziam uniformes, vestiam à civil. Disseram que os uniformes é que estavam em 

greve, não eles. (EL, p.103) 

  

Nessa imagem, temos dois pontos importantes: o silêncio da ação – a não 

comunicabilidade que atesta o isolamento daquelas que varrem, e a menção a tradição das 

aldeias, modelo propício de vida em comunidade, em que não só bens úteis economicamente 

são trocados, mas também serviços, pois “a circulação de riquezas não é senão um dos termos 

de um contrato bem mais geral e bem mais permanente” (MAUSS, 2003, p.191).  

Dessa forma, percebemos nessa sociedade certa alteração em relação ao 

comportamento de Ensaio sobre a cegueira, pois os indivíduos percebem que apenas se 

atendo à coletividade poderão de fato pensar em si próprios. Como dizia Bentham, “a forma 

de governo que se preocupa ao máximo com a felicidade de todos ‘é aquela que contribui no 

mais alto grau para a minha própria felicidade’” (apud CAILLÉ, 2002, p.274). 



53 

 

Observa-se que cada um toma para si sua parcela de responsabilidade e oferta aquilo 

que lhe é possível para a manutenção do bem-estar e da ordem. Diferente do que ocorrera há 

quatro anos, nos tempos de mal-branco, a ação dos brancosos, não se configura como 

interesseira, no sentido de lucrativa, mas apenas como interessada. 

O voto em branco é, portanto, uma decisão individual que termina em uma 

coletividade. De tal modo, a atitude está imbricada que o movimento parte do indivíduo e 

ecoa na sociedade, sendo indissolúvel. O que pressupõe dizer que as relações comunitárias 

não serão formadas por pessoas, como antes, mas de diversos indivíduos que devem manter 

suas liberdades sem serem invasivos ao espaço do outro.  

Esse modo de pensar o espaço social no romance de Saramago aproxima-se da 

acepção de John Locke. Divergindo da concepção hobbesiana sobre o estado de natureza, o 

contratualista assume uma posição mais otimista, pressupondo que nossa condição natural é 

capaz de reger-nos sem grandes embates. 

O terceiro momento simbólico da narrativa é o que se segue à tentativa frustrada de 

fuga daqueles que possuíam algum partido. Ao chegar às fronteiras e não receberem o aval 

necessário para suplantá-las, conforme imaginado, eles precisam retornar aos seus lares. 

Nesse momento, a narrativa segue uma tensão sobrevoada pelo helicóptero de uma TV 

sensacionalista que esperava um derramamento de sangue no confronto de volta com os 

brancosos. Como o voto em branco foi uma iniciativa pessoal e não há uma mobilização para 

ele, não há uma prestação de contas pela possível “traição” dos “não-brancosos”; ao contrário, 

o que se vê é um momento de extrema solidariedade àqueles que, porventura, ainda 

mantinham alguma crença na ideologia política. 

 

O helicóptero mantinha-se imóvel, podia ver-se tudo quanto se passava na rua. Dois 

automóveis pararam diante do prédio. Abriram-se as portas, os ocupantes saíram. 

Então as pessoas que esperavam no passeio avançavam, É agora, é agora, 

preparemo-nos para o pior, berrou o repórter rouco de excitação, então aquelas 

pessoas disseram algumas palavras que não puderam ser ouvidas, e, sem mais, 

começaram a descarregar os carros e a transportas para dentro dos prédios, à luz do 

dia, o que deles tinha saído sob a capa de uma negra noite de chuva. Merda, 

exclamou o primeiro-ministro, e deu um soco na mesa (EL, p.163). 

 

A atitude da população derruba quaisquer expectativas de que agirão de modo 

passional, como ocorrera há quatro anos. A ordem é mantida assim como simbolicamente 

todos foram auxiliados no retorno de seus pertences ao lugar. Obviamente que a população 

está, nesse momento, preocupada em manter o governo distante e, para tanto, precisa se 

mostrar autossuficiente.  
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Como a revolta popular tão esperada pelos governantes não veio, nem mesmo se 

valendo dos mais variados sortilégios – da mídia, agentes infiltrados e até mesmo de um 

atentado a bomba –, a presença dos órgãos governamentais continuam não sendo necessária. 

Nada faz com que a população recue.  

Em Ensaio sobre a Lucidez podemos afirmar que há efetivamente um estado de 

natureza instaurado pela ausência física dos governantes. Ele é apresentado pelo vazio de 

direito que enseja, pela ausência de uma legislação, mas a despeito de tudo isto, a população 

consegue manter certa força democrática e manter a ordenação de um estado civil. Essa 

avaliação corrobora a constatação do contratualista: 

 

é preciso que examinemos a condição natural dos homens, ou seja, um estado em 

que eles sejam absolutamente livres para decidir suas ações, dispor de seus bens e de 

suas pessoas como bem entenderem, dentro dos limites do direito natural, sem pedir 

a autorização de nenhum outro homem nem depender de sua vontade. (LOCKE, 

2001, p.83) 

 

A população termina por perpetuar aquele modelo que, por estar automatizado, 

naturalizou-se, sem que, no entanto, seja necessário haver forças que os controlem. A 

possibilidade de que o novo parâmetro se torne regra assusta as autoridades. Tal prática seria 

a falência do paradigma tradicional de contrato social, no qual: 

 

o Estado consiste em uma relação de dominação do homem sobre o homem, fundada 

no instrumento da violência legítima (isto é, da violência considerada como 

legítima), O Estado só pode existir, portanto, sob a condição de que os homens 

dominados se submetam à autoridade continuamente reivindicada pelos 

dominadores (WEBER, 2013, p.67).  

 

Por interesses óbvios, em vistas de uma solução para que o Estado retornasse, era 

necessário haver alguém que estivesse comandando essas ações desde o voto em branco: um 

responsável, como se a população não fosse capaz de se organizar voluntariamente, “como se 

a população obedecesse a um plano, como se houvesse uma coordenação central” (EL, p.85). 

Diante do impasse da busca de alguém a levar a culpa, uma amizade permeada pelo 

elemento da rivalidade será a responsável por apresentar quem serviria para essa solução. O 

presidente da república recebe uma carta daquele que fora o primeiro a cegar e que relata ao 

excelentíssimo o crime cometido pela mulher do médico nos tempos de quarentena – o 

assassinato do líder da terceira camarata – dando dados suficientes para incriminá-la ao 

contar que ela foi a única a não se cegar. Repare que ela é acusada por uma ação realizada 

quando não havia leis para regerem aquela situação, em um espaço em que o direito estava 
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plenamente ausente, assim como está agora. Como não há meios de julgá-la, mais uma vez a 

exceção tornara-se regra em seu assassinato. 

O comissário incumbido pela investigação acaba por revelar o plano à vítima: “a 

pessoa a quem querem transformar em bode expiatório, com perdão da óbvia impropriedade 

da expressão, é a senhora” (EL, p.251). Ele, entretanto, sabia dos riscos que corria pela 

aproximação, mas sua consciência aliada a uma descrença na ideologia política irá levá-lo a 

agir como uma espécie de mártir. De fato, o que as autoridades precisavam era de um inimigo 

concreto, assim como atesta a história e sua circularidade. 

Ao final da obra, os tiros que matam a mulher do médico são escutados por dois cegos 

que permanecem indiferentes. A condição das personagens como cegos possibilita o 

questionamento se, com a morte da mulher, essa sociedade não irá deixar de manter a 

ordenação civil e recair na exacerbação dos padrões utilitaristas. Muito embora não seja ela, 

de fato, organizadora do movimento, parece que a população começa a perder seus olhos 

lúcidos, com o vislumbre da possibilidade de retorno do aparato estatal a partir de sua morte.  

Outro indício claro dessa constatação é o cão das lágrimas, que é também atingido por 

um dos tiros, silenciando-o, conforme constatamos na conversa dos cegos: “mas havia 

também um cão aos uivos, Já se calou, deve ter sido o terceiro tiro, Ainda bem, detesto ouvir 

os cães a uivar” (EL, p.325). A imagem do cão que deixa de incomodar associada à epígrafe 

“Uivemos, disse o cão. Livro das vozes” nos leva metaforicamente a um silenciamento 

daqueles que demonstraram pelo voto sua indignação. Indignai-vos! Já dizia Hessel. Agora 

nos parece que o cão silenciado terá que reaprender a latir. O tom latente e pessimista do final 

do romance inaugura um movimento cíclico na ficção do autor entre a cegueira e a lucidez. 

 

 

2.2.3 – As intermitências da morte e a terceirização do poder estatal 

 

 
o país encontra-se agitado como nunca, o poder 

confuso, a autoridade diluída, os valores em acelerado 

processo de inversão, a perda do sentido de respeito 

cívico alastra a todos os sectores da sociedade, 

provavelmente nem deus saberá aonde nos leva. (IM, 

p.68-69) 

 

 

O romance As intermitências da morte, publicado em 2005, apresenta como tônica 

central a ausência de atuação da morte em um espaço circunscrito de um país. Assim como 

em Ensaio sobre a cegueira e Ensaio sobre a lucidez, uma situação incapaz de ser plenamente 
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controlada pelos governantes surge como o elemento desestabilizador daquela parcela da 

humanidade e, posta de imediato na narrativa, conduz todo o fio que daí decorre.  

A fragilidade do modelo social vigente47, bem como a fragilidade de suas instituições - 

nas quais se inclui o Estado em sua função regulamentadora - são alguns dos pontos que 

norteiam o tom crítico do autor na obra, explorados a partir da greve da morte. 

Desde a tragédia grega, a temática da morte é frequentemente abordada pela literatura. 

Obviamente que para os gregos a “indesejada das gentes”, como diria o poeta48, não possuía 

quaisquer concepções de espiritualidade, que só foram adquiridas à posteriori com o 

cristianismo. Ela era versada pela perspectiva daquilo que lhe é mais iminente: a sua inserção 

no ciclo natural da vida. Dessa forma, a morte costumeiramente servia para trazer alguma 

reflexão e encerrar um ciclo na trama, propiciando a abertura de outro; basta lembrarmos, por 

exemplo, de Antígona, cuja tragédia se inicia após a morte de seus irmãos, filhos de Édipo, e a 

posse do trono pelo tirano Creonte. 

Ao longo dos tempos, o que se modifica no tema, conforme Philippe Ariès (2003)49, é 

a forma como o homem passa a lidar com ele. No romance, o mote da morte é apresentado 

pelo viés da imortalidade que será, por contraponto ao modelo grego, responsável não pelo 

fecho, mas pela abertura de um novo momento naquela sociedade, a possibilidade de um novo 

contrato social. Abertura essa prefigurada desde a circularidade criada pela frase que inicia e 

que fecha a obra: “No dia seguinte ninguém morreu” (IM, p.11;207). A repetição gera a 

estrutura cíclica que carrega em si o simbolismo vital. É salutar observarmos ainda que o dia 

escolhido para a ausência da morte é o primeiro do ano, data que também vem envolta de 

                                                 
47 Saramago nunca escondeu seu repúdio ao sistema capitalista e seu apreço ao comunismo. O discurso crítico 

sobre a democracia insurge invariavelmente sobre a sua perspectiva liberal. Ele se volta aos contornos assumidos 

pela democracia na contemporaneidade e não ao seu ideário: “esta caricatura de democracia que, como 

missionários de uma nova religião, andamos a querer, pela persuasão ou pela força, difundir e instalar no resto 

do mundo, não é a democracia dos sábios e ingênuos gregos” (2013b, p.63)/ “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)” (2013b, p.71).  
48 No poema Consoada, o poeta brasileiro Manuel Bandeira (1993, p.223), refere-se assim à morte, que surge 

personificada, tal qual ocorrerá na narrativa do romancista português, denotando uma estratégia comum e 

universal no trato ao tema pela literatura. Na estrofe a seguir a personificação é dada pela grafia em maiúscula: 

Quando a Indesejada das gentes chegar/(Não sei se dura ou caroável)/talvez eu tenha medo./Talvez sorria, ou 

diga:/- Alô, iniludível!  
49 O autor, que publicou um estudo historiográfico sobre a morte na sociedade ocidental, explica 

diacronicamente as variações sofridas culturalmente e ao longo do tempo sobre o tema. Da completa 

normalidade e porque não dizer, certa aceitação da normatividade do fato durante a Antiguidade Clássica, 

passando pela monumentalização coletiva dos túmulos ao túmulo individual do Romantismo (que traz uma 

potencialização da dor e do sentimento de perda), até chegar à anulação de seus vestígios e à interdição de sua 

menção em nossa contemporaneidade, por conta da busca constante de felicidade, que se assemelha a um 

hedonismo moderno: “Em um mundo sujeito à mudança, a atitude tradicional diante da morte aparece como uma 

massa de inércia e continuidade. A antiga atitude segundo a qual a morte é ao mesmo tempo familiar e próxima, 

por um lado, e atenuada e indiferente, por outro, opõe-se acentuadamente à nossa, segundo a qual a morte 

amedronta a ponto de não mais ousarmos dizer seu nome.” (ARIÈS, 2003, p.35-36). 
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simbolismos de um novo tempo conforme a tradição, expectativas reforçadas pela escolha dos 

títulos dados às manchetes de jornais: “Ponha-lhe o mesmo de sempre, Ano Novo, Vida 

Nova, disse.” (IM, p.17) 

Em termos estruturais, o enredo possui certa peculiaridade, dividindo-se quase que em 

duas narrativas distintas. Em um primeiro momento, ele segue apontando para os embates 

sociais advindos de uma greve da morte, abstendo-se de grandes reflexões filosóficas ou 

religiosas sobre ela, pautando-se, sobretudo, na pragmática do Estado. Depois, em uma 

segunda parte da narrativa, a morte, que agora surge personificada, resolve retomar as 

atividades, porém com um aviso prévio dado por intermédio de uma carta violeta enviada ao 

que seria vitimado por ela. Obviamente, a estratégia gera alívio inicial ao Estado, mas 

continua causando caos social, que deve ser contingenciado por novas estratégias dos 

governantes. Além disso, a correspondência cumpre um papel estético que deve ser 

ponderado: 

 

a carta enviada pela morte, dando fim a uma trégua de sete meses, causa na 

população forte reação à situação de mudança que o contato da personagem provoca, 

desestabilizando todas as camadas da sociedade e, no plano da narração, operando a 

mudança pela qual passará a própria narrativa (LOPES, 2013, p.236) 

 

A corporificação da morte no segundo segmento do enredo ocorre, sobretudo, para 

resolver a falha de uma empreitada na entrega dos avisos. O músico que se recusa ao 

recebimento da carta intriga-a, fazendo com que resolva vir “pessoalmente” entregá-la e 

cumprir assim uma espécie de destino. Como ocorre com a esfinge na tragédia grega, o 

enigma da morte é vencido pelo músico50 que ao final metaforicamente parece vencê-la.51 

A redenção da gardanha ao músico coloca em cena questionamentos sobre a atuação 

dela (“A propósito, não resistiremos a recordar que a morte, por si mesma, sozinha, sem 

qualquer ajuda externa, sempre matou muito menos que o homem.” (IM, p.107)), e a sua 

impossibilidade de ser capaz de aplacar o desejo humano ( 

 

devo explicar que a intenção que me levou a interromper a minha actividade, a parar 

de matar, a embainhar a emblemática gadanha que imaginativos pintores e 

gravadores doutro tempo me puseram na mão, foi oferecer a esses seres humanos 

                                                 
50 A singularidade do músico está em seu próprio nome, enquanto os demais personagens são nomeados pelo 

processo da hiperonímia em que a nomeação se dá pela parcela que representam de um todo institucional (ao 

dizer “cardeal”, representa-se toda a Igreja, “primeiro-ministro” todo o Estado), ele é nomeado hiponicamente, 

traçando a especificidade da personagem. 
51 Ao contrário do que acontece no romance Todos os nomes, em que o Sr. José (vivo) se rende a uma 

desconhecida (morta), neste caso, a própria Morte parece render-se ao músico. 
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que tanto me detestam uma pequena amostra do que para eles seria viver sempre, 

isto é, eternamente (IM, p.99)). 

 

A mudança de cerne na segunda parte da narrativa parece apontar para certo 

apaziguamento da situação com a normalização das mortes, agora anunciadas pela carta 

violeta52. Se antes o infortúnio repentino e inesperado era indesejado, tornando-se o seu nome 

um interdito (ARIÈS, 2003), a sua ausência também foi sentida; agora, o reaparecimento por 

meio de uma correspondência, não é bem quista. Não há solução para o trabalho da morte, 

não há um modus operandi que agrade os humanos.  

O entusiasmo e a exaltação da população vivenciados nos primeiros momentos em que 

acreditavam ser a pátria escolhida para o “repto da imortalidade” (IM, p.17) – momento que 

possui como símbolo o bandeiramento patriótico que se alastra às janelas dos populares - 

cedem, paulatinamente, espaço para a percepção do que a interrupção da morte significaria à 

engrenagem social. Um país onde ninguém mais morre pode, por ironia e contravenção dos 

fatos, significar um país que agoniza. Assim, passamos de uma morte frequentemente não 

desejada para o desejo de seu retorno.  

Logo nas primeiras páginas do romance é apresentada uma querela entre o Estado e a 

Igreja em torno da forma em que deveria ser levado a público a questão. Uma colocação 

impensada do primeiro-ministro resulta em uma ligação do cardeal. Neste ínterim, ambos 

interrogam-se sobre a sobrevivência das instituições. 

 

Que irá fazer a igreja se nunca mais ninguém morrer, Nunca mais é demasiado 

tempo, mesmo tratando-se da morte, senhor primeiro ministro, Creio que não me 

respondeu, eminência, Devolvo-lhe a pergunta, que vai fazer o estado se nunca mais 

ninguém morrer, o estado tentará sobreviver, ainda que eu muito duvide de que o 

venha a conseguir, mas a igreja, A igreja, senhor primeiro-ministro, habituou-se de 

tal maneira às respostas eternas que não posso imaginá-la a dar outras, Ainda que a 

realidade as contradiga, Desde o princípio que nós não temos feito outra cousa que 

contradizer a realidade, e aqui estamos. (IM, p.20) 

 

Durante esse diálogo, notamos ali a menção feita à figura do rei, todavia, esse parece 

surgir timidamente na narrativa, pois embora o discurso proferido pelo estadista seja aprovado 

por ele, não há menção de uma intervenção direta, nem no trato com a igreja e tampouco com 

a população. Ele apenas aprova, em sua reclusão, o discurso feito. Entretanto, ele não é o 

                                                 
52 Devemos observar que, tanto a comunicação pela correspondência, quanto o seu rendimento ao músico, 

recaem na questão da linguagem e nas formas de relações que essa mesma morte sempre manteve com a 

humanidade. Essas questões são estimuladas pela segunda epígrafe do romance, a de Wittgeinstein: “Pensa por 

ex. mais na morte, - & seria estranho em verdade que não tivesse de conhecer por esse facto novas 

representações, novos âmbitos da linguagem”. 
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primeiro nobre a ser mencionado. A família real é inicialmente apresentada pela primeira 

personagem a ter seu estado de morte suspensa53 narrado: a matriarca, a “rainha mãe”.  

Um outro momento em que fica evidente o regime daquele país, dá-se quando a morte 

utiliza uma moeda que não corresponde a que está em circulação com a face do rei, mas 

devido a não correspondência dos tempos entre o mundo dos vivos e dos mortos, ela antevê a 

República, apresentando aquela que possui o retrato do presidente: 

  
o que, sim, poderia acontecer, era que o dinheiro com que a morte pagou a viagem 

de táxi e haverá de pagar as duas entradas para os concertos, além do hotel onde 

ficará hospedada nos próximos dias, se encontrasse fora de circulação. Não seria a 

primeira vez que iríamos para a cama com uma moeda e nos levantaríamos com 

outra. É de presumir, portanto, que o dinheiro seja de boa qualidade e esteja coberto 

pelas leis em vigor, a não ser que, conhecidos como são os talentos mistificadores da 

morte, o motorista do táxi, sem se dar conta de que estava a ser ludibriado, tenha 

recebido da mulher dos óculos escuros uma nota de banco que não é deste mundo 

ou, pelo menos, não desta época, com o retrato de um presidente da república em 

lugar da veneranda e familiar face de sua majestade o rei. (IM, p.185) 

 

Como neste episódio, podemos perceber que a presença da família real no romance é 

quase alegórica, as decisões são tomadas em suma pelo primeiro-ministro com intervenções 

da Igreja; a monarquia, neste caso, funciona como uma força centralizadora enfraquecida, mas 

que confere algum referencial de tradição e nobreza. 

 

[...] mas uma só hora iria bastar para que a súbita ameaça do inimigo externo 

sossegasse as disposições fratricidas e reunisse os três estados, clero, nobreza e 

povo, ainda vigentes no país apesar do progresso das ideias, à volta do seu rei e, se 

bem que com certas justificadas reticências, do seu governo. (IM, p.62) 

 

Para Hegel, filósofo do idealismo alemão, a natureza desse modelo de governo 

consiste em unificar uma tríade de poderes, formando um todo, ou uma síntese, se quisermos 

buscar o espírito de sua dialética: 

 
O aspecto universal do Estado, em Hegel, se expressa na legislação. Assim, na 

estrutura que Hegel chama de monarquia constitucional, o governo aplica as leis 

universais aos casos individuais e às dimensões particulares do Estado, e o poder 

monárquico unifica o Estado em um momento de singularidade, opondo-o a outros 

Estados. Da articulação silogística entre as racionalidades destes três poderes 

(legislação, governo e monarquia) deriva a sua totalidade, numa paradoxal figura de 

um todo individual que, ao invés de apagar as diferenças entre suas funções, 

demonstra que não obstante cada um dos poderes tenha suas especificidades, 

somente pode existir quando em conjunto com os outros dois. O equilíbrio 

                                                 
53 O termo utilizado pelo autor para designar as consequências do piquete da morte nos recorda sua crônica 

publicada em Deste mundo e do outro, intitulada “A vida suspensa”. Nela, logo de início o convite ao leitor é 

para que imagine um estado similar ao do romance, em que não se morre, mas tem suas atividades vitais 

reduzidas, entretanto no texto o fato não era ocasionado por vontades da morte, mas pela utilização de drogas, 

um mecanismo entorpecedor. 
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constitucional, então, só pode ser alcançado através da articulação dinâmica entre os 

momentos da singularidade do príncipe, da particularidade do governo e da 

universalidade do povo expressa através do parlamento. (BAMBIRRA; SILVA, 

2011, p.167) 

 

No enredo, o rei representa a nação e preside-a, todavia ele exerce certa imponência 

muito menos sobre as leis e muito mais sobre a moral54. Fica configurada desta forma a 

existência de uma monarquia parlamentarista.  

Se voltarmos ao telefonema entre o primeiro ministro e o cardeal, o prospecto do 

representante da Santa Sé se realiza, pois aos poucos toda a engrenagem vai se 

comprometendo, o sonho da imortalidade é substituído pelo pesadelo do que se convencionou 

chamar estado de “vida suspensa”. Ocorre que não morriam, mas também não voltavam a ter 

vida. O efeito cascata fica claro na alusão-síntese feita pelo filósofo pessimista: 

 

Melhor então seria não fazer nada, disse um dos filósofos optimistas, os problemas 

do futuro, o futuro que os resolva, o pior é que o futuro é já hoje, disse um dos 

pessimistas, temos aqui, entre outros, os memorandos elaborados pelos chamados 

lares do feliz ocaso, pelos hospitais, pelas agências funerárias, pelas companhias de 

seguros, e, salvo o caso destas, que sempre hão-de encontrar maneira de tirar 

proveito de qualquer situação, há que reconhecer que as perspectivas não se limitam 

a ser sombrias, são catastróficas, terríveis, excedem em perigos tudo o que a mais 

delirante imaginação pudesse conceber, sem pretender ser irónico, o que nas actuais 

circunstâncias seria de péssimo gosto, observou um integrante não menos 

conceituado do sector protestante, parece-me que esta comissão já nasceu morta. 

(IM, p.37) 

 

Assim se sucede inicialmente com os estabelecimentos comerciais, depois com as 

instituições e por tabela com todo establishment. 

 

Como seria de esperar, as primeiras e formais reclamações vieram das empresas do 

negócio funerário. Brutalmente desprovidos da sua matéria-prima, os proprietários 

começaram por fazer o gesto clássico de levar às mãos à cabeça, gemendo em 

carpideiro coro. (IM, 28) 

 

A lógica de uma sociedade capitalista é destacada. O custo ou a falta do lucro que os 

moribundos passaram a gerar se sobrepõe a qualquer laço afetivo. A partir do insight de um 

camponês sobre a possibilidade da morte “além fronteira” e de seu desejo de encontrar 

“modos de morrer” para aliviar o seu sofrimento e o de sua família, viu-se a possibilidade 

                                                 
54 Somente Brasil e Portugal criaram um quarto poder cunhado de “moderador”, em que se tratou de conferir 

uma parcela maior ao rei, sobrepondo-o aos três poderes, legislativo, executivo e o judicial. Em Portugal, ele é 

criado a partir da carta de 1826: “Para além dos poderes legislativo, executivo e judicial, a Carta criou um quarto 

poder: o poder moderador, o qual deveria ter um efeito harmonizador sobre o sistema político. Contudo, na 

prática, tratou-se de uma forma de conferir ao rei um poder incondicional sobre os três restantes poderes [...] O 

Parlamento transformou-se numa instituição de importância mínima no regime político.” (LESTON-

BANDEIRA, 2002, p.68-69). A primeira República é instaurada em Portugal apenas em 1910. 
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lucrativa da morte. Famílias passam a pagar para que outros façam por elas, o que fizeram 

aqueles aldeões ao levarem o patriarca até a fronteira e o atravessarem, conforme seu pedido. 

Uma organização clandestina passa a requerer para si este novo nicho de mercado, em que o 

deslocamento dos corpos é o novo produto, conforme Foucault (1979, p.80). 

 

O controle da sociedade sobre os indivíduos não se opera simplesmente pela 

consciência ou pela ideologia, mas começa no corpo, com o corpo. Foi no biológico, 

no somático, no corporal que, antes de tudo, investiu a sociedade capitalista. O 

corpo é uma realidade bio−política. 

 

O trânsito dos corpos começa a incomodar as fronteiras dos países vizinhos, que 

exigem uma postura mais enérgica do governo do país em que as pessoas não morrem. Para 

manter as relações diplomáticas, esse, entretanto, aloca guardiões para evitar a evasão, a fuga 

da “morte suspensa”. Escamoteada na solução está a controversa de que haviam visto nessas 

ações um recurso que os agradava.  

 

Apertado pelos governos dos três países limítrofes e pela oposição política interna, o 

chefe do governo condenou a desumana acção, apelou ao respeito pela vida e 

anunciou que as forças armadas tomariam imediatamente posições ao longo da 

fronteira para impedir a passagem de qualquer cidadão em estado de diminuição 

física terminal, quer fosse o intento de sua própria iniciativa, quer determinado por 

arbitrária decisão de parentes. No fundo, no fundo, mas disto, claro está, não ousou 

falar o primeiro ministro, o governo não via com tão maus olhos um êxodo que, em 

última análise, serviria o interesse do país. (IM, p.48) 

 

O surgimento da máphia como um poder paralelo ao Estado é salutar para 

compreendermos as dificuldades encontradas pelo mesmo. Impossibilitado de controlar 

plenamente a situação por certo engessamento das relações políticas, apenas a via da 

clandestinidade se torna uma opção. Em acordo com a organização destas ações que estava 

enfrentando dificuldades em atravessar os moribundos, o governo cede ao capital.  

  

Então quer dizer que essa tal organização os leva lá, Exactamente, Trata-se de uma 

organização benemérita, Ajuda-nos a retardar um pouco a acumulação de padecentes 

terminais, mas, como eu disse antes, é uma gota de água no oceano, E que 

organização é essa. o primeiro-ministro respirou fundo e disse, A máphia, senhor. A 

máphia, sim senhor, a máphia, às vezes o estado não tem outro remédio que arranjar 

fora quem lhe faça os trabalhos sujos, Não me disse nada, senhor, quis manter vossa 

majestade à margem do assunto, assumo a responsabilidade, E as tropas que estavam 

nas fronteiras, Tinham uma função a desempenhar, Que função, A de parecer um 

obstáculo à passagem dos suicidas e não o ser, Pensei que estavam lá para impedir 

uma invasão. (IM, p.85) 
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Curiosamente, o Estado não poderia condenar os atravessadores judicialmente, tanto 

pela ação não ser um homicídio (são designados suicidas, pois os próprios moribundos pedem 

a morte), como também por não ser realizada em solo nacional. 

 

O mais interessante da nova situação criada é que a justiça do país em que não se 

morre se encontra desprovida de fundamentos para actuar judicialmente contra os 

enterradores, supondo que o quisesse de facto, e não só por se encontrar 

condicionada pelo acordo de cavalheiros que o governo teve de armar com a 

máphia. Não os pode acusar de homicídio porque, tecnicamente falando, homicídio 

não há em realidade, e porque o censurável acto, classifique-o melhor quem disso 

for capaz, se comete em países estrangeiros, nem tão-pouco os pode incriminar por 

haver enterrado mortos, uma vez que o destino deles é esse mesmo, e já é para 

agradecer que alguém tenha decidido encarregar-se de um trabalho a todos os títulos 

penoso, tanto do ponto de vista físico como do ponto de vista anímico. (IM, p.68) 

 

No romance, o que determina a qualidade de vida está intrinsecamente vinculado à 

possibilidade da morte, o que faz com que a narrativa seja atravessada por um jogo de 

biopoder. Saramago aponta a política de Exceção que se deu nessa sociedade, de modo muito 

similar aos regimes totalitários, com a neutralização daquele que seria o “peso morto”, 

promovendo certa higienização social ao eliminar os moribundos. Ao lado de Foucault, 

Arendt e Agamben evidenciaram na natureza desses regimes a primeira forma de governo 

biopolítica. 

O Estado busca manter aparentemente o controle da situação não expondo suas 

fragilidades. Os agentes de segurança, conforme visto nos trechos citados, servem apenas 

como maquiagem e estratégia. Dessa forma, o controle da situação pelo Estado passa a ser 

dividido extraoficialmente com a máphia. No romance, os governantes não só precisam 

negociar com a máphia, como parte do poder de gerência sobre este caos social é terceirizado 

a ela.  

O panorama nos lembra um cenário político muito contemporâneo. O sociólogo 

Bauman explica-o afirmando que após o processo de globalização as forças locais se tornaram 

cada vez mais enfraquecidas, cerceadas por instituições internacionais e pelo mercado 

financeiro, esses passam a dividir com elas o poder de decisão: “grande parte do poder de agir 

efetivamente, antes disponível ao Estado moderno, agora se afasta na direção de um espaço 

global” (2007a, p.8). A máphia não apenas domina os espaços fronteiriços como estabelece 

relações com as demais “máfias”, o que garante o sucesso das operações. 

A exemplo do que ocorreu com a passagem do governo absolutista para a criação dos 

três poderes pelos contratualistas Locke e Montesquieu, que preconizavam certa autonomia 

com vistas a afastar a tirania, a narrativa funciona como alegoria a uma nova descentralização 
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do poder, que ocorre agora a partir do movimento de globalização, conforme Faria (1999, 

p.07), ou seja, o que está em pauta é a cisão ocorrida entre poder e política. 

A monarquia parlamentarista pode ser vista como uma forma de governo que por si 

carrega uma nova nuance de descentralização, mas é importante salientar, conforme a 

ponderação de Borbbio (2004, p.239), que “Nenhum Estado estará organizado de forma 

totalmente centralizada ou descentralizada”. A terceirização de algumas atividades é, 

portanto, prática comum ao ato de governar, estabelecendo nuances entre governos mais 

centralizadores ou não. Contudo, essa terceirização costuma ser realizada para outros entes 

jurídicos, o que não configura a natureza do órgão – a máphia – em questão: 

 

Diz-se que a atividade é descentralizada quando é exercida, por pessoas distintas do 

Estado. Diz-se que a atividade administrativa é centralizada quando é exercida pelo 

próprio Estado, ou seja, pelo conjunto orgânico que lhe compõe a intimidade. Na 

descentralização o Estado atua indiretamente, pois o faz através de outras pessoas, 

seres juridicamente distintos dele, ainda quando sejam criaturas suas e por isso 

mesmo se constituam, em parcelas personalizadas da totalidade do aparelho 

administrativo estatal (MELLO, 2005, p.137-138)55.  

 

A máphia, obviamente, é um grupo distinto do Estado e um tanto quanto descolado ou 

marginal da/na sociedade. A posição dessa é marcada a partir da grafia de sua denominação, 

reforçando pela diferença até mesmo entre o seu meio de atuação, o surgimento de um novo 

paradigma: “Há quem nos chame máphia, com ph, Porquê com ph, Para nos distinguirmos da 

outra, da clássica.” (IM, p.44) 

Outras questões permeiam as relações entre a máphia, o Estado e a população. Em 

determinado momento da narrativa, um apelo humanitário parece condenar a atitude daqueles 

familiares que entregam seus enfermos para a morte. Um discurso sobre a natureza dessa 

morte emerge entre a população, nos moldes do ideário romântico apontado por Ariès (2003), 

intentando demover os cidadãos desta atitude. Ocorre que, nos tempos de clandestinidade não 

havia esta discussão, mas a partir do momento em que tal prática se torna conhecimento de 

todos, certo verniz social faz com que titubeiem na decisão. A máphia, porém, resolve 

astutamente a situação ao transformar os moribundos em suicidas, livrando a face dos 

familiares. Ao fim e ao cabo, o moribundo fazia parte daquela parcela da população que não é 

“sujeito de direitos humanos. É objeto de discurso de direitos humanos” (SANTOS, 2014, 

p.15). 

                                                 
55 O processo de descentralização pode ser político ou administrativo, sendo neste último que se encontra a 

categoria serviços. Faz-se a ressalva, portanto, que se trata de uma descentralização administrativa e não de bases 

políticas, embora uma esfera influa na outra.  
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É dessa forma que, vilezas de uma sociedade tradicional que se pauta nas relações 

aparentes são denunciadas, por detrás do absurdo da situação de se verem obrigados a 

negociação com uma entidade clandestina. A presença da nobreza na narrativa é ícone desse 

estereótipo de sociedade pautada em padrões morais e éticos, mas que os abandona quando 

necessário. O Estado pretende ser exemplo e espelhar esses padrões populares, porém 

sucumbe mediante a “autoridade diluída”, conforme atesta nossa epígrafe. 

Se o romance As intermitências da morte possui uma característica fabular segundo 

Arnaut (2011), poderíamos dizer que a moral das reflexões aqui esboçadas a partir de um 

movimento de greve da morte e as mazelas que daí decorrem direcionam para a percepção de 

uma instituição enfraquecida que, embora não se ausente por completo, demonstra sua 

incapacidade de gerência, não sendo suficiente para aquela sociedade. Como nos romances 

anteriores, a crítica recai no posicionamento daqueles que ocupam democraticamente o poder, 

mostrando sobremaneira um profundo descrédito da população na instituição. 

 

 

2.3 – O descrédito na hegemonia do poder público: uma recontratualização para 

novos tempos? 

 

 

Alguém não anda a cumprir o seu dever. Não andam a 

cumpri-lo os governos, seja porque não sabem, seja 

porque não podem, seja porque não querem. 

(SARAMAGO, 2013a, p.90) 

 

 

Os três romances saramaguianos analisados apresentam inicialmente uma expectativa 

de Estado vinculada à visão tradicional, em que a instituição deve possuir um intuito tutelar 

através da força física legítima que imprime e reivindica sobre os indivíduos (WEBER, 2013, 

p.67). A instituição possuiria, portanto, a responsabilidade de conter os imprevistos e 

intempéries ou a qualquer elemento que desestabilizasse o estatuto de ordem da sociedade. 

Expectativa que surge frustrada, pois, por vezes, o Estado falha na tentativa de concretização 

desta empreitada e, por outras, as ações que apontam a uma solução paliativa acabam por 

sacrificar direitos constitucionais. Mediante tais constatações, podemos observar que as três 

obras apresentam um ponto de contacto: a perda de confiança no poder público. 
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Além da dinâmica interna de cada narrativa, é possível estabelecer um diálogo 

intertextual, cujo as expectativas podem ser percebidas pelo ínfimo detalhe da distribuição 

gráfica do símbolo, em que apenas o primeiro desses romances ainda mantém a grafia da 

palavra em letra maiúscula, “Estado”, alterando em Ensaio sobre a lucidez para o termo em 

minúscula, como se estivesse ali presente o desencanto advindo com a instituição mediante a 

sua insuficiência diante a cegueira. No terceiro romance, a grafia é assim mantida, marcando 

uma mudança de posicionamento estabelecida em relação à instituição. 

Seguindo a linha de comparação, percebemos que a descrença no poder público é 

sentida como um continuum nas obras, seja pela ausência provocada, pela ausência escolhida 

ou pela falsa presença. No primeiro romance, o Estado se ausenta paulatinamente à medida 

que os representantes do governo vão se cegando, sendo frequentemente substituídos até a 

cegueira de toda a população, com exceção da mulher do médico; no segundo, a lucidez da 

população faz com que essa ausência seja dada de uma forma mais abrupta, com a retirada 

voluntária dos governantes, deixando a cidade entregue. Já no terceiro romance, que compõe 

aqui a nossa trilogia sobre as razões de Estado em Saramago, a ausência desse ente regulador 

é sentida em suas fronteiras de forma velada; o negligenciamento é maquiado pela aparente 

presença de oficiais que não atuam em contenção, mas em colaboração à máphia, artifício 

capaz de preservá-los mediante as políticas internacionais. 

Em diversos momentos dessas tramas nos deparamos com ações nas quais o 

anulamento da presença estatal atua como favorecimento à supressão dos Direitos Humanos.  

 

Não quero acreditar que isto esteja a acontecer, é contra todas as regras de 

humanidade, É melhor que acredites, porque nunca te encontraste diante de uma 

verdade tão evidente. (EC, p.69) 

 

Essa é uma questão contundente que extrapola o plano da diegese, uma vez que o 

próprio autor a coloca em evidência durante um de seus discursos em Estocolmo, na ocasião 

do Prêmio Nobel: 

 

A Declaração Universal é geralmente considerada pelos poderes econômicos e pelos 

poderes políticos, mesmo quando presumem de democráticos, como um documento 

cuja importância não vai muito além do grau de boa consciência que lhes 

proporcione. (SARAMAGO, 2013a, p. 89-90) 

 

 As relações de poder na sociedade saramaguiana seguem uma “normatividade 

apolítica”, e sendo os indivíduos autônomos, a sociedade pode “legitimamente abandoná-los” 

(SANTOS, 2014, p.9-10). Basta pensarmos que o documento das Declarações dos Direitos 
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Humanos, pautado sobremaneira em concepções ocidentais, só reconhece como sujeitos 

portadores destes direitos os indivíduos e os Estados legalmente reconhecidos, ou seja, os 

povos que não possuíam essa institucionalização estariam legitimamente excluídos, conforme 

observa Santos (2014, p.23).  

 Os direitos constitucionais também são renegados quando: em Ensaio sobre a 

cegueira a quarentena limita a liberdade, ou seja, a faculdade de ir e vir dos sujeitos a ela 

subjulgados; em Ensaio sobre a lucidez é contestado o direito de manter o voto secreto e em 

As intermitências da morte a esfera pública decide sobre algo de gerência privada, como é o 

caso da dinâmica da vida e dos corpos dos doentes.  

 Conforme apontado, os textos apresentam um padrão de construção dialético onde há 

a expectativa de um modelo estatal e o contraponto de não tê-lo. O imaginário concebido pelo 

autor é também aquele que elege como sendo o modelo de regime ocidental, o Estado-nação 

Moderno56. Obviamente que as formas apresentadas nos romances saramaguianos são os 

desdobramentos dessa matriz. Contudo, interessa-nos perceber que em todas as variações da 

ficcionalização desse regime estariam presentes os quatro fundamentos básicos, atestados por 

Dabin (1939, p.42): a soberania, o território, o povo e a finalidade. Ou seja, a instituição como 

aquela que é soberana em sua finalidade de proporcionar o bem comum de um povo, que está 

situado em determinado território. 

 A dialética se consolida no avançar das narrativas quando os romances do escritor luso 

colocam em xeque, por meio do surgimento de um foco de poder que os governantes não 

podem conter, esses princípios básicos da formação de um Estado Moderno, explorando os 

limites de seus fundamentos. Enquanto em Ensaio sobre a cegueira e n’As intermitências da 

morte os elementos insólitos apresentam uma situação de enfraquecimento da soberania, pelo 

surgimento de um poder que não pode ser controlado, a finalidade dessa é contestada de 

forma direta em Ensaio sobre a Lucidez, por meio de uma sociedade que aprende a 

autorregular-se. Por sua vez, o território e o povo que nunca são nomeados nas narrativas 

possuem em contrapartida a especificidade de serem assolados por uma mazela que não atinge 

os países ao seu entorno, o que conduz à atenção por diversos fatores às nuances e 

fragilidades deste espaço fronteiriço. O sentimento de pertença é, muitas vezes, solapado pelo 

desejo de deslocamento para sanar o problema.  

                                                 
56 Estamos condicionados a pensar neste como modelo hegemônico, entretanto, "(...) o conceito de “Estado” não 

é um conceito universal, mas serve apenas para indicar e descrever uma forma de ordenamento político surgida 

na Europa a partir do século XIII até os fins do século XVIII ou inícios do XIX, na base de pressupostos e 

motivos específicos da história européia e que após esse período se estendeu — libertando-se, de certa maneira, 

das suas condições originais e concretas de nascimento — a todo o mundo civilizado”. (BOBBIO, 2000, p.425).  
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 O modelo estatal contestado é, portanto, o Estado Moderno, sendo uma de suas 

características mais particularmente deterioradas a sua legitimidade como detentor do poder. 

Vimos, em diversos momentos, sua insustentabilidade ao perder forças com a epidemia e ao 

diluí-las com a população e com a máphia, por exemplo. No mundo weberiano isso seria 

impensável, apenas esse Estado enquanto instituição é detentor do direito de se valer da força, 

portanto, ela é monopolizada.  

 

Em nossa época, entretanto, devemos conceber o Estado contemporâneo como uma 

comunidade humana que, dentro dos limites de determinado território - a noção de 

território corresponde a um dos elementos essenciais do Estado - reivindica o 

monopólio do uso legítimo da violência física. É, com efeito, próprio de nossa época 

não reconhecer, em relação a qualquer outro grupo ou aos indivíduos, o direito de 

fazer uso da violência, a não ser em casos em que o Estado o tolere: o Estado se 

transforma, portanto, na única fonte do 'direito' à violência" (WEBER, 2013, p.66). 
  

Gabriel Cohn (2015), em curso ministrado na USP sob o título de Adeus Weber, 

apresenta justamente os embates entre o pensamento do sociólogo e a sociedade hodierna que 

vai se desenhando. Nas narrativas saramaguianas, o modelo tradicional weberiano se 

apresenta falido, pois apesar de não temporalmente demarcado as sociedades possuem traços 

de similitude com aquela sociedade que lhe é contemporânea, ou seja, final do século XX e 

início do XXI. Nessa sociedade, com o crescente grau de racionalização que atua sobre a 

delimitação da instituição estatal frente a uma tendência de alargamento das relações políticas 

para o plano internacional, observamos que: 

 

é cada vez mais difícil para os Estados assumirem suas funções clássicas. O 

monopólio legítimo da violência física parece atomizado e, na prática, a célebre 

fórmula weberiana parece cada vez menos adaptada às realidades contemporâneas. 

(WIEVIORKA, 1997, p. 19) 

 

Destoando do texto weberiano, um dos aspectos passíveis de serem contemplados com 

clareza na realidade dos textos seria a constante intervenção de forças externas ao governo 

para resolução de problemas locais. A esse respeito o sociólogo Zygmunt Bauman possui uma 

vasta reflexão sobre a cisão ocorrida entre Estado e poder, especialmente a partir da 

Globalização, o que leva a uma constante terceirização de forças.  

 

“Aberto” e cada vez mais indefeso de ambos os lados, o Estado-nação perde sua 

força, que agora se evapora no espaço global, assim como a sagacidade e a destreza 

políticas, cada vez mais relegadas à esfera da “vida política” individual e 

“subsidiadas” a homens e mulheres. (BAUMAN, 2007a, p.31) 
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A terceirização afeta o panorama político e pode ser vista como uma nova forma de 

descentralização, assim como a promulgada por Locke e Montesquieu com os três poderes, 

em que não localizamos mais a força opressora, ou ao menos, não lidamos diretamente com 

ela. A modernidade desencantou a figura do líder carismático em prol de uma dissolução do 

poder entre burocratas que serviam ao Estado, estes por sua vez parecem terceirizar os seus 

serviços naquela contemporaneidade, gerando uma nova fragmentação. Isto fica evidente em 

determinado momento de Ensaio sobre a cegueira, quando os guardas da quarentena 

protagonizam o engessamento das forças locais, o que fica evidente na constatação da mulher 

do médico: “não há nada a fazer, eles nem têm culpa, estão cheios de medo e obedecem a 

ordens” (EC, p.69).  

 Uma expressão de Trotsky utilizada por Max Weber em Política como vocação dizia 

que "todo Estado se funda na força" (2013, p.66), o que garantia certa autonomia aos Estados. 

Todavia, em uma realidade global essas forças tendem a se apresentar de modo desigual e o 

auxílio aos menores economicamente acaba por enfraquecê-los. Neste sentido, o conceito de 

soberania é revalidado no panorama contemporâneo. O descompasso dessa equação entre as 

nações hegemônicas e as demais foi apresentado por Milton Santos (2002) como frequente 

estratégia do globalitarismo, isto é, de formas totalitárias assumidas pela globalização. Em 

linhas gerais, a impossibilidade de gerência demonstrada em Ensaio sobre a cegueira, a 

ausência física em Ensaio sobre a lucidez e a insuficiência em As intermitências da morte dão 

conta desses parâmetros.  

 A globalização atua na base do Estado Moderno, minando-a, e o que vemos nas 

sociedades das obras é o questionamento desses antigos alicerces. A destituição do modelo de 

Estado-Nação promove a destruição em cadeia desses fundamentos: “Exatamente no 

momento em que gostaria de dar lições de democracia a culturas e a tradições diferentes, a 

cultura política do Ocidente não se dá conta de haver perdido por inteiro os princípios que a 

fundam”. (AGAMBEN, 2004, p.32 e 33). 

 O povo passa a não construir identidade com o espaço que ocupa, uma vez que muitas 

das forças de atuação nele são externas. Nesse sentido, a opção do autor em não declarar o 

espaço local é coerente e sintomático de um sentimento de não identificação. As forças 

externas que obliteram a ação do Estado, nos romances, podem ser lidas metaforicamente 

como as grandes forças que a partir da globalização minam as possibilidades de ação dele, a 

saber, as razões de ordem do capital. 

 
Creio que não sou suspeito de defender o Estado pelo Estado, mas ainda menos 

defenderia um processo de fragmentações nacionais que (dividir para reinar) só 
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poderá convir aos inventores desse novo colonialismo a que chamam globalização. 

(SARAMAGO, 1999b, p.211) 

 

 Se avaliarmos cronologicamente, no primeiro romance, essa força externa atinge 

inicialmente apenas um grupo (embora se expanda ao longo da narrativa), no segundo, atinge 

em média 80% da população (os brancosos) e, no terceiro, a totalidade é acometida pela 

singularidade da morte intermitente que os assola. A sensação de pertencimento pode ser 

comprometida ainda pela necessidade dos deslocamentos constantes que constitui uma nova 

classe de indivíduos, os chamados extraterritoriais. “A nova elite não é definida por qualquer 

localidade: é em verdade e plenamente extraterritorial.” (BAUMAN, 2003, p.53).  

 O território passa a ter sempre uma ameaça à sua fronteira. Em Ensaio sobre a lucidez 

e As intermitências da morte isso é mais evidente, com a população sempre buscando 

ultrapassar os espaços fronteiriços, por razões distintas. No primeiro, o trânsito é impedido, 

no segundo, facilitado. Em Ensaio sobre a cegueira, as personagens não são capazes de 

alcançar esses espaços fronteiriços devido a limitação do trânsito imputada pela perda da 

visão. Na contiguidade das narrativas o movimento de alargamento das fronteiras e abertura 

ao panorama internacional pode ser uma possibilidade de leitura, em que o gerenciamento dos 

Estados-nações cede espaço para grupos como União Européia, FMI, G20, Banco Mundial 

etc. Nesse sentido, 

 

É fácil compreender porque o quadro da União Européia é preferível àquele dos 

Estados-nações desse mesmo continente que dominavam o mundo há somente cem 

anos, às vésperas da Primeira Guerra Mundial: hoje, esses estados ficaram 

demasiados fracos para ter a capacidade de inflectir o processo de globalização no 

sentido que eles julgam útil e de exercer um papel ativo em escala mundial 

(TODOROV, 2012, p.204). 

 

 Os organismos internacionais são cada vez mais influentes e terminam por minar as 

possibilidades de ação dos Estados. A dimensão global está sempre presente nos romances, 

em alguns momentos até mesmo de forma textual, seja de forma metaforizada “A mulher do 

médico disse ao marido, O mundo está todo aqui dentro” (EC, p.102) ou pela menção a essas 

instituições: 

 

há que contar também com as pressões internacionais, aposto que a esta hora os 

governos e os partidos em todo o mundo não pensam noutra coisa, eles não são 

estúpidos, percebem muito bem que isto pode tornar-se num rastilho de pólvora, 

pega-se fogo aqui e vai rebentar lá adiante, de todo o modo, já que para eles somos 

merda, então vamos sê-lo até ao fim, ombro com ombro, e desta merda que somos 

algo os salpicará a eles. (EL, p.102) 
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Pediu um jornal, as notícias da primeira página eram todas internacionais, de 

interesse local nada, salvo uma declaração do ministro dos negócios estrangeiros 

comunicando que o governo se preparava para consultar diversos organismos 

internacionais sobre a anómala situação da antiga capital, principiando pela 

organização das nações unidas e terminando no tribunal da haia, com passagem pela 

união europeia, pela organização de cooperação e desenvolvimento económico, pela 

organização dos países exportadores de petróleo, pelo tratado do atlântico norte, 

pelo banco mundial, pelo fundo monetário internacional, pela organização mundial 

do comércio, pela organização mundial da energia atómica, pela organização 

mundial do trabalho, pela organização meteorológica mundial e por alguns 

organismos mais, secundários ou ainda em fase de estudo, portanto não 

mencionados. (EL, p.260) 

 

pelo sim, pelo não, já se haviam iniciado contactos exploratórios com os organismos 

internacionais competentes em ordem a habilitar o governo a uma acção que seria 

tanto mais eficaz quanto mais concertada pudesse ser. (IM, p.17) 

 

Mediante esse paradigma global, cabe ressalvar as ponderações feitas por Bobbio 

(1992) e por Milton Santos (1996, p.273). Para o primeiro, o lugar e importância do 

município no estabelecimento de uma cidadania devem ser resguardadas; enquanto para o 

segundo, é evidente que “cada lugar é, ao mesmo tempo, objeto de uma razão global e de uma 

razão local, convivendo dialeticamente".  

Saramago, no Fórum Social Mundial, em 2005, alertava para o fato de que os 

organismos que verdadeiramente regem o mundo não são os eleitos democraticamente: “as 

grandes decisões são tomadas em uma outra grande esfera e todos sabemos qual é. As grandes 

organizações financeiras internacionais, os FMIs, a Organização Mundial do Comércio, os 

bancos mundiais. Nenhum desses organismos é democrático.” (2007). Dessa forma, sua 

crítica insurge sobre uma democracia aparente, moldada por instâncias distantes do indivíduo. 

 A despeito disso, Saramago parece deixar entrever outra questão acerca dos Estados 

democráticos que emergem em seus romances: seria a democracia delegativa a melhor forma 

de governo? “Nascemos, e neste momento, é como se tivéssemos firmado um pacto para toda 

a vida, mas o dia pode chegar em que nos perguntemos: Quem assinou isto por mim?” (EL, 

p.285) 

 Para O’Donnel (1991) em uma Democracia Delegativa constantemente aqueles que 

são delegados como representantes acabam por se desvincularem dos interesses coletivos após 

as urnas. O Estado acaba por funcionar como um ente descolado da sociedade, como uma 

nova casta social: 

 

Pergunto-me até que ponto poderão dar-nos garantias de uma acção realmente 

democrática as diversas instâncias do poder político quando, aproveitando-se da 

legitimidade institucional que lhes adveio da eleição popular, tentam desviar a nossa 

atenção da evidência palmar de que no mesmíssimo processo da votação já se 

encontravam presentes, e em conflito, por um lado, a expressão de uma opção 
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política representada materialmente pelo voto e, por outro lado, a demonstração 

involuntária de uma abdicação cívica na maior parte dos casos sem consciência de si 

mesma? Por outras palavras: não será verdade que, no mesmo exacto instante em 

que o seu voto foi introduzido na urna, o eleitor transferiu para outras mãos, na 

prática e sem mais contrapartidas que as promessas que lhe haviam sido feitas 

durante a campanha eleitoral, a parcela de poder político que até esse momento lhe 

pertencera de legítimo direito como membro da comunidade de 

cidadãos? (SARAMAGO, 2013b, p.62) 

 

Os delegados serão insuficientes no momento de crise. Em Ensaio sobre a cegueira, 

uma sociedade de cegos necessita de uma nova forma de organização. Inicialmente, o Estado 

mantém o intuito da tutela, mas separa-se da população com o estabelecimento da quarentena. 

Depois, os subsídios começam a faltar até que, por último, tornam-se também cegos. A 

sociedade anárquica reproduz o estado de natureza hobbesiano. O tirano surge na quarentena 

em um ambiente em que os governantes se ausentam, e a falta de organização dos cegos, 

minam as bases democráticas. No segundo romance aqui visto, Ensaio sobre a lucidez, o 

Estado também se coloca à parte, até mesmo geograficamente. Nele vimos que a forma 

encontrada pela população para salvaguardar a ordem foi cada um assumir a sua parcela de 

responsabilidade dentre o funcionamento harmônico daquele grupo social, mostrando que são 

independentes de uma instituição que os organize. Embora haja uma recriação forçada pelos 

governantes do estado de natureza, este não é plenamente instaurado. Por fim, no terceiro 

romance de nossa tríade, As intermitências da morte, a crítica recai em um Estado que divide 

seu potencial administrativo com outras forças, forças essas não legitimadas socialmente, 

promovendo uma nova descentralização do poder, estabelecendo o Estado cada vez mais 

como minimamente necessário.  

Os três romances refletem o enfraquecimento do monopólio de poder exercido pelo 

Estado mediante situações adversas e, por conseguinte, constante desencantamento com a 

instituição. A presença estatal assume três formas aparentemente diversas nas narrativas, mas 

todas são míopes para a violência que praticam com a população.  

 Para além do desencantamento Estatal, o que Saramago atesta nessa tríade é que há 

um outro espaço detentor do gerenciamento da sociedade, para onde foi transferida uma 

grande parcela de poder: a economia. O contrato social passa a ser regulado também por essa 

outra esfera, “Por outras e mais claras palavras, afirmo que os povos não elegeram os seus 

governos para que eles os “levassem” ao mercado, e que é o mercado que condiciona por 

todos os modos os governos para que lhe “levem” os povos” (SARAMAGO, 2013b, 

p.73). Ou seja, o mercado é quem passa a engendrar com sua mão-invisível (SMITH, 1996) os 

eixos de interesses sociais. No próximo capítulo, N’A Caverna com o homo oeconomicus: 
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Alabardas empunhadas contra o capital, veremos como os romances A caverna e Alabardas, 

alabardas, espingardas, espingardas serão propulsores desta discussão.  
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3 – N’A CAVERNA COM O HOMO OECONOMICUS: ALABARDAS EMPUNHADAS 

CONTRA O CAPITAL 

 

 

Mais tarde, comecei a dizer que ser comunista é um 

estado de espírito. E é. Pode-se ler Marx, as obras mais 

importantes que Lenin escreveu, mas no fundo, no 

fundo, é um estado de espírito. (…) Marx nunca teve 

tanta razão como agora (SARAMAGO, 2008a, s/p).  

 

 

Um espectro de Marx ronda os romances saramaguianos57. O autor que é 

constantemente lembrado pelo seu posicionamento político - muito embora não deveria haver 

obrigação de semelhança entre as opções pessoais do escritor com a de sua “instituição 

autoral”58-, realiza uma incisiva crítica ao regime econômico capitalista em seus romances. 

Assim, a partir do intertexto lúdico com que inauguro este capítulo, poderíamos começar a 

desvendar os elementos circundantes da crítica do autor ao capital, não apenas àquele 

concebido em sua gênese, mas aos contornos e agravamentos contemporâneos às suas 

narrativas.  

Vimos, no capítulo anterior, como alguns de seus romances evidenciaram o 

enfraquecimento da esfera estatal com a destituição de um certo ideário de Estado Moderno, o 

que possibilitou que as forças econômicas assumissem essas lacunas e atuassem dividindo 

com ele parcelas de poder na sociedade. Em Ensaio sobre a cegueira, o interesse do capital 

fez com que os indivíduos fossem isolados, enquanto que em Ensaio sobre a lucidez, esse 

mesmo interesse gerou um “bode expiatório” para que os governantes recuperassem a gestão 

da cidade e, por fim, de modo mais evidente, em As intermitências da morte foi questionado o 

gerenciamento dado ao capital pela presença dos maphiosos que agenciam os corpos à outra 

vida. Nesse último, ressalta-se a ironia de essa ser uma solução atenuante à dor dos 

moribundos e, portanto, travestida de um propósito ‘humanitário’.  

Entretanto, em alguns romances essa tônica assume uma centralidade, tonando-se até 

mesmo o eixo temático. É o caso do romance A Caverna, em que o edifício de um grande 

                                                 
57 Karl Marx inicia seu Manifesto Comunista com a seguinte afirmação: “Um espectro ronda a Europa – o 

espectro do comunismo”. Adiante, Derridá intitulará seu texto de Espectros de Marx fazendo uma alusão tanto 

ao texto do manifesto, como a “sobre-vivência” da herança do marxismo. 
58 Barthes realiza distinções no processo da escrita, separando a noção de scriptor da de auctor. O escritor seria 

“aquele de quem se fala”, uma representação social, enquanto o autor “é o eu que se coloca como fiador daquilo 

que escreve; pai da obra; assumindo sua responsabilidade” (BARTHES, 2005, p.173-174). Por outro lado, 

Saramago não se mostra muito afeito a essas distinções da narratologia literária, basta lembrarmos das 

considerações que elabora acerca do narrador, colocando-o indistintamente como sendo o próprio autor em sua 

obra. Sobre esse ponto, conferir o texto O autor como narrador, publicado pela Revista Cult, em 1998. 
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Centro comercial assume posição fulcral na narrativa contrapondo todo o avanço que 

representa em relação ao protagonista, Cipriano Algor, e sua profissão como oleiro. E de 

Alabardas, alabardas, espingardas, espingardas59, em que dilemas éticos são suscitados no 

contabilista, artur paz semedo, mediante incipientes reflexões sobre o impacto de seu trabalho 

na indústria bélica. Em determinado ponto dos respectivos enredos, essas narrativas irão 

ensejar momentos de anagnorisis60, em que as personagens são levadas a um embate e 

percepção clarificada sobre as artimanhas do capital e os aprisionamentos que lhes são 

gerados pelo constante mecanicismo da racionalização dos processos econômicos. 

Em virtude de não ser o nosso objetivo uma análise abrangente sobre as relações 

econômicas nos romances, focalizaremos os três aspectos de maior relevo nas obras: a) os 

desdobramentos possíveis advindos das relações de/com o trabalho; b) a política das trocas; e 

c) os aspectos éticos resultantes dessas relações naquelas sociedades. Para isto, em nossa 

primeira seção, localizaremos a gênese do modelo de uma Economia Moderna e capitalista 

em que estão inseridas as sociedades dos romances para a posteriori observarmos nessas 

obras as pistas sobre aqueles possíveis agravamentos e nuances apontados por Saramago 

nesse mesmo modelo; por último, realizaremos algumas considerações, estabelecendo pontos 

de contato entre os aspectos econômicos de cada uma dessas narrativas. 

 

 

3.1 – A organização econômica ficcionalizada nos romances saramaguianos 

 

 
Se toda a política necessita de uma economia, a 

economia determina uma política; isso é o que se está a 

passar [com a globalização]. (SARAMAGO apud 

AGUILERA, 2010) 

 

 

A maneira de uma sociedade se organizar sempre esteve intrinsecamente vinculada ao 

modo de circulação de seus bens e serviços. Nos romances eleitos para a leitura apresentada 

neste capítulo, temos de alguma forma focalizadas as relações econômicas das sociedades ali 

transfiguradas, bem como uma crítica direcionada por Saramago à natureza dessas mesmas 

relações.  

                                                 
59 Passaremos a designar apenas por Alabardas, a título de contribuir para maior fluidez do texto. Nas citações 

das obras constarão, A caverna como AC e Alabardas, alabardas, espingardas, espingardas como AL. 
60 Conforme Massaud Moisés (2004, p.23), “termo empregado por Aristóteles para designar o ‘reconhecimento 

(...), a passagem do ignorar ao conhecer’ [...]. A anagnórise assinala o momento da descoberta de um fato oculto, 

cuja revelação altera substancialmente o futuro das personagens.”. 
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Um exemplo das transformações econômicas ocorridas ao longo do tempo pode ser 

vislumbrado pelo enfoque dado ao trabalho, que nem sempre foi valorizado como forma de 

enriquecimento. Ao contrário do que se imagina, essa é uma concepção bastante moderna que 

podemos desmistificar tomando Platão, n’A República, como contraponto, que considerava o 

crescimento econômico como algo pernicioso61 à formação da cidade ideal. Nas sociedades 

primitivas, a produção gerada com o trabalho era voltada quase que exclusivamente para uma 

cultura de subsistência, ou seja, voltada ao setor primário da economia, enquanto o excedente 

era destinado a trocas. 

Ao nos debruçarmos sobre as relações econômicas dos romances saramaguianos 

observamos em um primeiro momento que as sociedades em que estão inseridas as 

personagens de A caverna e Alabardas não estão pautadas em uma atividade econômica que 

possua como base de organização da produção e de consumo apenas o prisma da 

sobrevivência. Soma-se a isso a percepção de que as relações não são pautadas única e 

exclusivamente a partir das trocas de objetos ou de dons62, modelo oriundo de sociedades 

mais antigas.  

Segundo Marcel Mauss (2003), nas sociedades arcaicas existia um sistema de 

prestação totais em que o exercício da permuta era evidenciado. Havia incutida nessa prática 

certa obrigatoriedade tanto em dar como em receber os objetos, isto porque acreditava-se que 

eles possuíam um sentido além de sua materialidade63, eram considerados como dádivas e 

expressavam as relações construídas naquele clã. Nisto está embasada o que Mauss aponta 

como a tríplice obrigação para os seres humanos: dar, receber e retribuir64. 

                                                 
61 Não significa que a riqueza não fosse bem vinda à cidade, mas ela não deveria ser possibilitada aos artesãos: 

“Achas que o oleiro, tendo enriquecido, irá querer continuar a ocupar-se do seu ofício?”. No livro IV d’A 

República, 433a-b, Sócrates define “[...] que cada um deve ocupar-se com a tarefa para a qual sua natureza é 

mais bem dotada [...] cumprir a tarefa que é a sua sem meter-se em muitas atividades” e, a partir de então, 

estabelece a divisão social dos estamentos na cidade ideal: os artesãos, os guardiões e os governantes. Os últimos 

lugares sendo ocupados apenas pelos filósofos.  
62 Para Caillé (2002), o sociólogo Marcel Mauss supera o seu tio Durkheim ao entender o fato social não apenas 

explicável pela religião, mas em uma constante imbricação entre o utilitário e o simbólico: “Os fatos sociais, 

poder-se-ia dizer, para resumir da melhor forma possível a especificidade da abordagem maussiana, passam a ser 

totais (Tarot, 1996) e não devem mais ser considerados como coisas e sim como símbolos”(p.39). Ele acredita 

ainda que na obra de Mauss a concepção de símbolos se assemelha a de dons, elas são idênticas ou “pelo menos 

coextensivas”(p.37). Dessa forma, as trocas incluem uma perspectiva também simbólica. 
63 A crença de haver uma espiritualidade latente no objeto obriga sua circulação, “a coisa dada [...] tende a 

retornar ao [...] seu ‘lar de origem’, ou a produzir, para o clã e o solo do qual surgiu um equivalente que a 

substitua” (MAUSS, 2003, p.200). 
64 Deste modo, as dádivas não deveriam permanecer estáticas (MAUSS, 2003, p.251). A recusa a dar e a retribuir 

a dádiva recebida acaba por destruir o indivíduo que as aceitou. E a recusa a aceitá-la significava uma recusa à 

criação de vínculos com aquele que a oferta: “Tudo se passa como se houvesse troca constante de uma matéria 

espiritual compreendendo coisas e homens, entre clãs e os indivíduos, repartidos entre as classes, os sexos e as 

gerações”. (MAUSS, 2003, p.72). Dessa forma, elas encerram um valor simbólico, aceitá-la é comprometer-se 
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As transações efetuadas nos romances demonstram se afastar dessa circularidade, pois 

a experiência antropológica das trocas só é possível em uma sociedade em que os objetos não 

são vistos como mercadorias65, mas como possibilidades de criar vínculos fortificados. 

Naquelas sociedades as trocas eram efetuadas sobretudo entre coletividades e não entre 

individualidades, estimulados pelo sentimento de pertença à comunidade. Durante as 

narrativas podemos observar que as relações de troca presentes naqueles sistemas econômicos 

não cumprem plenamente este movimento, uma vez que atingem interesses individuais e são 

mediadas pelo capital monetário: “E onde é que iremos descobrir essa preciosa camioneta, 

perguntou Marta, Alugamo-la, Custa muito dinheiro, não terei que chegue, disse o oleiro” 

(AC, p.50). 

Os dois romances escolhidos apresentam enredos que trazem objetos produzidos pelos 

protagonistas, entretanto, conforme dito, esses não são instrumentos de união e vínculo, como 

na experiência maussiana, mas são frutos de uma produção com intuitos comerciais, 

destinados a obtenção de rendimentos. No desenrolar das narrativas a relação das personagens 

com esses objetos será problematizada e, a partir de reflexões realizadas, ela será de alguma 

forma promotora de uma desestabilização dos indivíduos.  

No romance A caverna, os objetos-centro do relato são umas louças de barro 

fabricadas pela olaria de Cipriano Algor. Essas sempre foram vendidas a um grande Centro 

comercial até que, em determinado momento, surgiram no mercado objetos de plástico que as 

imitavam a baixo custo. A partir de então, o Centro deixa de adquirir seu trabalho e o oleiro 

tenta buscar alternativas, confeccionando bonecos que não terão boa aceitação dos 

consumidores. Sem perspectivas, o oleiro vê-se obrigado a ir morar nesse mesmo Centro que 

o ultraja para acompanhar sua filha e genro, mediante promoção à guarda residente do último. 

No início, ele reluta, mas paulatinamente o oleiro perde, junto de sua profissão, sua pertença 

àquele lugar social para buscar se ajustar a outro, o que efetivamente não ocorre.  

De outro lado, em Alabardas, os objetos de produção do protagonista não são 

inofensivas louças, mas armas. Artur paz semedo é um funcionário exemplar que trabalha no 

fabrico das indústrias Belona S.A. sem questionar-se acerca do uso feito de suas produções 

socialmente, o que faz com que sua esposa, uma engajada pacifista, o deixe. Mediante 

provocações sofridas ao ler um livro de Malraux, o desafio é lançado pela ex-mulher: 

                                                                                                                                                         
com o desafio de retribuição e retribuir é uma forma de não ser desigual ao doador. O exemplo dado pelo 

antropólogo é o potlatch, ritual exercido por tribos indígenas norte-americanas. 
65 Para Karl Marx (1996, p.154), “a mercadoria é, antes de tudo, um objeto externo, uma coisa, a qual pelas suas 

propriedades satisfaz necessidades humanas de qualquer espécie”.  
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pesquisar os arquivos da indústria em prol de conhecer melhor sobre seu trabalho; diante da 

curiosidade sobre a possível sabotagem de obuses por funcionários da empresa, artur 

descobrirá as artimanhas do capital. 

Podemos perceber, portanto, a partir destes objetos que, nos textos saramaguianos, 

seja no trabalho da manufatura de Cipriano Algor em A caverna ou no trabalho industrial de 

artur paz semedo em Alabardas, é possível observarmos naquelas sociedades uma 

organização em que as relações de trocas são efetuadas por uma estrutura pautada em relações 

comerciais de compra e venda. Essas relações incluem agentes econômicos, tais como os 

consumidores, os comerciantes e o mercado, que são evidenciados, por exemplo, no livreiro 

de Alabardas, nos consumidores consultados na pesquisa do mal, ou neste próprio Centro 

comercial de A caverna. 

Longe da sacralidade existente na experiência das trocas66, a relação das personagens 

com os objetos no âmbito do mercado incide sobre suas vivências de uma forma diferenciada, 

tornando as relações menos harmônicas que outrora. Esta problematização das relações das 

personagens com seus objetos aparece sutilmente: quando artur paz semedo descreve seu 

ofício de faturamento como “miuçalhas das munições” (AL, p.10), o que denota o pouco valor 

destinado às peças de seu trabalho, quando almeja passar ao setor das grandes armas ou 

quando os bonecos de Cipriano Algor são descritos com certo desprezo: “os seis bonecos 

pareciam aquilo que dramaticamente eram, seis objectos insignificantes, mais grotescos uns 

do que outros pelo que representavam, mas todos iguais na sua lancinante inutilidade” (AC, 

p.48). 

Atrelado à apresentação desses objetos, Saramago parece apontar-nos para o aspecto 

vazio de significado da reprodução e da produção em massa de mercadorias, característica 

marcante da modernidade e de sua economia. É possível estabelecer um paralelo com Walter 

Benjamin que percebeu nas obras de arte deste tempo uma perda de seu caráter único na 

sociedade, mediante a facilidade de serem disseminadas suas cópias, “o que se atrofia na era 

da reprodutibilidade técnica da obra de arte é sua aura” (BENJAMIN, 2011, p.168). Ou seja, 

Benjamin percebe na alteração dos modos de produção, um embate extensivo aos eixos 

culturais. 

Durante o desenrolar dos enredos, a crítica benjaminiana pode ser vertida sob diversas 

perspectivas: na parcela ínfima da linha de produção exercida por artur paz semedo, na crítica 

                                                 
66 Não pressupõe dizer que durante as trocas efetuadas pelas sociedades arcaicas não houvesse ações 

interessadas. Segundo Marcel Mauss, não há nenhuma ação que seja genuinamente desinteressada, e toda 

reciprocidade gera um vínculo entre as partes, assim como a recusa significa não querer manter aproximações 

com aquela pessoa. Isto porque, “a dívida faz parte do sistema do dom” (CAILLÉ, 2002, p. 307). 
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do oleiro ao simulacro dos pratos de plástico, na busca deste em adequar-se ao mercado com a 

tentativa de padronização dos bonecos ou, a contrapelo, pela própria profissão do oleiro que 

imprime suas marcas sobre cada produto, particularizando-os. A produção realizada pelas 

personagens nas narrativas diz muito sobre a sociedade em que estão inseridas, justamente 

pelo fator de impacto que exerce sobre ela. Há também nas personagens certa relutância e 

dificuldade de adaptação, pois muitas das alterações sofridas no âmbito econômico demoram 

a ser sentidas nos demais âmbitos sociais, conforme afirma Benjamin (2011, p.165). 

Nesses enredos, temos assinalados alguns indícios perceptíveis de uma Economia 

Moderna, como por exemplo, em sua estrutura comercial, no trabalho assalariado e na divisão 

do trabalho, mas essa economia se coloca em constante avanço, adquirindo novas 

características. Um desses avanços no plano socioeconômico poderá ser percebido, conforme 

vimos no capítulo anterior, quando o Estado Moderno perde uma parcela de gerência da 

sociedade ou de sua “violência legitimada”, conforme assevera Weber (2013, p.67), relegando 

uma parte de suas forças para o setor econômico. Desde então, os governos locais estão 

rendidos ao capital buscando subterfúgios, como o favorecimento da livre inciativa, com 

esperança de que ele se mantenha em seu território: “A política se transformou num cabo de 

guerra entre a velocidade com que o capital pode se mover e a capacidade de “frenagem” dos 

poderes locais.” (BAUMAN, 2008, p.38) 

O termo Economia Moderna surge apenas no século XVIII, com Adam Smith, em A 

riqueza das nações, quando há efetivamente a sua sistematização como disciplina autônoma. 

Contrapondo o fortalecimento do Estado Moderno vivenciado no mercantilismo pela 

acumulação de metais como o ouro e a prata, sobretudo com as práticas colonialistas, Smith 

(1996) defendia uma menor intervenção estatal e um maior liberalismo econômico, o que o 

fez afirmar a sua célebre metáfora do mercado que se autorregula através de uma mão 

invisível, no qual o Estado surge com uma parcela mínima de contribuição. 

Ao contrário do que se viveu no período mercantilista, há uma descentralização do 

poder e a separação das funções do Estado, conforme vimos nas propostas de Locke e 

Montesquieu, favorecendo o desenvolvimento da economia67. Dessa maneira, podemos 

observar que o poder econômico existente nas sociedades ficcionalizadas nos romances divide 

com o Estado uma parcela de gerenciamento dos indivíduos, a economia interfere em suas 

rotinas, escolhas e até mesmo em suas liberdades, conforme veremos adiante.  

                                                 
67 Vale ressaltar que, para Hunt (1989), a partir do surgimento do mercantilismo começamos a delinear um 

período de transição considerado como a primeira forma de capitalismo e, portanto, os primeiros passos para 

uma Economia Moderna. 
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Em um modelo econômico moderno, a perspectiva adotada é a de que a divisão e 

organização do trabalho seja um dos principais motivos para o enriquecimento das nações e 

não mais a acumulação dos metais. Para Adam Smith, apenas o trabalho poderá levar ao 

acúmulo de capital68, pois “o produto do trabalho é a recompensa natural do trabalho, ou seja, 

seu salário” (1996, p.117). Essa relação econômica está em contraposição a concepções 

filosóficas da subsistência, como a que vimos com Platão na Antiguidade, voltando-se ao 

trabalho como produção assalariada.  

Nos romances, os dois protagonistas possuem vínculos de trabalho que não são 

pautados em um regime de assenhoramento, como no sistema feudal, por exemplo, mas em 

uma remuneração. Cipriano Algor assina contrato de exclusividade de vendas com o Centro 

comercial, não é assalariado, mas recebe pela compra de sua produção; enquanto artur paz 

semedo é assalariado na indústria Belona S.A. Essas relações não são feitas com o Estado, 

nem estão evidentes as intervenções dele; um dos traços que nos sugere que essa é uma 

sociedade mais afeita ao laissez-faire do liberalismo econômico. 

A despeito disso, a ambientação de A caverna sugere o paulatino apagamento da 

manufatura frente ao crescimento da indústria e do mercado presentes na Cintura industrial e 

no Centro comercial, respectivamente. Contexto diferenciado de Alabardas, em que a 

ambientação remonta à realidade apenas industrial, embora os documentos pesquisados por 

artur nos remetam também a transações comerciais. Em todas essas sociedades está presente 

a divisão dos trabalhos, em maior ou menor grau. Naquele, Cipriano Algor divide suas tarefas 

com sua filha Marta. Na confecção dos bonecos, ela é a responsável pela pintura e ele pelo 

forno, por exemplo. Neste, artur paz semedo se ocupa do “faturamento das miuçalhas”, ou 

seja, das peças menores, como as munições dentro de uma engrenagem que chega às armas de 

grande porte. Ambos estão vinculados ao setor secundário da economia e a produção da olaria 

de A caverna está estritamente veiculada ao segundo momento deste, a manufatura. 

O esforço conjunto das personagens confeccionando bonecos, em A caverna, para 

salvar a olaria aponta para o clássico exemplo de Smith sobre a implantação da divisão do 

trabalho em uma manufatura de alfinetes. Embora esse modelo da divisão do trabalho seja 

conhecido pelo meio industrial, Smith (1996) utiliza como exemplo a introdução do método 

na manufatura, pois nela está a oportunidade de visualizarmos melhor este processo devido ao 

                                                 
68 Smith se distancia das concepções dos fisiocratas que acreditavam no enriquecimento apenas com o trabalho 

agrícola e, dos mercantilistas, que acreditavam por sua vez, apenas no comércio externo. O autor crê em um 

amálgama entre essas esferas: “As nações mais opulentas geralmente superam todos os seus vizinhos tanto na 

agricultura como nas manufaturas; geralmente, porém distinguem-se mais pela superioridade na manufatura do 

que pela superioridade na agricultura.” (SMITH, 1996, p.67) 
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número pequeno de funcionários envolvidos na realização do produto: “A divisão do trabalho, 

na medida em que pode ser introduzida, gera, em cada ofício, um aumento proporcional das 

forças produtivas do trabalho” (SMITH, 1996, p.66). Em A caverna, ao alterar os objetos em 

busca de encontrar um novo nicho de mercado, o autor faz diversas pausas explicativas sobre 

a metodologia utilizada e sobre as mudanças no processo de confecção, ao passar de louça 

para bonecos. Os auxílios de sua filha somam-se ao de seu genro e agilizam o processo de 

composição do novo produto ofertado pela olaria, mas a diferença em relação à indústria é 

que Algor não se afasta do processo integral do trabalho. 

Nesse sentido, Marx e Engels (1996) focalizavam uma visão diferenciada acerca da 

divisão do trabalho em relação ao exposto por Smith no mote de A riqueza das nações: para o 

último a perspectiva adotada é a da produção e, portanto, positiva ao método69, enquanto para 

os primeiros a perspectiva é a do indivíduo e sua significação, contrária ao método fordista. 

 

O desenvolvimento da maquinaria e a divisão do trabalho levam o trabalho dos 

proletários a perder todo caráter independente e com isso qualquer atrativo para o 

operário. Esse se torna um simples acessório da máquina, do qual só se requer a 

operação mais simples, mais monótona, mais fácil de aprender (MARX; ENGELS, 

1996, p. 72).  

 

Essa é a lição recusada pelo oleiro de A caverna que continua a reivindicar o seu 

contato direto com todos os meandros da matéria que produz, o oleiro não se vê apenas como 

extensão do forno, ao contrário, guarda uma relação respeitosa com ele, contrastando com as 

relações de trabalho desenvolvidas ao seu redor, na indústria e no centro comercial, em que o 

envolvimento com a produção é dado de modo parcelar. Essas relações serão, por outro lado, 

algo inerente à rotina do funcionário de Alabardas, habituado a ser uma extensão da 

engrenagem fria que opera. 

Karl Marx, em O capital (1996), previa na alteração dos modos de produção70  

fomentada pelo capital a crescente exploração do proletariado. Dessa forma, cumprindo a 

previsão, surge no século XX o método fordista de produção que consistia no movimento 

repetitivo e esvaziado de sentido e de totalidade para o operário que o realizava: “Quantas e 

quantas vezes, durante quantas gerações, teriam tido eles que retirar do forno peças torcidas, 

                                                 
69 Smith, em A riqueza das nações, defendia o liberalismo econômico e o livre mercado, sendo, por conseguinte, 

favorável à divisão do trabalho. Mas em determinado momento de sua obra ele também apresenta um discurso 

reflexivo e contrário ao apontar sobre os malefícios gerados ao homem pelo trabalho repetitivo que “embotava o 

espírito”. Para Sennett (1999a, p.42), “Smith equiparava o surgimento dos mercados e a divisão do trabalho com 

o progresso material da sociedade, mas não com o seu progresso moral”. 
70 Simbolicamente, podemos referir ao início do fordismo em 1914, “quando Henry Ford introduziu seu dia de 

oito horas e cinco dólares como recompensa para os trabalhadores da linha automática de montagem de carros” 

(HARVEY, 1992, p. 121). 
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rachadas, feitas em carvão, cruas ou meio-cruas, todas inservíveis” (AC, p.226). O próprio 

verbo repetir tem incontáveis incidências na narrativa de A caverna, muitas vezes voltado 

para o ato discursivo, mas sempre trazendo o teor maçante.  

Embora o sistema econômico não seja explicitado nos romances, mediante algumas 

observações começa a ser possível notá-lo. A exemplo do que ocorre nos romances da fase da 

Pedra, com a falta de demarcação de um locus e datação, nesses a moeda não é mencionada, 

opção estética que garante uma maior abrangência da obra. Todavia, escopos da sociedade 

capitalista podem ser vistos a todo o momento nos enredos, podendo as narrativas serem 

originadas em qualquer país que se insira em tal sistema econômico.  

O leit motiv capitalista, a preocupação com o lucro, é evidenciado n’A caverna pela 

atitude do Centro comercial que rompe o contrato com o oleiro pela falta de vendas de suas 

louças e encomenda uma pesquisa ao mercado sobre o novo produto ofertado pela olaria ao 

estabelecimento, evitando prejuízo nas futuras aquisições. Por sua vez, em Alabardas a 

sabotagem dos obuses leva ao fuzilamento dos operários, evitando que uma greve na indústria 

se instalasse e minasse o lucro da empresa. 

Outros momentos que nos ajudam a mapear esse sistema são triviais, como as 

estratégias de descontos fornecidas pelo livreiro de Alabardas, com o intuito de que o 

comprador volte, o que irá suscitar no protagonista um paralelo em relação ao que é feito nas 

estratégias de vendas da empresa de armas. A preocupação com o lucro é corroborada ainda 

quando em, A caverna, o autor gasta alguns parágrafos com a explicação do subchefe a 

Cipriano Algor a respeito da conta certa a se fazer sobre os prejuízos sofridos pelo 

estabelecimento com a falta de venda da última encomenda. 

Na concepção econômica moderna presente nos romances, imputa-se o conceito de 

valor de troca acima do valor de uso, explicado em A caverna, pelo subchefe de 

departamento ao oleiro: “a questão, para nós essencialíssima, consiste em averiguar se o valor 

de uso, elemento flutuante, instável, subjectivo por excelência, se situa demasiado abaixo ou 

demasiado acima do valor de troca” (AC, p.239). Dessa forma, ratificamos o sistema 

econômico das sociedades romanceadas como moderno e capitalista se pensarmos que essas 

são concepções contrárias, por exemplo, do pensamento de um filósofo/teólogo como São 

Tomás de Aquino, em que o “preço justo”, conceito de sua Suma Teológica, versava para que 

o comerciante não aumentasse o valor do produto em virtude de sua procura, bem como não 

deveria haver cobrança de juros, isto porque em sua concepção a usura é considerada pecado.  

As protagonistas das narrativas são exemplos de sujeitos que possuem uma realidade 

significada a partir das imbricações de/com o trabalho. A relação com o trabalho em grande 
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parte da história contava com a percepção de trabalhos lícitos ou ilícitos, tornando o 

enriquecimento como uma atividade perniciosa ao homem. A Idade Média é exemplo de um 

tempo em que se promovia este tabu, travestido de um ideário religioso, conforme aponta Le 

Goff (1989, p.47); “[...] a usura continua trabalhando dia e noite, aos domingos e feriados, no 

sono como na vigília!”. A partir da Economia Moderna, as bases das relações com o trabalho 

se alteram e a relação enriquecimento versus pecado é substituída por trabalho versus virtude 

e é apenas porque houve esta mudança de perspectiva do olhar ao objeto que o capitalismo se 

tornou possível.  

Para Max Weber (2010), esse espírito de acumulação do capitalismo surge com o 

protestantismo ascético que buscou dotar o mundo de sentido nele próprio como forma de 

compensação ao processo de desencantamento que, a grosso modo, promoveu a 

desmagificação, ou seja, a retirada do sentido imanente (panteísmo) para um sentido 

transcendente (monoteísmo). Esse processo está intrinsecamente relacionado a uma 

valorização do trabalho como exercício virtuoso e do ócio como pecaminoso. O trabalho 

surge como atividade exercida in majorem gloriam Dei, meio que favorece o 

desenvolvimento de uma vida ética. Ao se eticicizar, impede-se que o indivíduo religioso se 

afaste deste mundo em virtude do outro transcendente e o leva a uma relação moralizante com 

o cotidiano em que o trabalho deve “ser executado como um fim absoluto por si mesmo – 

como uma vocação”, o que favorece uma atitude de autoregulação por parte dos indivíduos: 

 

Hoje, no mundo que o monoteísmo triunfante no Ocidente desencantou, porque lhe 

“unificou” e “despovoou” a imagem de mundo religiosa, destituindo os deuses de 

seu panteão e moralizando radicalmente a religiosidade na base do pecado e da 

internalização do senso de culpa, precipitou-se em conseqüência a instalação de um 

estado de tensão “permanente” e “insolúvel”. (PIERUCCI, 2003, p.139) 

 

Em outras palavras, era necessário dotar a este mundo de sentido e, ao lançar tal 

responsabilidade ao trabalho, cria-se uma ética que, devido a essa “tensão permanente”, não 

apenas irá atuar como manutenção da ordem, mas irá colaborar para o surgimento do espírito 

de acumulação que define o capitalismo. É gerada uma ética para a sociedade que irá ser 

responsável pelo desenvolvimento de todo um sistema econômico. As formas das 

personagens se comportarem estão atreladas a esse código de ética gerador do nosso 

capitalismo moderno, que é a ideia de que o trabalho dignifica a existência humana. Isto é 

perfeitamente perceptível na perda de sentido existencial vivenciada pelo oleiro ao ver-se 

afastado de sua profissão, aspecto norteador e integrado à sua performance identitária e, na 

postura de artur paz semedo, que se ocupa o tempo todo em fazer o seu melhor trabalho, ser 
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um funcionário padrão. É notória, nos protagonistas dos romances, a ausência de uma 

motivação metafísica para o exercício do trabalho, o sentido da ação parece ter migrado todo 

para o regime de acumulação. 

 

O puritano queria ser um profissional - nós devemos sê-lo. Pois a ascese, ao se 

transferir das celas dos mosteiros para a vida profissional, passou a dominar a 

moralidade intramundana e assim contribuiu [com sua parte] para edificar esse 

poderoso cosmos da ordem econômica moderna ligado aos pressupostos técnicos e 

econômicos da produção pela máquina, que hoje determina com pressão 

avassaladora o estilo de vida de todos os indivíduos que nascem dentro dessa 

engrenagem - não só os economicamente ativos - e talvez continue a determinar até 

que cesse de queimar a última porção de combustível fóssil...Quis o destino, porém, 

que o manto virasse uma rija crosta de aço/jaula de ferro (WEBER, 2004, p.165). 

 

As personagens saramaguianas demonstram uma exacerbada preocupação ética 

perante o trabalho. De acordo com Vázquez (2002, p.12), a ética é um comportamento 

pautado em um código moral: “A ética é a teoria ou ciência do comportamento moral dos 

homens em sociedade. Ou seja, é a ciência de uma forma específica de comportamento 

humano”, entretanto, essa mesma ética é relativizada na sociedade dos romances: pelos 

consumidores de Cipriano Algor, que renegam seu trabalho; pelo Centro comercial, que o 

deslegitima; por felícia, que atua como alterego de artur; ou pelos documentos, que revelam 

uma história da empresa pouco humanitária.  

O conceito de ética perfaz um longo caminho de modificações ao longo da história71. 

Na Antiguidade Clássica, a concepção de ética possuía uma vertente mais imanente com 

Aristóteles, voltada ao mundo natural, e mais transcendente com Platão, voltada ao seu 

mundo das ideias. Na Idade Média, entretanto, a concepção de ética migra para o religioso, a 

moral deixa de ter como referência a polis para voltar-se a Deus, o que começa a 

particularizar essa relação ao ser pautada, sobretudo, na concepção de livre-arbítrio72. Na 

modernidade, a racionalização promovida pelo desencantamento do mundo levará a ética para 

o plano racional, inegavelmente influenciada por Descartes. Dessa forma, compreendemos 

com Vázquez (2002) que a ética se desenha na Idade Grega entre as concepções 

transcendentes e imanentes; depois, teremos na Idade Média uma ambientação teocêntrica e 

na Idade Moderna, antropocêntrica.  

                                                 
71 Devemos considerar também que o conceito de ética e de moral foram confundidos desde a antiguidade em 

virtude de uma dubiedade na raiz etimológica grega (ethos) que poderia significar caráter ou costumes, conforme 

Marilena Chauí (2009, p.340). 
72 O conceito de livre arbítrio estabelecido por Santo Agostinho refere-se à liberdade de escolha humana 

concedida pela instância divina. Para ele, a partir das más escolhas explica-se a origem do mal. “O quanto me 

parece ter compreendido no livro anterior, é que nós só possuímos o livre-arbítrio da vontade, mas acontece 

ainda que é unicamente por ele que pecamos” (AGOSTINHO, 1995, p.73). 
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Nos romances, não temos uma concepção ética religiosa como na Idade Média, mas 

também não temos evidenciado o gerenciamento dessa ética pelo Estado, com o exercício da 

força coercitiva legitimada, que se resumiria no aforismo de Maquiavel: os fins justificam os 

meios. O que fica sugerido nessas narrativas é que há uma migração desses valores e de sua 

regulação para a esfera econômica, explicável pela migração do próprio gerenciamento estatal 

a essa esfera, e que é esta agora a exercer atividades coercitivas em relação a esses sujeitos. 

Esta coerção estaria figurada, por exemplo, no Centro comercial e no mercado bélico, que 

atuam sobre as personagens e suas liberdades. 

A ética do capital não previu que o apreço ao trabalho deixaria, ao longo dos anos, a 

sua função moralizante da sociedade para focalização que não resguarda em si mais nenhum 

tônus transcendental, o trabalho deixaria sua aura virtuosa ao subverter-se a uma imanência 

irrevogável, que é o desejo do capital e, por conseguinte, do consumo. As narrativas 

saramaguianas atestam essa imanência irrevogável em que o trabalho é elemento significador 

da existência humana neste mundo, gerador de caráter e virtudes para este mesmo mundo, 

sem nenhuma menção a uma diretriz reguladora dessas ações que não partam do próprio 

desejo de dispêndio daquelas personagens. 

A problemática presente nos romances em torno dos seus objetos/produtos parece 

sustentar a crítica de que o capital engendra em seu processo histórico a mesma dialética que 

Adorno e Horkerheimer (1985) encontraram no processo de esclarecimento do iluminismo: ao 

mesmo tempo em que ele liberta os indivíduos com o poder de compra e fornece a eles uma 

falsa sensação de empoderamento, escravizando-os ao consumo como formas de se manterem 

em sociedade; ao mesmo tempo que o espírito deste capital é formado pela eticização 

religiosa e seus valores, destrói esses mesmos valores para formulação de uma ética própria 

pautada no processo desumanizador do cálculo racional. Encontramos em Godbout uma 

observação semelhante ao que expomos: 

 

Se, graças à modernidade, libertamo-nos de nossos laços, por outro lado tornamo-

nos cada vez mais dependentes de nossos bens, de nossos produtos e, 

principalmente, da necessidade de produzir cada vez mais. Em outras palavras, o que 

era meio (o produto) torna-se fim. Inverte-se a relação fim-meio. O que fora 

inicialmente definido como estando a serviço das preferências individuais — a 

produção — acaba sendo o valor supremo, a finalidade (GODBOUT, 1998, p.4- 5).  

 

Nesse sentido, este mesmo capital gera, contraditoriamente à sua gênese, uma postura 

concebida socialmente como a-ética, passível de ser vislumbrada em algumas atitudes das 

personagens: em Alabardas, artur paz semedo não observa os malefícios do que produz em 
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seu meio social. Para ele, a guerra se torna um mal-necessário73 e no sistema a que pertence 

parece ser perfeitamente compreensível, afinal: “desde o princípio do mundo se morre” (AL, 

p.18). Essa eticização perpassada pelo lucro é evidenciada na relação de Cipriano Algor com 

o Centro comercial de A caverna, em que seus serviços deixam de ser requeridos sem aviso 

prévio, mesmo este tendo um contrato de exclusividade, deixando a personagem e sua família 

sem rendimentos, repentinamente.  

Nas palavras de Saramago: “em nome da ética, e muito mais da ética revolucionária, 

se fizeram coisas pouco éticas” (SARAMAGO apud AGUILERA, 2010, p.113). Para o autor, 

depois da segunda guerra mundial, “o progresso tecnológico disparou a alturas inconcebíveis 

e o chamado progresso moral deixou de ser, pura e simplesmente, progresso e entrou em 

regressão” (SARAMAGO apud AGUILERA, 2010, p.115). 

Nesses enredos, características basilares de uma economia moderna são evidenciadas, 

sendo a eticização uma delas, mas este cenário se altera a partir da constatação de que existe 

uma terciarização do processo econômico, ou seja, o foco é retirado da produção fordista 

(setor secundário) para o consumo (setor terciário), pois tanto o barro quanto as armas são 

objetos de desejo que ultrapassam o requisito de utilidade para preencher espaços de 

significação mais abrangentes, deixando de ser requeridas pelos consumidores, quando não 

forem mais capazes de realizá-los plenamente. Essa é uma relação vinculada ao valor de uso e 

valor de troca das mercadorias no mercado, estabelecidas por Marx em O capital: 

 

A utilidade de uma coisa faz dela um valor de uso. [...] O valor de uso realiza-se 

somente no uso ou no consumo. Os valores de uso constituem o conteúdo material 

da riqueza, qualquer que seja a forma social desta. [...] O valor de troca aparece, de 

início, como a relação quantitativa, a proporção na qual valores de uso de uma 

espécie se trocam contra valores de uso de outra espécie, uma relação que muda 

constantemente no tempo e no espaço. O valor de troca parece, portanto, algo casual 

e puramente relativo [...] Por outro lado, porém, é precisamente a abstração de seus 

valores de uso que caracteriza evidentemente a relação de troca das mercadorias. 

(MARX, 1996, p.166-167) 

 

Com os vasos de plástico do Centro comercial e as munições de artur aprendemos 

que, não só a mercadoria passa a adquirir um valor que não corresponde ao seu originário 

valor de uso, mas também as relações sociais e até mesmo a relação com o trabalho, são todas 

agora pautáveis pela égide do simbólico. Como diria Marx, há uma  

 

                                                 
73 Recentemente o até então presidente dos EUA, Obama, disse algo similar ao visitar Hiroxima, negando-se a 

pedir desculpas por um ato que para ele parece estar historicamente justificado: “(...) é importante reconhecer 

que no meio de uma guerra os líderes tomam todo tipo de decisões". Fonte: 

http://www.bbc.com/portuguese/internacional-36395985 
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determinada relação social entre os próprios homens que para eles aqui assume a 

forma fantasmagórica de uma relação entre coisas. [...] Isso eu chamo o fetichismo 

que adere aos produtos de trabalho, tão logo são produzidos como mercadorias 

(MARX, 1996, p.199).  

 

O Centro comercial e a indústria bélica deixam de comercializar mercadorias apenas 

pela utilidade para comercializarem ícones de modernidade, riqueza e poder. O fetichismo do 

mercado leva ao abandono da ética em prol de uma concepção estética. O estado delega uma 

parcela de poder para a economia, mas agora a economia se afasta cada vez mais de uma 

concretude, tornando-se uma entidade desmaterializada, deixando de intercambiar matérias 

em suas trocas, passando a intercambiar cada vez mais fetiches.  

 

[...] o Centro como perfeito distribuidor de bens materiais e espirituais que é, acabou 

por gerar de si mesmo e em si mesmo, por necessidade pura, algo que, ainda que isto 

possa chocar certas ortodoxias mais sensíveis, participa da natureza do divino (AC, 

p.98). 

 

A respeito dessa divinização, Campbell (2001) afirma que há na economia consumista 

uma forma de viver apoiada em um ideário romântico em que “os perfeitos prazeres do sonho 

e as imperfeitas alegrias da realidade [...e...] a discrepância entre elas dá origem a um anseio 

contínuo” (CAMPBELL, 2001, p.139) idealizado e não saciado. 

Podemos recorrer a Kierkegaard (1988) para explicar essa exacerbação do imagético a 

partir da compreensão de que são três os estágios da existência humana: o estético, o ético e o 

religioso. O estágio estético não pressupõe nenhuma responsabilização do indivíduo por seus 

atos, buscando lançar-se a prazeres imediatos, enquanto no ético a liberdade lhe é tolhida em 

virtude do social, da convenção do que é certo ou errado; o último estágio, o religioso, 

transcende o ético em prol de um plano superior, onde é possível encontrar uma satisfação 

existencial. Na economia que parece suceder ou agravar o tônus da moderna, os indivíduos 

não demonstram um movimento de responsabilização social do modelo ético, mas 

permanecem sobressaindo em suas ações o apreço ao imediatismo do estético, por isso o 

modelo do esteta está em voga. 

Conforme dissemos, não há nas narrativas nenhuma instituição que regula os 

indivíduos, o Estado gerenciador não é mais uma realidade, assim os processos econômicos 

ganham espaço e autoridade sobre eles. Segundo o filósofo Erich Fromm (1978), a 

valorização do estético pode ser compreendida ao considerarmos que, com a racionalização 

exacerbada desde o Iluminismo, o homem entrou em conflito com a “ética autoritária” das 

instituições e sua negação o deixou órfão de valores e normas que conduzisse a sua vida, 
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tornando-se presa fácil de regimes como o do mercado, para o romancista português esse se 

torna agora o locus de nossa catedral. O autor salienta que o perigo estava no relativismo e na 

subjetividade dessa contestação, o que levou a buscar o outro extremo: a vivência de uma 

“ética hedonista”. O autor defende a existência de uma “ética humanista” frente a uma “ética 

autoritária” e essa ética humanista, como é evidente supor, tem um viés antropocêntrico, mas 

que não se pauta na concepção de valor no subjetivo, como na perspectiva kantiana. Ela 

consiste em negar a existência de uma autoridade que lhe forneça o que deva ser considerado 

bom ou mau, acredita-se que apenas o indivíduo pode assumir racionalmente a 

responsabilidade sobre sua existência. Ocorre que a “ética humanista” de Fromm sugere uma 

alternativa entre a “ética autoritária” e moralizante das instituições e a “ética hedonista” do 

consumo, posicionamento da qual parece que se aproxima a perspectiva de Saramago quando 

conclama pela “insurreição ética”.  

Dessa forma, podemos observar nessas narrativas que em determinado ponto do 

enredo acontece a focalização em uma relação conflituosa dos processos econômicos ali 

construídos com a liberdade e o desejo dos protagonistas em suas vidas civis. A economia 

surge nos dois romances com a rotina aparentemente fordista e os protagonistas ocupam o 

lugar de um trabalhador tradicional, seja na manufatura ou na indústria. Entretanto, os enredos 

problematizam esse modelo hegemônico pautado em estabilidades frente a uma crescente 

desestabilização nas relações de trabalho. Aspectos dessa nova estrutura econômica serão 

contestados mediante momentos de anagnorisis vivenciados pelas personagens de A caverna 

e Alabardas que revelarão, em meio à fragilidade do sistema econômico, estruturas de 

coerção do capital a esses sujeitos. 

No primeiro romance, Cipriano Algor é um oleiro que, ao ter seu trabalho recusado, 

reflete sobre o seu ofício que se torna obsoleto, constatando que sua mão de obra não é mais 

requerida pelo mercado de trabalho. O momento de reflexão, constante no banco de pedra, 

leva-o a entrar na caverna simbolizada pelo forno da olaria, realidade à qual permanece 

acorrentado. Depois, o Centro comercial com suas paredes frias o coloca em um novo 

sentimento de aprisionamento que termina na caverna originária de Platão, que é 

simbolicamente encontrada no subsolo deste edifício comercial. Algor agora perceberá a 

segunda prisão à qual estava se submetendo. Existe, pois, um processo mise en abyme nessas 

construções orquestrado pela vulnerabilidade e instabilidade econômica do protagonista. 

Em Alabardas, a reflexão se dá com o contabilista artur paz semedo, em torno do 

momento em que há o conhecimento sobre o sabotamento de obuses por trabalhadores de uma 

fábrica de armamento análoga à que trabalha, o que é considerado pela personagem como 
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atitude que contraria a ética esperada de um bom funcionário. Primeiro, a reflexão surge ao 

assistir a um filme baseado no livro de Malraux L’espoir; depois, a reflexão é entronizada 

com mais força quando decide ler o romance em tradução e original; por último, espera-se 

que ela se mantenha quando parte para a investigação em seu ambiente de trabalho, 

encontrando algumas evidências na indústria sobre o fuzilamento desses operários que 

ensaiaram uma greve. Habituado ao trabalho no fabrico, algumas questões das relações 

externas da indústria lhe passam despercebidas. Na pesquisa, a personagem experiencia uma 

mudança de rotina em seu trabalho e deve sofrer coações futuras em virtude do descoberto. 

Artur entra em contato com o único setor que verdadeiramente gerenciava seu ofício: o setor 

de vendas da empresa.  

Em diálogo com essas reflexões surgem nos dois romances as personagens chefe do 

departamento e administrador-delegado que, como autoridades que são, funcionam como 

representantes do discurso capitalista. Entretanto, elas agem no romance não como 

ludibriadoras, mas como agentes que favorecem o desvelamento dos protagonistas de que o 

mercado é a verdadeira autoridade que lhes é exercida. Eles são, portanto, contribuintes do 

processo de retirada das protagonistas da ignorância sobre o lugar que ocupam nos meandros 

de um novo sistema trabalhista, são delatores de uma economia refém do mercado, que 

engendra processos diários de adaptação a ele. Se no primeiro capítulo vimos como os 

elementos desestabilizadores levaram a perceber a fragilidade da instituição Estado, agora 

veremos como a reflexão permitida na anagnorisis os levará à percepção de uma economia 

que se altera com os processos de flexibilização da produção ao mercado, localizando a nova 

jaula de ferro gerada por essa estrutura, capaz de engendrar novos cursos no estilo de vida 

desses indivíduos. 

 

 

3.2 – A Pedra revelada no momento da anagnorisis 

 

    
Se tivesses descido comigo compreenderias, aliás ainda 

estás a tempo de ir lá abaixo, Deixe-se de ideias, Não é 

fácil deixar-se de ideias depois de se ter visto o que eu 

vi, Que foi que viu, quem são essas pessoas, Essas 

pessoas somos nós (AC, p.334) 
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O momento da anagnorisis ou do reconhecimento nos textos gregos sempre surge em 

meio a uma peripécia da narrativa. Escolhemos esse termo para nomear o processo de 

reflexão elaborado nesses enredos por entender que de algum modo ele atua modificando-os, 

a partir do momento em que as personagens iluminam aspectos sobre a sociedade que as cerca 

e sobre si próprias.  

O ponto diferencial em relação aos textos gregos é que aqui não se trata de um momento 

único, a anagnorisis pode surgir como mais de um instante, ou mais de uma revelação. Essa 

iluminação pode ser contemplada no primeiro romance diante das cavernas representadas pelo 

forno, pelo centro comercial e pela gruta encontrada, e, no segundo romance, diante de um 

filme e da leitura de um livro de Malraux, por exemplo. Observa-se que, em todas essas 

ocasiões, as personagens irão refletir sobre o lugar que ocupam na sociedade com o seu 

trabalho na engrenagem do capital, mas os frutos dessa reflexão não são imediatos, 

engendram um processo custoso.  

Os dois romances colocam em evidência, portanto, as relações de produção e as suas 

imbricações. No primeiro caso, a fluidez do mercado e o descarte ao que não se adequa a ele, 

inclusive do trabalhador. No segundo, a falta de empatia gerada no funcionário pela 

automatização do ofício na indústria. Em ambos, as personagens parecem vivenciar o drama 

de Agave74, que vê a cabeça do monstro ser pouco a pouco revelada até chegar a terrível 

consciência: os motores desses mecanismos atrozes são eles próprios. 

As narrativas também são emblemáticas da passagem de uma economia que se pautava 

sobremaneira no setor secundário - representado por Cipriano Algor e sua manufatura e pelo 

operário padrão da indústria, artur paz semedo -, e agora vislumbra o setor terciário em seu 

horizonte. Os dois protagonistas descobrem este setor de alguma maneira: em um, ele aparece 

metaforizado no surgimento de um grande shopping que direciona a ele e, por ele, toda a 

economia local ofertando bens e serviços para o consumo; em outro, ele está plenamente 

valorizado em sua forma mais cruel, nas transações nebulosas de um comércio de armas que 

não vende apenas aparatos bélicos, mas informações privilegiadas que são capazes de definir 

uma guerra. Por esse motivo, passaremos a focalizar inicialmente as relações que envolvem o 

mercado e sua sedução em A caverna para posteriormente nos aproximarmos de alguns 

dilemas éticos suscitados pelo protagonista de Alabardas. 

                                                 
74 Mito presente na tragédia As bacantes de Eurípides. Agave sacrifica seu filho Penteu em um ritual bacante sob 

possessão dionisíaca, pensando ser este um leão. Quando Agave carrega a cabeça até seu pai Cadmo, ele revela a 

atrocidade: “Quanto à cabeça do desventurado, Agave / tomou-a entre as mãos e conseguiu fincá-la / sobre o 

tirso; ela – coitada! – imaginava / que era a cabeça de um leão, mostrando às Mênades / pelos caminhos do 

Citéron seu troféu”. (EURÍPIDES, 1993, p.262) 
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3.2.1 – A caverna e a cultura do hedonismo contemporâneo  

 
 

O ascensor ia atravessando vagarosamente os 

pavimentos, mostrando sucessivamente os andares, as 

galerias, as lojas, as escadarias de aparato, as escadas 

rolantes, os pontos de encontro, os cafés, os 

restaurantes, os terraços com mesas e cadeiras, os 

cinemas e os teatros, as discotecas, uns ecrãs enormes 

de televisão, infinitas decorações, os jogos electrónicos, 

os balões, os repuxos e outros efeitos de água, as 

plataformas, os jardins suspensos, os cartazes, as 

bandeirolas, os painéis publicitários, os manequins, os 

gabinetes de provas, uma fachada de igreja, a entrada 

para a praia, um bingo, um casino, um campo de ténis, 

um ginásio, uma montanha russa, um zoológico, uma 

pista de automóveis eléctricos, um ciclorama, uma 

cascata, tudo à espera, tudo em silêncio, e mais lojas, e 

mais galerias, e mais manequins, e mais jardins 

suspensos, e coisas de que provavelmente ninguém 

conhece os nomes, como uma ascensão ao paraíso. 

(AC, p.277) 

 

 

O primeiro romance do escritor português após ser laureado com o prêmio Nobel de 

Literatura intitula-se A caverna, publicado em 2000. O ano de publicação é significativo, pois 

claramente aspectos de uma sociedade finissecular, entre eles a reflexão própria ao período 75, 

surgirão de certa forma ficcionalizados e voltados, sobretudo, a questões de cariz econômicos. 

Nele, temos a focalização de uma cidade que se expande afetada pela chegada de um grande 

Centro comercial que habita geograficamente o espaço que carrega em seu nome e que, 

paulatinamente, ocupa por diversos meandros este mesmo locus na vida da população que o 

cerca.  

A ideia de uma força motriz não aparece na obra saramaguiana pela primeira vez nesse 

romance, ela surge também em O ano da morte de Ricardo Reis, em que o protagonista, ao 

deambular pela cidade, se depara com a presença corporificada em estátua daquele que 

naquele contexto é o eixo centralizador, o poeta lusitano: “todos os caminhos portugueses vão 

dar a Camões”76. Observa-se que nesse romance, pertencente ao curso da Estátua na ficção do 

autor, a força que regia o protagonista se direciona a um eixo histórico-cultural de uma nação, 

                                                 
75 Esse romance, ao lado de Todos os nomes e Ensaio sobre a cegueira, foi considerado pelo autor José 

Saramago como parte de uma trilogia involuntária. Para Bueno (2002, p.9), essa “Trilogia dá forma estética à 

crise contemporânea do capitalismo avançado através de um estilo muito elaborado...”. 
76 Podemos ver a presença da estátua de Camões como força motriz da cidade de Lisboa a partir de alguns 

trechos da obra, tais como: “Ricardo Reis atravessou o Bairro Alto, descendo pela Rua do Norte chegou ao 

Camões, era como se estivesse dentro de um labirinto que o conduzisse sempre ao mesmo lugar, a este bronze 

afidalgado e espadachim [...]” (SARAMAGO, 1988, p.67) / “Ricardo Reis saiu, eram três menos um quarto, 

tempo de ir andando, atravessou a praça onde puseram o poeta, todos os caminhos portugueses vão dar a 

Camões” (SARAMAGO, 1988, p.179). 
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ao evento conforme abordamos em nossa introdução, enquanto que, em A caverna, incluído 

na perspectiva da Pedra, a força motriz que o faz deambular motorizado (se isto é possível) 

em sua furgoneta, torna-se simplesmente um centro comercial de uma grande metrópole, 

denotando para onde vão as forças do mundo globalizado, a nada menos que ao mercado 

financeiro: “Qualquer caminho que se tome vai dar ao Centro” (AC, p.275). 

Partindo desse princípio, podemos perceber que o Centro ocupa uma posição 

hiperbólica na narrativa. E essa magnitude se mostra em sua própria arquitetura, pois ele não 

se constrói como um estabelecimento comercial tradicional a partir do momento que oferece 

também a opção de residência. Essa opção se torna sedutora, pois serve para dirimir 

problemas com violência e trânsito das grandes metrópoles, por exemplo, mas principalmente 

para dar vazão a um ideal de uma vida facilitada, próxima aos consumos diários, um ideal de 

cidade fabricada. Na conferência de Turim, Saramago (2013a, p.49) ao falar de A caverna, 

elucida que o romance traz “a visão de um mundo possível, onde os seres humanos quererão 

habitar no interior dos mesmos espaços comerciais que lhes vendem o que necessitam ou 

creem necessitar”.  

O empreendimento comercial amalgamaria, portanto, o espaço privado e o público, o 

lugar e o não-lugar de Marc Augé (2012), embora não pudéssemos dizer que ele construa na 

narrativa um espaço antropológico de fato77, pelo contrário, o empreendimento atua contra a 

sobrevivência desses espaços uma vez que altera a geografia ao seu redor, modificando 

vegetações e destruindo casas em prol do progresso de suas instalações físicas78. Na reflexão 

de Augé, nem sempre essas categorias podem ser vistas de uma maneira estanque, porque “na 

realidade concreta do mundo de hoje, os lugares e os espaços, misturam-se, interpenetram-se. 

[...] Lugares e não lugares se opõem (ou se atraem), como as palavras e as noções que 

permitem descrevê-las”. (AUGÉ, 2012, p.98) 

Em contraponto a essa nova dimensão do espaço urbano propiciada pelo 

empreendimento comercial, temos uma vila afastada do centro, onde conhecemos o oleiro 

Cipriano Algor que vive com sua filha Marta, sobrevivendo do comércio de louças que 

                                                 
77 Para Augé (2012, p.73),“Se um lugar pode se definir como identitário, relacional e histórico, um espaço que 

não pode se definir nem como identitário, nem como relacional nem como histórico definirá um não-lugar. A 

hipótese defendida aqui é a de que a supermodernidade é produtora de não-lugares, isto é, de espaços que não 

são em si lugares antropológicos e que, contrariamente à modernidade baudelairiana, não integram os lugares 

antigos.”  
78 Sobre a arquitetura do Centro é emblemático o trecho a seguir que aponta para uma construção 

megalomaníaca que se impõe: “é curioso que de cada vez que olho cá de fora para o Centro tenho a impressão de 

que ele é maior do que a própria cidade, isto é, o Centro está dentro da cidade, mas é maior que a cidade, sendo 

uma parte é maior que o todo, provavelmente será porque é mais alto que os prédios que o cercam, mais alto que 

qualquer prédio da cidade, provavelmente porque desde o princípio tem estado a engolir ruas, praças, quarteirões 

inteiros” (AC, p.259). 
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fornecem para a revenda no estabelecimento comercial. Aparece também o genro de Algor, 

que é funcionário da segurança do Centro comercial e ambiciona ser promovido à guarda 

residente para lá ir morar com a esposa. O núcleo das personagens principais da narrativa 

funciona como uma seleção exemplar de como este Centro intervém e se faz presente na 

rotina de todos que ali habitam. Marçal Gacho é funcionário assalariado do Centro, Cipriano 

Algor pequeno fornecedor de miudezas para ele, e Marta estabelece uma rotina entre as 

ausências do pai e do seu esposo. 

O espaço de residência dessa família se contrapõe à ostentação do Centro; ele é 

caracterizado por um ambiente quase minimalista, pois poucos são os signos que o descrevem 

e esses são recorrentes na narrativa, como: o forno, a amoreira preta, o cântaro, o banco de 

pedra e a furgoneta. A relação contrapontística com a modernidade começa a ser realizada a 

partir da camioneta que Algor utiliza para levar e descarregar as louças, que é descrita como 

“apenas uma furgoneta de tamanho médio, de um modelo fora de moda” (AC, p.11). O 

afastamento de um ambiente artificial e a aproximação ao natural e duradouro é visto na 

amoreira-preta que está ali desde outras gerações. Ela também é responsável por gestar a 

vida, seja do cão perdido que lhes aparece ou dos bonecos fabricados que repousam sob ela 

enquanto secam; o banco das reflexões, feito de pedra, apresenta a crueza de um objeto em 

estado bruto que, em sua superfície fria e áspera, propicia os embates advindos da reflexão 

sobre si próprio e sobre a natureza humana. Um dos principais fatores para essa diferenciação 

entre os ambientes é o tempo, representado pelo forno, na produção da olaria é preciso expor 

as peças ao sol, deixá-las secar, tudo naturalmente, o que denota maior vagareza na produção. 

Todos esses símbolos trazem uma ambientação que espelha e valora a relação desses 

indivíduos com um passado, seja ele remoto ou recente.  

A grande tônica da narrativa emerge com a problemática de que o Centro comercial 

anuncia a Cipriano Algor que deixará de adquirir os produtos da olaria em virtude de um 

novo produto que surgiu no mercado, mais moderno e capaz de substituir o barro a um baixo 

custo. Trata-se de um simulacro de plástico, em conformidade com a artificialidade daquela 

sociedade que lhe é contemporânea: “Só me ficaram com metade do carregamento, dizem que 

passou a haver menos compradores para o barro, que apareceram à venda umas louças de 

plástico a imitar e que é isso que os clientes preferem”. (AC, p.33) 

A partir de então, Algor entra em contato com a lógica implacável do mercado, 

simbolizada na narrativa pelo Centro comercial que gerencia boa parte do consumo na região. 

Os produtos realizados pela sua olaria tornam-se obsoletos e o oleiro amarga uma ingenuidade 

resultante da falta de reflexão, de quem não foi capaz de precaver-se da fluidez que o cerca, 
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em que “mercadorias que interessavam e deixaram de interessar é uma rotina quase diária no 

Centro” (AC, p.65).  

Cipriano Algor carrega com algumas culpas próprias em tudo isto, a primeira das 

quais, ingénua, inocente, mas, como à inocência e à ingenuidade tantas vezes tem 

sucedido, raiz maligna das outras, foi pensar que certos gostos e necessidades dos 

contemporâneos do avô fundador, em matéria de produtos cerâmicos, se iriam 

manter inalteráveis per omnia saecula saeculorum ou, pelo menos, durante toda a 

sua vida, o que vem a dar no mesmo, se bem repararmos. (AC, p.147) 

 

 Essa rotina se explica pela percepção do sociólogo Zygmunt Bauman (2007a) que 

apresenta como norte do que designou como “modernidade líquida” não pressupor mais uma 

valoração no duradouro, mas voltar-se para uma valoração da fugacidade, do transitório. 

Dessa forma, a distinção física entre os ambientes e as construções arquitetônicas indicam 

mais do que apenas a contradição ululante entre o campo e a cidade, entre o arcaico e o 

moderno, mas uma perspectiva de mundo que valora sua tradição e passado frente a uma 

outra que o descarta facilmente com uma prerrogativa futurista a la Marinetti79. Na narrativa, 

o forno é representante dos valores tradicionais e também de certa oposição ao processo de 

modernização a sua volta, enquanto o Centro comercial representa a constante renovação. 

 

Já se tinha visto como o barro é amassado aqui da mais artesanal das maneiras, já se 

tinha visto como são rústicos e quase primitivos estes tornos, já se tinha visto como 

o forno lá fora conserva traços de inadmissível antiguidade numa época moderna, a 

qual, não obstante os escandalosos defeitos e intolerâncias que a caracterizam, teve a 

benevolência de admitir até agora a existência de uma olaria como esta quando 

existe um Centro como aquele. Cipriano Algor queixase, queixa-se, mas não parece 

compreender que os barros amassados já não é assim que se armazenam, que às 

indústrias cerâmicas básicas de hoje pouco falta para se converterem em laboratórios 

com empregados de bata branca tomando notas e robôs imaculados cometendo o 

trabalho. (AC, p.147) 

 

A oposição feita nesse trecho apresenta o trabalho manufatureiro de Algor, uma 

pequena olaria, frente ao trabalho efetuado em fábricas mais estruturadas. Ambas são 

atividades vinculadas ao setor secundário da economia, sendo a última uma evolução da 

primeira, com o diferencial da estrutura maquinária envolvida na produção. Smith (1996), ao 

abordar uma pequena manufatura de alfinetes elucida que há três fatores que geram o 

aumento da produção, propiciados pela divisão do trabalho: o desenvolvimento da habilidade, 

a economia de tempo ao não precisar trocar de ferramenta e, por último, a inserção das 

máquinas (sua industrialização). Evidentemente, o modelo ao qual o narrador contrapõe 

                                                 
79 Refiro-me a Filippo Tommaso Marinetti fundador do movimento futurista e autor do manifesto de alcunha 

homônima, publicado em 1909, no qual o autor abole de forma radical toda a expressão de apreço ao passado 

como museus e bibliotecas, em prol do progresso. 



94 

 

Cipriano Algor se difere, no modo de produção, à forma como o trabalhador do velho forno 

interage com todo o processo.  

O oleiro desconhece uma produção que não parta do contato direto com o produto. O 

trabalho é a extensão da personagem, isto porque o ofício da olaria não permite mediações: o 

contato se dá de forma direta entre matéria e trabalhador, não há ferramentas, enquanto na 

indústria costumeiramente todas as etapas da produção são mediadas. Nesse sentido, para 

Cipriano Algor, afastar-se da olaria, deixar o seu ofício, encerra mais do que meramente um 

vínculo de trabalho, há uma memória afetiva construída que se relaciona ao apelo sensorial do 

barro80: 

 

em que estupor de fábrica daquelas estariam a ser produzidos os estupores das 

mentiras de plástico, maliciosamente fingidas à imitação de barro, É impossível, 

murmurou, nem o som nem o peso se lhe podem igualar, e há ainda a relação entre a 

vista e o tacto que li já não sei onde, a vista que é capaz de ver pelos dedos que estão 

a tocar o barro, os dedos que, sem lhe tocarem, conseguem sentir o que os olhos 

estão a ver. (AC, p.27) 

 

Soma-se à experiência tátil o histórico familiar. Vemos pela ressonância dos nomes 

que o tempo atua para a personagem em uma circularidade e não de forma apartada e 

desvinculada81.  

 

A morada e a olaria tinham sido construídas neste amplo terreiro, provavelmente 

uma antiga eira, ou um calcadoiro, no centro do qual o avô oleiro de Cipriano Algor, 

que também usara o mesmo nome, decidiu, num dia remoto de que não ficou 

registro nem memória, plantar a amoreira. O forno, um pouco apartado, já havia sido 

obra modernizadora do pai de Cipriano Algor, a quem também idêntico nome fora 

dado. (AC, p.30). 

 

A relação quase sempre cismática entre o trabalhador e o homem civil não é 

possibilitada para a personagem, Algor é o tempo todo um oleiro e não consegue enxergar-se 

fora de seu ofício. Para ele, a manufatura ainda é uma extensão de si: 

 

Cipriano Algor não voltou a adormecer. Pensou em muitas coisas, pensou que o seu 

trabalho se tornara definitivamente inútil, que a existência da sua pessoa deixara de 

ter justificação suficiente e medianamente aceitável, Sou um trambolho para eles, 

murmurou (AC, p.58). 

                                                 
80 O apreço a essa experiência tátil com o barro é revelada ainda no sonho em que um tigre lhe come a mão (AC, 

p.55), o que nos permite remeter a outro momento em que o autor reflete sobre o sentido do tato, com a 

personagem Baltazar, maneta de Memorial do convento que perde uma das mãos em guerra.  
81 O tempo atua para a personagem da mesma forma que atua para o autor. Saramago declara “Eu vejo o tempo 

como um harmônico” e ilustra sua percepção “o tempo não é sucessão diacrônica, em que um acontecimento 

vem atrás do outro; o que acontece projeta-se numa imensa tela e tudo fica ao lado de tudo” (SARAMAGO apud 

AGUILERA, 2010, p.253-254). 
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 Essa relação do homem com o seu ofício se constrói até mesmo pelo espaço físico que 

essas realidades ocupam. A olaria é extensão de sua casa, o que promove a visão indissociável 

entre essas esferas. O sociólogo Zygmunt Bauman aponta em seu livro Comunidade que essa 

separação entre negócios e lar foi promovida no capitalismo moderno e favorece a retirada do 

cunho moralizante das relações de trabalho. 

 

O ato constitutivo do capitalismo moderno foi a separação entre os negócios do lar, 

o que significou ao mesmo tempo a separação entre os produtores e as fontes de sua 

sobrevivência. Esse duplo ato libertou as ações voltadas para o lucro, e também 

aquelas voltadas para a sobrevivência, da teia dos laços morais e emocionais da 

família e da vizinhança, simultaneamente esvaziando tais ações de todo o sentido de 

que eram, antes, portadoras. (BAUMAN, 2003, p. 32).  

  

 

O oleiro é relutante em relação à realidade “moderna” e industrial que o circunscreve, 

justamente pela sensação de perda de sentido e inteireza em suas ações. Cipriano Algor insiste 

em sua olaria, embora ao seu redor a “Cintura Industrial” seja uma realidade. Podemos 

perceber que a sociedade que se desenha no romance está inscrita em um momento posterior à 

Revolução Industrial e que espaços como a olaria dos algores atuam como resistência a um 

novo modo de produção. O vínculo do oleiro com sua tradição, abarcada aqui anteriormente, 

termina por estabelecer uma relação que o aprisiona a essas mesmas raízes. Entretanto, vale 

ressaltar que ele e sua família não estão completamente alheios à modernidade à sua volta, 

afinal Algor percorria a estrada até o centro rotineiramente e Marta teve oportunidade de 

estudar na cidade. Não caberia, portanto, uma defesa inocente de que os habitantes do espaço 

mais rural não tivessem acesso aos meandros do Centro. 

Dessa forma, nem tudo pode ser plenamente compreendido a partir da dicotomia 

cidade e campo. O oleiro do texto saramaguiano engendra a dado momento da narrativa a 

tensão de uma adaptação necessária ao mercado, o que o faz se render a realizar um outro tipo 

de atividade em seu forno. A divisão de trabalhos entra em cena junto de uma aparente 

tristeza e apatia daquele senhor que reflete sobre a possibilidade de permanência de seu ofício. 

Não se pode deixar de lado, entretanto, que aspectos de uma burocracia própria das indústrias 

já estavam presentes em sua rotina mesmo antes do golpe sofrido: “Agora que ficámos 

sozinhos, conte-me como foi a entrega da mercadoria, Sem novidade, na forma do costume, 

entreguei as guias, descarreguei as caixas, fez-se a contagem” (AC, p.81).  

Um ponto importante da narrativa para evitarmos cair em um perspectivismo ingênuo 

é o momento em que o oleiro precisa recolher a sua mercadoria não vendida. Inicialmente, 
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quando o estabelecimento exige sua retirada, ele intenta vendê-la a outros pequenos 

compradores, mas não age nessa direção, abandonando-as, por fim, em um sítio escolhido. Ao 

abandonar seus objetos, a lógica que se manifesta não é a das sociedades antigas, a de uma 

sociedade de trocas que permitisse doar aos demais este excedente de produção, Algor 

simplesmente não cogita esta opção. Ele não doa os barros demonstrando uma percepção de 

que este não seria bem quisto pelos demais, afinal, não se espera que aqueles consumidores os 

queiram apenas pela gratuidade. O trecho do abandono se assemelha a um sepultamento, 

simbolizado pelo silêncio e cuidado das ações, Algor, acompanhado de Marçal, pouco a 

pouco descarta o fruto de seu trabalho.  

 

Quando Cipriano Algor regressou a casa no primeiro dia da semana de destruição, 

mais indignado pelo vexame do que exausto pelo esforço, tinha para contar à filha a 

aventura ridícula de um homem a calcorrear os campos à procura de um lugar ermo 

onde pudesse largar a cacaria inútil que transportava, como se dos seus próprios 

excrementos se tratasse (AC, p.46) 

 

As trocas genuínas não são, portanto, ações evidenciadas na narrativa, mas isto não 

significa que não sobreviva naquele meio alguma troca que não seja a comercial. O próprio 

Mauss (2003, p 294), no final de Ensaio sobre a dádiva, salienta que na sociedade restam 

trocas realizadas no âmbito do simbólico, com valores sentimentais, “felizmente, nem tudo 

ainda é classificado exclusivamente em termos de compra e venda”. Em A caverna, Cipriano 

Algor leva o genro ao trabalho, este por sua vez, ajuda-o na olaria em alguns dias de folga, 

todas essas são trocas sutis que não envolvem um objeto, mas que envolvem tempo e 

despojamento. 

Apenas em um momento temos uma troca no plano material, mas ela carregará um 

elemento significativo para a narrativa. A obrigação de retribuição da dádiva, criada pelo 

vínculo gerado quando esta é aceita (MAUSS, 2003), aparece no jogo de sedução existente 

entre a vizinha Isaura e Cipriano, a partir de uma conversa trivial sobre a asa de um cântaro 

que se quebrou e a oferta de um novo pelo oleiro. A ruptura da louça é símbolo fortuito de 

outros rompimentos, se pensarmos que o diálogo se realiza no cemitério, quando ele visita o 

túmulo de sua esposa e ela o de seu marido. Depois, um bolo surge como retribuição de 

Isaura Estudiosa. Embora haja interesses aqui, estes não são voltados ao mercado e sua lógica 

de consumo, mas à necessidade na manutenção de certos vínculos. As dádivas que trocam não 

são totalmente desinteressadas, assim como de fato nenhuma o é, mas elas fornecem uma 

“aliança proveitosa” (MAUSS, 2003, p.303). Ações dessa natureza sobrevivem mais 

harmoniosamente naqueles que são considerados espaços plenos, como é o caso do vilarejo 
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habitado por Cipriano Algor, e são cada vez mais rarefeitas em espaços caracterizados como 

não-lugares, aqueles que, segundo Augé (2012), são vazios de especificações e personalidade. 

A personagem da narrativa saramaguiana se vê aprisionada ao forno e resoluto quanto 

a não ir morar no Centro comercial, caso o genro seja promovido a guarda residente. Se a 

volatização promovida pelo mercado é maléfica, a estagnação em modelos antigos também o 

pode ser. A recusa ao fornecimento de suas louças estabelece uma reviravolta na narrativa que 

coloca o indivíduo em constante reflexão sobre seu futuro e o de sua olaria. 

Nesse interim, é sintomático o sonho que sucede ao momento em que cogita a 

possibilidade de seguir sua filha ao estabelecimento, “Quando o Marçal for promovido, 

considerarei a opção” (AC, p.168). No sonho, Algor se vê refletindo em seu banco de pedra, 

entretanto, a ambientação não é dada aos pés da amoreira preta ou ao ar livre, mas o banco 

está inserido dentro do forno. Sentado, voltado para o interior com certa proximidade a 

parede, o oleiro se depara com a presença de sombras e projeções, construindo em sonho um 

prospecto de ambiente e atitudes muito similares à caverna platônica.  

 

Cipriano Algor sonhou que estava dentro do seu novo forno [...] por muitas 

liberdades e exageros que a lógica onírica autorize ao sonhador, é a presença de um 

banco de pedra lá dentro, um banco exatamente igual ao das meditações, e de que 

Cipriano Algor só pode ver a parte de trás do recosto, porquanto, insolitamente, este 

banco está virado para a parede do fundo, a não mais que cinco palmos dela [...]uma 

pessoa sentada ficará com o nariz pegado à parede. [...] A mão, essa sim, podia 

chegar à parede sem nenhum esforço. Ora, no instante preciso em que os dedos de 

Cipriano Algor lhe iam tocar, uma voz vinda de fora disse, Não vale a pena 

acenderes o forno.[...] Fez um movimento para voltar-se e perguntar por que motivo 

não valia a pena acender o forno e que vem a ser isso de me tratares por tu, mas não 

conseguiu virar a cabeça [...] Cipriano Algor não sabia por que ali estava [...] 

Cipriano Algor pensou que o melhor, o mais fácil, seria levantar-se simplesmente do 

banco de pedra e ir lá fora perguntar ao genro que diabo de conversa era aquela, mas 

sentiu que o corpo lhe pesava como chumbo, ou nem sequer isso, que em verdade 

nunca será o peso do chumbo tanto que o não consiga erguer uma força maior, o que 

ele estava era atado ao recosto do banco, atado sem cordas nem cadeias, mas atado. 

Experimentou outra vez virar a cabeça, mas o pescoço não lhe obedeceu, Sou como 

uma estátua de pedra sentada num banco de pedra olhando um muro de pedra [...]. 

Foi neste momento que a sombra de Marçal voltou-se a projetar na parede. (AC, 

p.193-196) 

 

O que nos parece é que durante a narrativa a personagem estabelece um processo de 

anagnorisis, em que este reconhecimento é feito por meio de desdobramentos, sendo o 

primeiro o forno. Sair do forno, deixar a olaria, significa uma abertura para que, assim como o 

barro, permita-se ser moldado. Nesse sentido, passemos a considerar a ambivalência do título 

do romance que se refere tanto a uma caverna que irá surgir na narrativa a posteriori, como 
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também elabora um intertexto com o Mito da caverna, inserido no livro VII d’A República de 

Platão82.  

O forno funciona como uma primeira caverna da qual é preciso desvencilhar-se. 

Observamos na descrição do sonho a tentativa de movimento que não é conseguida, situação 

análoga àquela com que o oleiro precisa lidar em vida, pois cabe ressaltar que a olaria é o 

único ofício que conhece e deixá-la não significa meramente uma opção, mas uma condição. 

É preciso verificar que essa reflexão é realizada em sonho, o que poderia desautorizá-la como 

um processo consciente, mas ela possui ressonância com outros momentos em que a 

personagem reflete em seu banco de pedra. Além disso, há outro momento em que Algor 

adentra o forno para limpá-lo, acompanhado da observação de Achado. O fato é que essa 

primeira anagnorisis parece ser construída inicialmente em pequenos lampejos e apenas na 

expressão onírica ela surgirá de um modo mais íntegro. É em sonho que os temores de Algor 

se materializam e apenas em sonho ele consegue observá-los de forma mais detida. 

A primeira reflexão elaborada pela personagem se dá em torno da impossibilidade de 

manter seu ofício e da necessidade de adequar-se ao mercado. O reconhecimento elaborado 

pelo protagonista é feito em relação ao outro paradigma que se realiza ao seu redor, o do 

fetiche do consumismo. Esse movimento realizado ratifica a afirmação de Lipovetsky (2007) 

quando este ressalta que não é mais salutar demonizar a sociedade de consumo, do contrário, 

deve-se haver uma atitude voltada à sua compreensão. 

A cobrança de uma adaptação surge também ao final do sonho na última sombra 

projetada: trata-se do subchefe de departamento que prenuncia o que será a recusa de seus 

novos trabalhos, que acontecerá quando eles estiverem morando no Centro. O empregador 

surge com um papel muito semelhante ao realizado na realidade, quando é o responsável por 

apresentar ao oleiro a perspectiva do Centro comercial sobre diversos pontos, esclarecendo-o: 

“Para o Centro, senhor Algor, o melhor agradecimento está na satisfação de nossos clientes, 

se eles estão satisfeitos, isto é, se compram e continuam a comprar, nós também o estaremos.” 

(AC, p.130). Ele costuma demonstrar uma ironia e uma indiferença fabricadas de quem 

                                                 
82 Nesse texto o filósofo irá fazer uma analogia entre as concepções de sua teorização sobre mundo das ideias 

versus mundo sensível, o que seria, a grossíssimo modo, a percepção de uma realidade pautada na essência 

(metafísica e transcendente) versus uma realidade pautada no aparente (mundo material). Entretanto, vale 

ressaltar que a visão saramaguiana possui a particularidade de não querer habitar um mundo transcendental como 

Platão intentava com seu mundo das ideias. As categorias servem como ilustrativas dos engodos do capital, da 

supervalorização do aparente. Sobre este ponto Barberà elucida que, “se comprende, pues, que la propuesta de 

Saramago sea bajar a la Idea del pedestal en que Platón la entronizara y renunciar a la ascensión hasta cumbres 

demasiado altas. Más aún, si de permanecer en el ámbito de lo material y estrictamente humano se trata, vale la 

pena incluso de poner coto a las pretensiones del cerebro y cantar en cambio las excelencias de la mano y los 

dedos, sin cuyo previo concurso aquél se muestra, simple y llanamente, inútil” (2008, p.11). 
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possuiu alguma empatia pelo funcionário, mas não pode mover-se por tal. Na realidade 

onírica ele diz: 

 

Senhor Cipriano Algor, vim só para informá-lo de que a nossa encomenda de 

bonecos de barro acaba de ser cancelada, disse o chefe do departamento de compras, 

não sei nem quero saber por que se meteu aí, se foi para se dar ares de herói 

romântico à espera de que uma parede lhe revele os segredos da vida, a mim parece-

me simplesmente ridículo, mas se a sua intenção vai mais longe, se a sua intenção é 

imolar-se pelo fogo, por exemplo, saiba desde já que o Centro se recusará a assumir 

qualquer responsabilidade pela defunção, é que não faltaria mais, virem culpar-nos a 

nós dos suicídios cometidos por pessoas incompetentes e levadas à falência por não 

terem sido capazes de perceber as regras do mercado. (AC, p.197) 

 

Mediante a advertência do chefe do departamento ao oleiro, recordamos a afirmação 

de Campbell de que o espírito da sociedade de consumo seria um espírito romântico que 

costuma “operar no sentido de suplantar as forças do tradicionalismo e proporcionar um 

impulso renovado à dinâmica do consumismo” (CAMPBELL, 2001, p.288). O oleiro neste 

trecho é acusado de uma supervaloração do momento que vive, mas é a sociedade que o 

exorta que romantizou o poder de consumo ao dotá-lo de uma experiência sensorial, estética, 

retirando o valor pragmático da simples equação existente entre necessidade e utilidade. Não 

são esses os valores e padrões que levam um indivíduo a realizar uma compra.  

Na sociedade do esteta de Kierkegaard (1988), a dinâmica de consumo se altera, agora 

a experiência propiciada pela aquisição será mais valorada do que o próprio objeto. O plástico 

que suplanta o barro de Algor traz àquele que compra uma sensação de modernidade e de 

inovação, que a tradição não é capaz de lhe fornecer. Nesse sentido, há também uma questão 

de status social a ser considerada.  

Após a recusa aos seus produtos, Algor busca adequar seu modo de produção 

encontrando junto de sua filha Marta uma nova possibilidade: o fabrico de bonecos. Para essa 

empreitada, eles encontram antigas enciclopédias na olaria e realizam um estudo para a 

realização do projeto e apresentação ao estabelecimento comercial, com o qual o oleiro 

possuía um contrato de exclusividade. Entretanto, após a primeira confecção de cerca de 

trezentos produtos, este estabelecimento realiza uma pesquisa de mercado para definir o 

destino da parceria e obtém um resultado negativo quanto ao interesse dos consumidores por 

aqueles objetos. É interessante notar que a escolha dos objetos a serem produzidos não nos 

parece gratuita, pois os bonecos nada mais são do que simulacros, o que nos remete a mais 

uma referência à questão da prevalência na caverna platônica do mundo sensível sobre o 

inteligível. 
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O modelo vivenciado pelo Centro comercial se aproxima da dinâmica do toyotismo83, 

em que a preocupação é com a expectativa e demanda de consumo do mercado (criada pelo 

próprio) e não mais com a produção. Em meio ao tempo de espera da aprovação ou negação a 

uma nova encomenda dos bonecos, Marçal Gacho, genro do oleiro, é promovido à guarda-

residente e recebe o apartamento para nele residir. Apesar de relutar, Algor não possui outra 

saída a não ser ir morar com o casal na cidade. 

O momento em que a família do oleiro conhece o apartamento onde irão residir vem 

preenchido de críticas ao encerramento naquele espaço, demonstrando muitas vezes certo 

estranhamento às convenções do estabelecimento. O apartamento pequeno, a estrutura ao 

redor de isolamento, as engrenagens de segurança presentes até mesmo no controle de 

velocidade do elevador, tudo isto contribui para a sensação de falta de liberdade, o que nos 

lembra a equação freudiana de O mal-estar da civilização (1996) entre liberdade e segurança, 

cuja escolha sempre será pautada no sacrifício de uma parcela do outro polo. 

 

Marta disse, Estas pessoas não veem a luz do dia quando estão em casa, As que 

moram nos apartamentos voltados para o interior do Centro também não, respondeu 

Marçal, Mas essas, como tu disseste, sempre se podem distrair com as vistas e o 

movimento, ao passo que estas daqui estão praticamente enclausuradas, não deve ser 

nada fácil viver neste apartamento sem luz do sol, a respirar ar enlatado durante todo 

o dia. (AC, p.278-279) 

 

O Centro comercial engendra uma disciplina e vigilância severas. O local é todo 

cercado por câmeras e por guardas, um deles Marçal Gacho, e essa não parece ser uma 

situação confortável para Algor. Até mesmo o elevador panorâmico com controles de 

velocidade favorece o exercício da segurança e observação do que acontece no 

estabelecimento. O “ascensor” de Saramago bem como todos os artefactos de controle, nos 

lembra uma versão moderna do panótipo que Foucault apresenta em Vigiar e Punir: artifício 

de controle das “instituições totais” que exerce poder e dominação sobre as pessoas. Cabe 

ressaltar que, para Bauman (2003, p.35), o antigo modelo deste controle “prendia os 

subordinados ao lugar, aquele lugar onde podiam ser vigiados e punidos por qualquer quebra 

de rotina. Mas também prendia os supervisores ao lugar, aquele de onde deviam vigiar e 

administrar a punição”. Nesse sentido, as câmeras e ascensores permitem uma mobilidade, os 

meios de controle também se modernizam.  

                                                 
83 Segundo Alves (2005), “o toyotismo é a expressão superior da racionalização capitalista nos loci mais 

dinâmicos da acumulação de valor, exigindo, na etapa desenvolvida do processo civilizatório, uma nova 

implicação subjetiva, que temos salientado como sendo a ‘captura’ da subjetividade do trabalho vivo pelo 

capital”.  
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Enquanto o elevador passa pelos andares do Centro uma série de elementos são 

descritos, conforme trecho exposto em nossa epígrafe. Em meio a eles, surge a imagem da 

“cadeira elétrica” e do “pelotão de execução”, referência clara a instrumentos de repressão e 

punição dos indivíduos que não se coadunaram ao esperado deles por aquelas instituições. O 

ambiente de controle owerlliano pode ser percebido mesmo dentro das residências, de uma 

forma sublimada, por meio dos meios de comunicação: “Depois do jantar, viram um 

programa de televisão transmitido pelo canal interno do Centro, exclusivo para os residentes, 

depois recolheram-se aos quartos.” (AC, p.321) 

No Centro comercial, há outros mecanismos de controle que se pautam no discurso 

midiático. As chamadas dos estabelecimentos comerciais e do próprio Centro nas faixas e 

fachadas atuam sobre o indivíduo em sua faceta de consumidor, reduzindo-o a tal: “O 

consumismo também é uma economia do engano. Ele aposta na irracionalidade dos 

consumidores, e não em suas estimativas sóbrias e bem informadas, estimula emoções 

consumistas e não cultiva a razão” (BAUMAN, 2007b, p.65) 

Nessa “economia do engano”, o indivíduo deixa-se levar pelo consumo independente 

de uma verdadeira necessidade: “Vender-lhe-íamos tudo quanto você necessitasse se não 

preferíssemos que você precisasse do que temos para vender-lhe.” (AC, p.282). O valor de uso 

será deixado para trás em prol de um senso estético pautado em subjetividades criadas pelo 

mercado. Marta demonstra ter consciência do que está em jogo quando o shopping não 

adquire as mercadorias do pai: “Que irá ser de nós se o Centro deixa de comprar, para quem 

passaremos a fabricar louça se são os gostos do Centro que determinam os gostos de toda a 

gente, perguntava-se Marta” (AC, p.42).  

As necessidades são criadas, produzidas, por quem possui interesse de fornecê-las, isto 

contribui para o ambiente artificioso gerado no Centro comercial: Cipriano Algor frequenta 

uma atração que imita as sensações do clima, no apartamento há uma imitação de aquário 

(AC, p.233), e o estabelecimento recria até mesmo uma praia: 

 

Amanhã ou depois vou à praia, anunciou Cipriano Algor, Aí já estive uma vez, disse 

Marçal, E como é aquilo, Género tropical, faz muito calor e a água é tépida, E a 

areia, o piso é de plástico a fazer as vezes, de longe até parece autêntico, Mas ondas 

não há, claro, Pois aí é que se engana, tem lá no interior um mecanismo que produz 

uma ondulação igualzinha à do mar, Não me digas, Digo, As coisas que os homens 

são capazes de inventar, Sim, disse Marçal, é um bocado triste (AC, p.314). 

 

Mediante a aquisição desses produtos os consumidores imaginam adquirir uma parcela 

de felicidade que pode ser tomada de forma imediata. Os indivíduos esboçam uma 
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culpabilidade por não serem felizes, eles se colocam sob o jugo contínuo da busca de euforia, 

mesmo que ela dure apenas o hiato de um instante. Sobre esse hedonismo, Lipovetsky tece 

uma série de considerações, dentre elas a que se segue acerca dessa sociedade alicerçada no 

desejo:  

 

Há algo na sociedade de consumo além da rápida elevação do nível de vida médio: a 

ambiência da estimulação dos desejos, a euforia publicitária, a imagem luxuriante 

das férias, a sexualização dos símbolos e dos corpos. Eis um tipo de sociedade que 

substitui a coerção pela sedução, o dever pelo hedonismo, a poupança pelo 

dispêndio, a solenidade pelo humor, o recalque pela liberação, as promessas do 

futuro pelo presente. A fase II se mostra como sociedade de desejo, achando-se toda 

a cotidianidade impregnada de imaginário de felicidade consumidora, de sonhos de 

praia, de ludismo erótico, de modas ostensivamente jovens.  (LIPOVETSKY, 2007, 

p.35)84 

 

 No romance, podemos observar que os dois primeiros consumos que chamam atenção 

de Cipriano Algor vertem-se para a esfera do lazer: as sensações do clima e a praia. São eles 

produtos criados para fornecer prazer aos residentes daquele espaço e uma sensação de bem-

estar e saúde, uma vez que estão privados da possibilidade de adquiri-las naturalmente. 

Sintomática ainda, é a descrição do trecho do ascensor utilizada aqui como nossa epígrafe que 

termina com o anjo apocalíptico, como se reafirmasse a questão do hedonismo com o paraíso 

que se anuncia: “começa a civilização do hiperconsumo, esse império em que o sol da 

mercadoria e do individualismo extremo não se põe jamais” (LIPOVETSKY, 2007, p.42-43).  

A questão que se coloca frente ao hedonismo propiciado pelo shopping da narrativa se 

relaciona àqueles que não podem dar vazão aos apelos do mercado e a certo ritmo de 

consumo terminando por se marginalizarem. Embora Lipovetsky considere que a época em 

que havia uma imposição de classe pelo consumo foi suplantada por outra com liberdade de 

acesso e indefinição dessas classes de modo estanque, o que se considera é que a liberdade 

para consumir quaisquer produtos não significa ter sempre condições de fazê-lo.  

Nesse sentido, é possível construir uma crítica ao conceito de Adam Smith da “mão 

invisível” do mercado, avaliando que seria um erro pensar no mercado como regulador da 

sociedade, porque existe uma parcela da sociedade que, não sendo formada por consumidores, 

e sua obstinação pelo lucro, terminou por ser destruída. A crítica ao mercado verte-se, 

                                                 
84 Para o autor haveria três fases da expansão do consumo na sociedade, a primeira iniciada por volta de 1880 

com a ideia de modernidade, terminando com a Segunda Guerra Mundial; a segunda fase é a de um hedonismo 

provocado pela busca de felicidade no consumo, a percepção do tempo se volta para o presente, ainda há certa 

afirmação social na aquisição; a partir da fase terceira se questiona os anos 60-70 e passa-se ao consumo como 

valor de experiência o que denominou “consumo experiencial”. Nesta última fase, indivíduos se dissociam de 

hábitos de determinada classe, há uma banalização do acesso ao consumo, o indivíduo é visto como homo 

consumericus e o consumo cada vez mais individualizado. 
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portanto, para sua regulamentação e não para a sua eliminação. Em A caverna aqueles que 

não acompanharam o ritmo e as possibilidades ficaram ao meio do caminho, às margens da 

estrada da Cintura Verde, que não é mais verde, ou da Cintura industrial, saqueando carros, 

realizando pequenos assaltos para manter a família. 

Os que vivem no Centro comercial ignoram essa realidade. Os excluídos são 

lembrados apenas sob a expectativa de medo que geram, mas o processo marginalizador é 

finalizado na separação geográfica do ambiente composto por faixas específicas, em que os 

espaços surgem todos demarcados, apesar do “trânsito possível”.  

 

A sedução do mercado é, simultaneamente, a grande igualadora e a grande divisora. 

Os impulsos sedutores, para serem eficazes, devem ser transmitidos em todas as 

direções e dirigidos indiscriminadamente a todos aqueles que os ouvirão.  No 

entanto, existem mais daqueles que podem ouvi-los do  que  daqueles  que  podem  

reagir  do  modo  como  a mensagem  sedutora  tinha  em  mira  fazer  aparecer.  Os 

que  não  podem agir  em  conformidade  com  os  desejos  induzidos  dessa  forma  

são diariamente  regalados  com  o  deslumbrante  espetáculo  dos  que  podem fazê-

lo. O consumo abundante, que é-lhes dito e mostrado, é a marca do sucesso  e  a  

estrada  que  conduz  diretamente  ao  aplauso  público  e  a fama (BAUMAN, 1998, 

p.5). 

 

Assim como na dinâmica da caverna, aqueles que vivem no Centro comercial 

contentam-se com um universo artificioso, com as sombras, enquanto a realidade está lá fora. 

A lição platônica do aprisionamento ao mundo sensível pode ser perfeitamente correlacionada 

às escolhas de vida nesse ambiente. Não ao acaso, a epígrafe deste romance, ao contrário dos 

livros fictícios que costuma criar para suas obras, é um trecho deste mito: “Que estranha cena 

descreves e que estranhos prisioneiros, São iguais a nós. Platão, República, Livro VII” (AC, 

p.10) 

A percepção desse aprisionamento pelas personagens se dá quando essas não 

reconhecem naquele espaço a possibilidade de chamá-lo de lar. “A casa que tínhamos foi-nos 

tirada, Continua a ser nossa, Mas não como o foi antes, Agora a casa é esta. Marta olhou em 

redor e disse, Não creio que o venha a ser alguma vez”. (AC, p.316) 

O que irá corroborar a sensação de estranhamento e não pertença ao ambiente 

vivenciada pelas protagonistas é a descoberta de uma gruta no subsolo do estabelecimento. 

Convocado para realizar a guarda do local, em escalas divididas com alguns outros residentes, 

Marçal se depara com o que parece ser a descoberta da caverna de Platão. Enquanto realiza a 

guarda, Cipriano Algor, envolvido pelo mistério e sigilo ordenados para a missão dada aos 

guardas, aventura-se pelo Centro para descobrir o genro e, por conseguinte, o objeto de 
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atenção e zelo daquele estabelecimento. O momento posterior ao encontro e à descoberta 

daqueles indivíduos aprisionados é assim descrito. 

 

Não havia mais que fazer ali, Cipriano Algor tinha compreendido. Como o caminho 

circular de um calvário, que sempre irá encontrar um calvário adiante, a subida foi 

lenta e dolorosa. Marçal descera ao seu encontro para o ajudar, ao saírem da 

escuridão para a luz vinham abraçados e não sabiam desde quando  (AC, p.333) 

  

A passagem é um paralelismo com o sonho de Cipriano Algor dentro do forno. Aqui,  

o genro surge como o condutor, o trecho sublinhado faz menção à recorrência da atitude do 

libertador no mito de Platão, mas também faz menção a um processo que, sendo 

anteriormente sofrido apenas pelo sogro, passou ao longo do relato a ser compartilhado por 

Marçal: o incômodo de morar no Centro, o sentimento de perda de si e de suas raízes. 

 

Cipriano Algor já perguntou a si mesmo como foi possível que se tivesse deixado 

encerrar durante três semanas sem ver o sol e as estrelas, a não ser, torcendo o 

pescoço, de um trigésimo quarto andar com janelas que não se podiam abrir (AC, 

p.339) 

 

Após a experiência na caverna, se torna impossível continuar habitando aquele 

ambiente do simulacro, até mesmo o sítio arqueológico encontrado se torna mercadoria, o que 

será visto adiante pelas personagens quando na estrada avistam uma faixa com a seguinte 

inscrição: “BREVEMENTE, ABERTURA AO PÚBLICO DA CAVERNA DE PLATÃO, 

ATRACÇÃO EXCLUSIVA, ÚNICA NO MUNDO, COMPRE JÁ A SUA ENTRADA” (AC, 

p. 350). 

Cipriano Algor ao retornar da caverna parece confirmar a si mesmo muitas de suas 

suspeições e a mais irremediada delas é a de que aquele espaço não lhe cabe. A transformação 

daquela experiência torna impossível qualquer possibilidade de continuar buscando uma 

adaptação àquele universo. O oleiro nega, portanto, uma inserção neste mundo do 

hiperconsumo gerador de uma realidade distorcida, pautada no elemento espetacular da 

imagem. Para Guy Debord,  

 

É pelo princípio do fetichismo da mercadoria, a sociedade sendo dominada por 

<coisas supra sensíveis embora sensíveis>, que o espetáculo se realiza 

absolutamente. O mundo sensível é substituído por uma seleção de imagens que 

existem acima dele, ao mesmo tempo em que se faz reconhecer como o sensível por 

excelência. (1997, p.21). 
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Ao retornar à vila em que vivia, Algor vivencia a experiência do reencontro com os 

afetos de seu cão Achado e de Isaura Madruga. Entretanto, quando, dias depois, seu genro 

também abandona o emprego (“Quem não se ajusta não serve e eu tinha deixado de ajustar-

me” (AC, p.347)) por não conseguir mais adaptar-se após o processo de anagnorisis, parte 

para a olaria com Marta, encontrando um ex-oleiro que não consegue se adequar de volta ao 

lugarejo. Como retornados, passam pela vivencia de não adequação ao espaço anterior: “O 

Marçal e eu vamos procurar nossa vida longe daqui, está decidido, o Centro acabou, a olaria 

já tinha acabado, de uma hora para outra passamos a ser como estranhos neste mundo” (AC, 

p.347) 

As personagens ensaiam a busca de um entre-lugar, em que não seja preciso optar por 

ocupar um dos extremos da sociedade de consumo. Como resposta aos momentos de 

anagnorisis, decidem por não escolher entre uma caverna ou outra, mas partir em busca de 

um novo caminho possível. Ana Paula Arnaut (2014, p.9), ao discorrer sobre o lugar da utopia 

nas narrativas saramaguianas, sublinha que Cipriano Algor 

 

não se deixa enganar pelas aparências de uma (boa) vida que, enfim, se revelará 

sombra. Aparentemente um local de extraordinária comodidade, onde tudo, ou quase 

tudo, existe, o espaço do Centro para onde a família se muda sempre se lhe 

apresenta, contudo, como um local de redução de liberdade e de humanidade. Por 

isso, depois de conhecer o segredo da(s) caverna(s), num percurso de 

consciencialização desde cedo posto em evidência, Cipriano arrasta a filha, Marta 

Isasca, e o genro, Marçal Gacho, na fuga a esse espaço de tonalidades utópicas. 

 

O processo de reconhecimento promovido se assemelha ao parto da maiêutica e, por 

este motivo, a gravidez de Marta85, que atravessa toda a narrativa desde a recusa das louças 

pelo comércio, trará a simbologia de gestar uma nova vida a todo o núcleo familiar. A busca 

de uma terceira via é a busca desses indivíduos por liberdade, talvez ela possa ser encontrada, 

assim como foi Achado aquele cão que habitava suas casas, mas que “veio de longe, de outro 

sítio, de outro mundo” (AC, p.111) 

Por fim, o pai, Isaura e Achado os acompanham, decidem sair sem destino certo, mas 

antes ainda realizam o gesto simbólico da retirada dos bonecos restantes de dentro do forno. O 

renascimento desses sujeitos está simbolizado tanto na gestação de Marta como na imagem 

dos bonecos expostos à chuva, para que virem lama e depois pó. O deslocamento se dá não 

                                                 
85 A maternidade é símbolo recorrente na obra do autor: em O ano da morte de Ricardo Reis citado aqui, o 

heterônimo não chega a se tornar pai do filho de Lídia em vida, pois ironicamente nos nove meses em que lhe 

aparece Fernando Pessoa sua morte é gestada; em A jangada de Pedra a gravidez se revela como união entre as 

nações (Maria Guavaira e Joana Carda) e perspectiva de perpetuação da vida naquele novo espaço geográfico 

que se configura. 
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em função de um espaço geográfico utópico, mas ao único espaço de utopia possível, que na 

concepção saramaguiana é o homem: “a fuga acontece, por consequência, não na direcção da 

tradicional perfeição da utopia mas, antes, na direcção de um lá fora, indeterminado é certo, 

mas um lá fora, o nosso mundo, onde o Homem pode ser livre e perfeitamente imperfeito” 

(ARNAUT, 2014, p.9). Na narrativa, é como se o processo de anagnorisis fosse feito em 

camadas, como se houvesse uma etapa dentro da outra. São espaços macros e micros, todos 

asfixiados. As personagens buscarão uma terceira via, que talvez possa ser apontada pela 

humanidade do cão que carregam, longe das questões daquelas cavernas que habitaram. 

 

 

3.2.2 – Alabardas e a concepção a-ética do capital 

 

 
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. (SARAMAGO apud 

AGUILERA, 2010, p.113) 

 

 

O romance póstumo e inacabado86 de José Saramago, publicado em 2014, intitulado 

Alabardas, alabardas; espingardas, espingardas faz menção ao verso homônimo de Gil 

Vicente na tragicomédia Exortação da Guerra, do século XVI. Nele, temos como 

protagonista um sujeito que, automatizado e acomodado em sua profissão, não questiona a 

contribuição ou desserviço de seu trabalho à sociedade. Como se vê, o intertexto não se dá 

apenas pela referência, mas traduz questões de cariz éticos que permeiam, salvaguardadas as 

especificidades dos tempos, os dois textos.  

Para Saramago, o teatro do autor ocupa um lugar importante na literatura portuguesa e 

não é por acaso que o retoma, pois em seu entendimento “antes de Gil Vicente, que nasce já 

na segunda metade do século XV, apenas a cabeça de Fernão Lopes olha de cima as gerações” 

                                                 
86 A edição é composta por aproximadamente um volume de 50 páginas do autor, somadas às imagens de Günter 

Grass, mais algumas anotações do autor e textos críticos de Fernando Gómez Aguilera, Luiz Eduardo Soares e 

Roberto Saviano. Como todo processo de editoração póstumo percebemos algumas escolhas que se distinguem 

do estilo do autor. É o caso dos paratextos. A costumeira epígrafe muitas veves também ficcionalizada que servia 

como mote norteador do romance, aqui está ausente. Optamos, portanto, em não avaliar os paratextos 

imagéticos, por entendermos que não se trata de uma escolha do autor, não são partes constitutivas do projeto 

literário que estava sendo moldado, mas foram acrescidos posteriormente por decisões editoriais. O texto 

póstumo, na perspectiva de Ferroni (1996, p.16), é “como uma continuação, uma herança. Este além sempre 

implica uma fratura, uma quebra, uma não coincidência: em relação ao que termina (uma vida, uma obra) sem 

concluir-se totalmente”. 
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(SARAMAGO apud AGUILERA, 2010, p.195). O teatro vicentino corroborava uma postura 

regiocêntrica ao exortar a todos à guerra. Nessa época, os ideais do monarca eram servidos e 

colocados in absentia como, por exemplo, o interesse do comércio pelo Oriente, para se valer 

da velha prerrogativa da conversão dos infiéis. Assim, a exortação à guerra “santa” escondia o 

motivo do intuito de enriquecimento comercial. Por sua vez, o texto do romancista levanta 

questões éticas relativas a esse que é um dos setores mais lucrativos do mundo 

contemporâneo: a indústria bélica. A prerrogativa agora é a da constante sensação de 

insegurança, da necessidade de defesa e do necessário progresso servindo como cortina de 

fumaça para os interesses capitais deste comércio. 

No romance, o enredo é centralizado em um operário da indústria de armamento 

Belona S.A chamado ironicamente de artur paz semedo. A grafia dos nomes na narrativa se dá 

assim, em minúscula. A estratégia do autor parece reduzir e resumir o empregado ao ofício 

que ocupava, um mísero cargo de “faturação de armamento ligeiro e munições” (AL, p.9), 

enquanto sonhava com o setor das armas pesadas, como se apresentasse, de certa forma, a 

proporção dada ao ser humano nesta sociedade. Como observa Oliveira (2011, p.103), esse 

seria um novo recurso eleito pelo autor desde Caim em que “os nomes próprios perdem as 

arrogantes e antropocêntricas maiúsculas iniciais”. Podemos pensar ainda que a perda da 

grafia de nome próprio carrega uma retirada da individualidade, tornando essas personagens 

um processo metonímico da humanidade.  

Ainda sob o prisma dos nomes, curiosamente, enquanto artur carrega o sobrenome de 

paz, trabalha produzindo a guerra e em sua vida civil demonstra-se aficionado pelo tema. Por 

isso, em ‘espírito’, ele é comparado à “encarnação da deusa belona” (AL, p.12), realizando de 

certo modo aquilo que o título de Gil Vicente enseja. Em dissonância com sua afeição às 

armas está a fragilidade da personagem; na fábrica, todas as vezes em que havia eventos de 

lançamento de novos modelos aos quais os funcionários eram levados para assistir as provas, 

artur era acometido por “questão de nervos” (AL, p.11) e socorrido pelos colegas com copos 

d’águas antes que desmaiasse. O próprio narrador nos adverte: 

 

Como se está vendo, o sujeito em questão é um interessante exemplo das 

contradições entre o querer e o poder. Amante apaixonado das armas de fogo, jamais 

disparou um tiro, não é sequer caçador de fim de semana, e o exército, perante as 

suas evidentes carências físicas, não o quis nas fileiras. (AL, p.11-12) 

 

É como se a personagem artur encontrasse nas armas um regime de compensação para 

enfrentamentos necessários de sua personalidade frágil. A composição de seu nome carrega 
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essa dualidade, afinal, semedo, pode ser lido ironicamente como “sem medo”87 ou no 

prospecto da alofonia possível entre o z de paz e o s de semedo (paz/s/ e medo), afirmar sua 

atitude pacífica e pacata, sua falta de decisão, como estratégia que esconde a atitude covarde. 

Sua fragilidade manifesta-se ainda na dificuldade de resolver conflitos em suas relações. Sua 

ex-mulher, por ser pacifista, não suportou o ofício de artur e, sobretudo, sua falta de reflexão 

sobre ele. Ela, que possuía como prenome o nome de um canhão alemão da primeira guerra 

mundial, berta, trocou-o por felícia, que etimologicamente significa, por sua vez, felicidade. 

A trama se adensa nesta contradição entre as personagens que deveria ser a tônica a permear 

todo o livro. Os conflitos deveriam se manter presentes em toda narrativa, visto que em um de 

seus apontamentos Saramago menciona que o final da narrativa seria com felícia a pronunciar 

um sonoro “Vai à merda” (AL, p.60). 

Inebriado pelo tema bélico, artur é um grande consumidor de filmes, em maioria de 

grande circulação comercial, que nas palavras do autor são “um autêntico curso de estado-

maior” (AL, p.14). O contabilista parece ter criado uma ideia romantizada sobre esse tema, 

favorecido pelo apelo imagético da indústria cinematográfica, aproximando-se assim de um 

ideário ficcional e afastando-se da realidade em virtude da espetacularização do mundo 

(DEBORD, 1997). 

Diante da tela do cinema, a personagem não demonstra nenhum incômodo, não 

compara o trato do tema frente ao trabalho que exerce, nem dá sinais de ter realizado em 

nenhum momento um processo de autorreflexão sobre seu papel em sociedade. Artur não 

demonstra possuir qualquer dilema ético-social sobre o lugar ocupado, abstraindo por 

completo os efeitos desencadeados pela sua atuação. Para Saramago, o lugar da reflexão é 

renegado na sociedade que compõe seus romances tal qual é um tempo não mais 

disponibilizado naquela em que vivem ele e seu leitores. A dificuldade de reflexão parece 

advir de um próprio avançar e modernização, o autor sinaliza essa inaptidão: “Tanto na vida 

pública como no diálogo de alguém consigo mesmo, se o houvesse, se isto não chegasse a ser 

considerado uma reminiscência de espíritos românticos” (SARAMAGO, 2013a, p.50). Apesar 

da contestação da ex-mulher, o momento do efeito de anagnorisis da personagem se dará 

apenas adiante, a partir da curiosidade suscitada pela leitura de um romance que se refere a 

um dos filmes assistidos sobre o tema no cinema. Diante a leitura de L’espoir, de André 

Malraux, suscitada por um filme que acabara de ver no cinema, algo parece se modificar, a 

personagem ensaia um conflito com um episódio em particular, que se apresenta ao final:  

                                                 
87 Vale ressaltar que o sobrenome semmedo e suas variações não se trata apenas de um nome ficcional, mas 

possuí registro em Portugal. 
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Ao cabo de uma semana de disciplinada e atentíssima leitura quando já se estava 

aproximando do desenlace do livro, umas poucas palavras, de súbito, vieram 

sacudir-lhe a alma, o espírito, o corpo, enfim, tudo quanto nele fosse susceptível de 

ser abalado (AL, p.16). 

 

A frase que foi capaz de agitar-lhe o espírito fazia menção a uma atitude de 

funcionários que ocupavam cargos similares ao seu: “Aos operários fuzilados em Milão por 

terem sabotado obuses, hurra.” (AL,p.17). As razões pela agitação se dão pelo fato de o 

funcionário não conseguir conceber o motivo de seus iguais agirem contra a empresa em que 

trabalham. Em sua perspectiva, essa seria uma postura não ética a ser tomada.  

A descrição de artur é feita na obra como a de um funcionário exemplar, que poderia 

ser classificado como um sujeito íntegro, trabalhador padrão do método fordista de produção. 

Sua pequena parcela de contribuição na divisão de trabalho da indústria é representada pela 

mesa onde realiza o faturamento das munições para armas de pequeno porte, que está sempre 

impecável, demonstrando a personalidade rígida do funcionário. Em seus registros na empresa 

constam apenas um atraso e o episódio cômico dos desmaios. A personagem é um típico 

herdeiro da perspectiva esperada do trabalhador virtuoso, da ética capitalista exercida in 

majorem gloriam dei, embora o mote não seja mais o religioso.  

A ocasião da anagnorisis da personagem é, portanto, despertada no romance no 

momento em que entra em contato com o dilema ético da narrativa de Malraux sobre a 

sabotagem durante a guerra civil espanhola. A partir de então, a reflexão ganha espaço com a 

provocação da ex-mulher, assegurando mais uma vez na narrativa saramaguiana o papel de 

destaque das protagonistas femininas como espécie de Ariadne a conduzir o novelo da escrita. 

Não é por acaso que a própria ética é definida pelo autor como “a mulher mais bonita do 

universo” (SARAMAGO apud AGUILERA, 2010, p.114). Os desdobramentos do incômodo 

se darão quando resolve partilhá-lo com felícia, que intervém: 

Parece-te mal, perguntou ele. Nem mal nem bem, só me parece justo que eles o 

tivessem feito, Justo, justo, escandalizou-se artur paz semedo, fazendo vibrar de 

indignação a membrana interior do aparelho, Sim, não só justo como necessário, 

uma vez que estavam contra a guerra. (AL, p.20) 

 

Felícia compartilha de uma ética humanista e seus ideais pacifistas dão vazão ao 

humanismo latente do próprio autor. Em dois de setembro de dois mil e nove, Saramago 

revela em suas anotações “A dificuldade maior está em construir uma história “humana” que 

encaixe.”. Depois, no dia dezesseis, arremata “O primeiro capítulo, refundido, não reescrito, 
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saiu bem, apontando já algumas vias para a tal história “humana”. Os caracteres de felícia e 

do marido aparecem bastante definidos.” (AL, p.6).  

O enredo é motivado pela reflexão do autor de que jamais teríamos constatado uma 

greve nas empresas de armamentos. No dia vinte e seis de maio de dois mil e nove, ele 

escreveu em seu blog sobre esta reflexão que, conforme vimos, acaba por reproduzir na voz 

da personagem felícia:  

 

O negócio das armas, sujeito à legalidade mais ou menos flexível de cada país ou de 

simples e descarado contrabando, não está em crise. Quer dizer, a tão falada e 

sofrida crise que vem destroçando física e moralmente a população do planeta não 

toca a todos. Por toda a parte, aqui, além, os sem trabalho contam-se por milhões, 

todos os dias milhares de empresas declaram-se em falência e fecham as portas, mas 

não consta que um único operário de uma fábrica de armamento tenha sido 

despedido. Trabalhar numa fábrica de armas é um seguro de vida [...] Toda a vida 

tenho estado à espera de ver uma greve de braços caídos numa fábrica de 

armamento, inutilmente esperei, porque tal prodígio nunca aconteceu nem 

acontecerá. E era essa a minha pobre e única esperança de que a humanidade ainda 

fosse capaz de mudar de caminho, de rumo, de destino. (SARAMAGO, 2009, s/p) 

 

 Durante a ligação feita à felícia, ao abordar sobre o filme baseado na obra de Malraux, 

artur confessa sua emoção e comoção em uma das cenas, mas essa comoção não ultrapassa o 

nível do fictício. Ao relatar sobre o caso do sabotamento no livro, inicialmente seu homem 

civil é capaz de apresentar algum “lampejo de comiseração pela sorte dos pobres diabos” (AL, 

p.17), mas que é logo substituído por uma frase impiedosa, proferida agora pelo funcionário 

da fábrica: “Não se podem queixar, tiveram o que procuravam, quem semeia ventos colhe 

furacões” (AL, p.17). Há, desta forma, um processo interior de fuga à reflexão. O 

comportamento da personagem apresenta indícios de uma racionalização exacerbada, 

momento em que sobrepõe a razão objetiva ao que começava a gerar alguma confrontação 

ética: “o sentir humano é uma espécie de caleidoscópio instável, mas, neste caso, o que 

importará deixar claro é que a reação prevalecente foi a contrariedade, o desagrado, a zanga.” 

(AL, p.18)  

Artur paz semedo bloqueia o sentimento de empatia e compaixão em prol de uma ética 

do trabalho, na qual acredita. Como é notório, o senso de ética do trabalho e de valores para as 

duas personagens são díspares. Para Fromm (1978), a ética não pode ser julgada a partir de 

um comportamento isolado, o comportamento de artur que conhecemos na narrativa está 

quase sempre atrelado à esfera do trabalho. Mas, a diferença da concepção de ética entre as 

personagens se dá no meandro do trabalho como uma força social capaz de alterar vivências. 

Alguns traços mais densos da personalidade da personagem nos são dados: como sua 

obsessão com o tema bélico, o sentimento que tem por felícia, a fraqueza de seus nervos 
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diante às grandes máquinas etc. Existe uma parcela de humanidade e fragilidade construída 

como contraste ao sujeito que artur pretende ser. 

 

A matéria da Ética é o caráter, e só com relação à estrutura do caráter como um todo 

é que se podem fazer afirmações válidas acerca de traços ou ações isoladas. O 

caráter virtuoso ou vicioso, e não virtudes ou vícios isolados, é o verdadeiro tema da 

investigação ética (FROMM, 1978, p.38) 

 

Enquanto artur corrobora a ética do lucro capitalista, felícia funciona como uma voz 

dissonante a ela. A ética que o protagonista imagina seguir corrobora, portanto, a do mercado. 

Ao dizer que temos nas personagens dois posicionamentos díspares não dividimos a narrativa 

entre mocinhas e vilões, pois, conforme vimos com Fromm, o caráter de artur não é passível 

de ser aferido mediante as escolhas que realiza profissionalmente. 

 

Tão afeiçoado a instrumentos bélicos que não podia suportar a simples ideia de que 

alguém se atrevesse a sabotá-los. Além de um crime grave de lesa-economia no seu 

setor industrial, tomava-o como uma ofensa que pessoalmente lhe tivesse sido feita.  

(AL, p.17) 

 

 Ocorre que, durante a ligação, felícia provoca-o a iniciar uma investigação na empresa 

sobre o fornecimento de armas à guerra civil de Espanha, da qual Malraux relata o incidente 

dos obuses. Dias depois, artur paz semedo incomodado com a conversa e com o que leu no 

livro, busca conseguir uma reunião com o administrador-delegado para propor o referido 

estudo. 

 Conseguida a audiência, ao propor o projeto do estudo ao patrão, ele o sabatina com 

uma série de questões julgando em primeira reunião o estudo irrelevante. O momento que 

artur adentra a sala, expressa-se e recebe a negativa do patrão é pautado o tempo todo em um 

respeito ritualístico. Com a falta de interesse do administrador sobre esse estudo, artur está 

preocupado com o melhor momento de ir embora, sem levantar-se bruscamente nem deixar-se 

ficar demasiado. 

 

Artur paz semedo experimentou algumas dificuldades em mover-se em linha reta, 

mas, melhor ou pior, conseguiu atravessar o espaço até à enorme secretária atrás da 

qual o administrador esperava, de pé. (AL, p.26-27) 

 
A pasta tornou a ser aberta, depois fechada, já era hora de pôr termo a conversação. 

Desta vez artur paz semedo achou que deveria ser ele a levantar-se. Fê-lo com a 

costumada discrição, dizendo, Se o senhor administrador permite que me retire, Faça 

favor, respondeu o administrador, estendendo-lhe a mão. (AL, p.30) 
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Sua construção como sujeito estava tão entrelaçada ao projeto da indústria, que o 

próprio patrão estabelece a confrontação entre o artur paz semedo civil e o funcionário, ao 

questioná-lo sobre a possibilidade de seu estudo comprovar a participação da empresa. 

Obviamente, o administrador-delegado sondava os ideais do funcionário na empresa: 

 
E isso seria bom, ou seria mau, Depende do ponto de vista, E o seu, qual é, Sendo 

empregado da empresa, desejo que ela prospere, se desenvolva, e como cidadão, 

como simples pessoa, Embora tenha de reconhecer que gosto de armas, devo 

preferir, como toda a gente, que não haja guerras, Toda a gente é muito dizer, pelo 

menos os generais não estariam de acordo consigo. (AL, p.30) 

 

Vemos como que, diante do patrão, ele ensaia um contradiscurso à sua postura 

inflexível, talvez por temer demonstrar uma desumanidade, o discurso surge modulado “devo 

preferir”.  

Apesar da recusa imediata da pesquisa o administrador-delegado reavalia sua posição 

ao conversar com seu pai e descobrir alguns episódios desconhecidos sobre a empresa, 

inclusive sobre uma ameaça de greve. O diálogo termina com o conselho do pai sobre os 

aparentes tempos de calmaria, o que fará com que reveja sua posição: “Hoje reina a 

tranquilidade, a tranquilidade social, quero dizer, Que nunca é de fiar, disse o velho, é como a 

calma das águas profundas, aparência e nada mais” (AL, p.34) 

Os indícios de sabotagens pelos funcionários são reais e, talvez também por isso, a 

empresa tenha querido alterar o nome de sua razão social naquela altura. O administrador 

descobre com seu pai que seu avô o recomendara “que andasse sempre com os olhos e os 

ouvidos bem abertos, que essa era a única maneira de aprender...” (AL, p.31).  

 

Falava-se numa greve em preparação, houve mesmo algumas sabotagens, o 

resultado foi chamar-se a policia para resolver o assunto antes que fosse demasiado 

tarde, A polícia, sim, a policia política, a secreta, como então se lhe chamava, E em 

que acabou isso, Vieram, levaram uns quantos operários da fundição e da 

serralheria, nunca mais soube o que foi feito deles (AL, p.34) 

 

Ao ser chamado pelo administrador para comunicar da decisão que o liberaria para os 

estudos, artur entrou em êxtase, o apreço às armas deveria esconder na personalidade de artur 

paz semedo uma necessidade de empoderamento que, pela primeira vez, o parecia ter 

atingido: “Não caminhava, voava. Entrou na sua secção com um ar de  triunfador que 

ninguém lhe conhecia e que todos os subordinado, sem exceção, atribuíram a um substancial 

aumento de vencimento. Tão limitada é a imaginação da gente comum”. (AL, p.35) 
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O comprometimento do funcionário com a empresa extrapolava o esperado quando era 

um simples faturador das munições, agora, com o livre trânsito, artur se sentirá ainda mais 

integrado. 

 

Por muitos anos que viva, e é ainda suficientemente novo para vive-los, artur paz 

semedo nunca esquecerá este dia, o solene momento em que se levantou da sua 

mesa de contabilista para baixar às profundezas do ignoto passado. Tinha consigo o 

livre- trânsito, o abre-te sésamo, a caverna de ali-babá. (AL, p.39) 

 

Artur sente-se como responsável pela empresa. Apesar da pequena parcela a ele 

destinada em seu espaço físico, - o que se representa, como vimos, por sua mesa de trabalho -, 

ele se coloca hierarquicamente acima dos demais pelo respeito adquirido. Nas relações que 

mantém em seu ambiente de trabalho, “às pessoas que consigo trabalhavam nunca as tinha 

visto como colegas ou companheiros, mas como subordinados”. (AL, p.24) 

Com os desconhecidos empregados dos arquivos, tratou explicitamente de garantir 

boas relações para servir-se delas posteriormente. Apesar da desconfiança desses no primeiro 

momento de sua chegada e nos impasses gerados por eles para liberarem o acesso, busca 

contornar o gênio difícil de arsênio, defendendo-o da secretária do administrador e 

certificando-se de fazer com que ele soubesse sobre o ocorrido: 

 

Como neste mundo não há nada inteiramente puro de segundas e terceiras intenções, 

artur paz semedo, com a mira posta em possíveis facilidades futuras, já pensava na 

melhor maneira de fazer chegar ao conhecimento do gordo arsênio um resumo da 

conversa com a secretária. (AL, p.44) 

 

A dinâmica das relações é pautada nos interesses e competições próprios de uma 

sociedade capitalista, as trocas não são abundantes, e, portanto, nem mesmo totalmente 

desinteressadas, a relação maussiana do sistema de trocas não é exercitada. Artur chega até 

mesmo a estranhar as boas ações de arsênio: 

 

Afinal, o diabo não é tão feio como o pintam, aquele antipático arsênio que parecia 

disposto a ir pedir contas a um imprudente administrador-delegado que distribuía 

livres-trânsitos a qualquer bicho-careta, mostrava, depois de tudo, um espirito de 

colaboração nada habitual numa empresa que se caracterizava profissionalmente 

pelo salve-se quem puder, cada um por si e contra todos. (AL, p.46) 

 

Existe uma tensão na convivência de artur com os funcionários arsênio e sesinando 

cujo desfecho, infelizmente, não podemos conhecer. Por se tratar de documentos 

confidenciais a serem resguardados naquele ambiente, artur precisa sempre levar uma cópia 
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ao administrador daquilo que lhe parecia mais relevante para a pesquisa. Obviamente, não é 

muito difícil conjecturar que a rivalidade nessas relações poderia gerar uma traição quanto à 

confidencialidade dos documentos fotocopiados.  

A conjectura nos parece anunciada por sesinando quando, após apresentar um 

documento importante a artur e este lhe agradecer, demonstra ambição em assumir um cargo 

similar ao daquele: 

 

É um documento importantíssimo, não sei como agradecer-lhe a ajuda, disse artur 

paz semedo, Talvez lho diga um dia, a verdade é que estou cansado desta vida de 

toupeira, gostaria de me mudar lá para cima [...] Obrigado, foi uma sorte tê-lo 

conhecido, Espero não lhe dar motivos para se arrepender, Não mos dará a mim  

nem eu lhos darei a si, Que estes papeis o ouçam. Estranhou artur paz semedo a 

frase invocativa, como se as sombras do arquivo estivessem povoadas de divindades 

auxiliares que convinham aliciar para o lado de quem lá trabalhava, incluindo o 

recém-chegado, pelo tempo que durasse a missão. (AL, p.48-49) 

 

Nessa esteira, os nomes arsénio e sesinando também guardam importante significação. 

Arsênio é um elemento químico, semimetal utilizado para conservar a madeira, enquanto 

sesinando é um nome quase extinto, muito utilizado na Idade Média. Dito isto, a relação da 

censura dos documentos, da dificuldade de acesso, relaciona-se evidentemente ao período 

medieval e o arsênio seria importante chave para a manutenção das estantes desses 

documentos livre de pragas etc. Uma variação do arsênio é o arsênico, veneno que foi citado 

na obra O nome da rosa, de Umberto Eco, na qual ele surge vinculado a algumas mortes por 

envenenamento, que começam a ocorrer em um mosteiro medieval italiano. Segundo Gontijo 

e Bittencourt (2005, p.81), ele “foi o agente envenenador de escolha na Idade Média, tendo 

essa preferência se mantido até o início do século XX”. A ambientação também é propícia a 

essa referência, aproximando-se da abadia medieval. 

 

Fala mais alto, parece que estás no fundo de um túmulo. Mal ela sabia quanta razão 

tinha, aquelas prateleiras, vergadas ao peso dos papeis, estavam carregadas de 

mortos que talvez tivesse sido preferível deixar entregues ao sono eterno em vez de 

os arrancar da obscuridade e da impotência resignada em que permaneciam há quase 

um século. A prudência manda que no passado só se deva tocar com pinças, e 

mesmo assim desinfetadas para evitar contágios. (AL, p.47) 

 

O jogo com os nomes ratifica o caráter duvidoso das relações estabelecidas naquele 

ambiente, favorecendo a hipótese da traição. Além disso, durante suas pesquisas, há uma 

simbologia incutida na advertência feita pelos funcionários sesinando e arsênio sobre a 

fragilidade do terceiro degrau da escada de mão. Uma escada de três degraus pode nos 
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remeter a escada ponteana jurídica, em que o terceiro degrau seria o acidental ou facultativo88. 

Nessa escada, o terceiro é o referente aos encargos, ou seja, são condições preestabelecidas 

pela outra parte e que devem ser cumpridas; temos uma relação, portanto, que gera um débito. 

Haveria, pois, um risco de romper a dívida que contraiu com o administrador-delegado? Essa 

dívida claramente é contraída no plano simbólico da confiança. 

 

Não queria dar ao administrador-delegado a impressão de que o seu trabalho era 

fácil, quando a verdade é que o terceiro degrau da escada de mão, rompendo-se, 

podia equivaler a um acidente grave, senão mesmo a morte. (AL, p.54) 

 

 Tal referência pode ser pensada também em conjectura com as descobertas que seriam 

feitas pelo protagonista quanto à natureza de algumas relações econômicas com o terceiro 

setor da economia, o mais importante nesse caso de investigação, o comércio das armas. A 

economia que migra para o processo de terciarização está mais preocupada em prestar um 

serviço do que meramente oferecer um produto, e algumas relações no comércio das armas 

deve ter ultrapassado a preocupação apenas com os números para sanar as necessidades do 

cliente. É o que começa se entrever na pesquisa sobre a guerra do chaco, em que artur 

encontra uma folha de papel dobrada na qual o avô do administrador-delegado pedia 

informações a fundo do confronto. Recebendo o número dos exércitos e descobrindo a 

desvantagem do exército boliviano frente às possibilidades que lhes restariam de estratégia, a 

empresa opta por negar o fornecimento à Bolívia, o que a coloca em situação de 

responsabilidade pelos insucessos do país no confronto. Observamos que a relação 

estabelecida ultrapassa o meandro de compra e venda e passa a fornecer um serviço 

personalizado ao que o outro precisa, no caso do informante, as informações valiam mais do 

que a venda das armas.  

O futuro da narrativa possivelmente nos revelaria que, em sua aventura, artur seguiria 

encontrando pontos obscuros nas negociações, o que causaria desconforto perante o lugar que 

ocupa com seus colegas de profissão. 

 

Uma ideia será fazer voltar felícia a casa quando se apercebe de que o marido 

começa a deixar-se levar pela curiosidade e certa inquietação de espírito. Tornará a 

sair quando a administração “compre” o marido pondo-o à frente da contabilidade 

de uma secção que trata de armas pesadas. (AL, p.60) 

 

                                                 
88 Segundo Pontes de Miranda (1974, p. 379), um contrato para ter validade jurídica deve ser dividido em três 

planos, sendo o último facultativo: existência, validade e eficácia. Metaforicamente, esses planos formam os 

degraus que devem ser percorridos. Essa separação ficou conhecida como “escada ponteana”.  



116 

 

 Observamos que no projeto de escrita de Saramago está a possibilidade de que artur 

fosse promovido ao cargo que desejava ocupar em contrapartida de algo que nos escapa. O 

que nos é possível saber é que durante essas investigações a personagem entrará em contato 

com a lógica do mercado e possivelmente descobrirá mais do que deveria de fato e era 

esperado pelo chefe. A esperança de felícia é que a inquietação gerada no processo de 

anagnorisis da personagem o levasse ao rompimento com essa lógica, momento em que se 

abre a uma reconciliação, o que não acontece, pois artur prefere a comodidade proporcionada 

pela indiferença. Para Pilar, este é um romance sobre a reflexão de uma “responsabilidade 

cívica”,  

 

As personagens que povoam o livro têm discursos e contradições elaboradas a partir 

do convencimento de que não ver é mais rentável do que ver – ou de que a 

indiferença é mais cómoda que a acção – e da necessidade do conhecimento e da 

intervenção para não ser cúmplice com o despropósito da violência. José Saramago 

escreveu um romance de personagens e situações que se confrontam com a 

realidade, tantas vezes mais obstinada que as pessoas, por isso não ver faz-se tão 

dramático. (DEL RÍO, 2014, p.4) 

 

Weber, em Economia e Sociedade, realiza uma distinção entre duas éticas possíveis: a 

da responsabilidade e a da convicção. Entendemos que, no caso específico de artur, a 

personagem age com uma ética voltada para a convicção e não para a responsabilidade. Artur 

não se preocupa com os impactos de suas ações em relação ao outro, mas age em prol do que 

lhe favorece imediatamente. Sobre a ética da responsabilidade ou da convicção temos, 

respectivamente que, 

 

Age de maneira racional referente a fins quem orienta sua ação pelos fins, meios e 

consequências secundárias, ponderando racionalmente tanto os meios em relação às 

consequências secundárias, assim como os diferentes fins possíveis entre si. [...] Age 

de maneira puramente racional referente a valores quem, sem considerar as 

consequências previsíveis, age a serviço de sua convicção sobre o que parecem 

ordenar-lhe o dever, a dignidade, a beleza, as diretivas religiosas, a piedade ou a 

importância de uma causa de qualquer natureza (WEBER, 1999, p. 15-16). 

 

Isto nos recorda o que escreveu Saramago, em seus Cadernos de Lanzarote, em que 

afirmava “Se a ética não governar a razão, a razão desprezará a ética” (1996, p.147). A 

responsabilidade cívica apontada por Pilar não é cognoscível para o protagonista, a única 

responsabilidade que conhece é a do/com o trabalho. 

 

Ao contrario do que pareces pensar, não reclamo fuzilamento para os culpados de 

crimes como esse, mas apelo para o sentido de responsabilidade das pessoas que 

trabalham nas fábricas de armas, aqui ou em qualquer outro lugar, disse artur paz 
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semedo, Sim o mesmo tipo de responsabilidade que fez com que nunca tivesse 

havido uma greve nessas fábricas. (AL, p.21). 

 

No romance, Saramago de alguma forma questiona os frutos da eticização protestante 

e, por conseguinte, da ética capitalista que automatiza o processo sem refletirmos sobre a 

parte que produzimos nele. O autor parece requerer para nossos tempos um novo modelo em 

que nos autorregulemos, um novo estatuto do que vem a ser ética: 

 

O mundo necessita de uma forma distinta de entender as relações humanas e a isso é 

que chamo insurreição ética. Cada um tem que pensar: Que estou a fazer neste 

mundo? A ideia de respeito pelo outro como parte da própria consciência poderia 

mudar algo no mundo. (SARAMAGO apud AGUILERA, 2010, p.114) 

 

Ocorre que a ética da racionalidade nos parece paradoxalmente fugir à reflexão. No 

texto de Giddens, ao elaborar um contraponto entre a teoria social de Durkhein e a de Max 

Weber, temos a seguinte afirmação: 

 

Outra importante diferença entre Weber e Durkheim sobre o Estado, é que para 

Durkheim o Estado é aquele que reflete a moralidade, ou seja, age e cria regras 

sociais para o bem da sociedade como um todo. Para Weber, a esfera do racional não 

poderia se estender à avaliação de padrões éticos conflitantes, a racionalidade toma 

os objetivos morais ou os “fins” como dados. (GIDDENS, 1998, p. 53).  

 

Um exemplo dessa opção do Estado pela esfera racional está nitidamente reforçado na 

fala do administrador, quando afirma que, “todos os países, quaisquer que sejam, capitalistas, 

comunistas ou fascistas, fabricam, vendem e compram armas, e não é raro que as usem contra 

seus próprios naturais.” (AL, p. 29) 

 

Saramago não aponta apenas a uma construção crítica “contra” o capitalismo; isto é, 

o problema da escrita saramaguiana não se resolve na perspectiva exclusivamente 

ideológica. A angustia existencial que ofusca a individualidade é, podemos dizer, 

estrutural, ontológica; o capitalismo é um dos questionamentos da condição 

burguesa, sem anseios, imóvel da triste condição atual do sujeito, cuja personalidade 

resulta sempre mais conformada à imagem e semelhança do poder do dinheiro e 

subjugada ao “império do efêmero”, se queremos utilizar a conceituação de Gilles 

Lipovetsky. (D’ANGELO, 2011, p.44)  
 

Pelo exposto, podemos concluir que o processo de reflexão iniciado com a leitura do 

livro irá se perder no caminho, ludibriado por questões de natureza imediata, capazes de 

ofuscar a visão do indivíduo. Alguns pontos de embate e questionamento moral deveriam 

aparecer ao longo da narrativa, tensionados com um outro núcleo narrativo que surgiria. 

Esperava-se que, envolvido pelas documentações que recebia de seu encarregado, o 
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administrador-delegado passasse a contar a história da empresa, o que constituiria um 

processo myse en abyme no texto. Certamente, saberíamos muito sobre alguns esboços de 

questões aqui levantadas a partir dessa dupla narrativa.  

 

As ideias aparecem quando são necessárias. Que o administrador-delegado, que 

passará a ser mencionado apenas como engenheiro, tenha pensado em escrever a 

história da empresa, talvez faça sair a narrativa do marasmo que a ameaçava e é o 

melhor que poderia ter-me acontecido. Veremos se se confirma. (AL, p.61) 

 

Pela declaração do autor, anteriormente apresentada, acerca das atitudes que seriam 

tomadas por felícia em relação a artur, fica-nos evidente que ele ensejará um processo cíclico, 

comum de ser estabelecido em alguns romances do autor, como é o caso da cegueira das 

personagens de Ensaio sobre a lucidez, em que está presente uma atitude quase que sísifica, 

prevalecendo nessa imagem a “humanidade” tão buscada pelo autor para o texto: prevalece a 

ética da convicção, a racionalidade e a comodidade de continuar pensando parcialmente sobre 

seu ofício, sem ultrapassar os muros da fábrica. Segundo Aristóteles, a questão ética não 

possui o viés da essência, não se trata de um juízo de valor acerca do caráter. Dessa forma, o 

que se estabelece na personagem artur é uma relação de escolha do lugar ocupado no 

exercício de  sua responsabilidade cívica: “nós nos tornamos justos por fazer atos justos”(II, 

1103b)”. Artur não consegue se distanciar do sistema para pensá-lo, demonstrando a 

inabilidade do homem de seu tempo em percorrer rotas diferentes. Não podemos afirmar que 

artur age sem ética, mas ele age sob a ética e os valores que elege.  

Não se pode deixar de evidenciar que as ações da personagem habitam um universo 

específico, em que atuam sobre ela discursos e convenções que pré-estabelecem e determinam 

suas ações. Em Alabardas vemos, portanto, um questionamento sobre os limites de atuação 

social e sobre a liberdade de escolha propiciada aos indivíduos desta sociedade. Na concepção 

de Vásquez, o caráter ético consiste em “investigar o modo pelo qual a responsabilidade 

moral se relaciona com a liberdade e com o determinismo a qual nossos atos estão sujeitos” 

(VÁSQUEZ, 1997, pg. 8).  

Nos Cadernos de Lanzarote, em 1996, o autor confessava o desejo expresso em nossa 

epígrafe desta seção. Antes mesmo de realizar a façanha desta sua última obra, Eduardo 

Lourenço já situava José Saramago entre os grandes moralistas do século XVII (1994, p.186). 

Para Aguilera (2014, p.76) e Pilar (2014, p.4), ao que nos parece, “Saramago projetava uma 

explosão minuciosa da responsabilidade ética do sujeito, para consigo e para com a sociedade 

[...] Era essa, talvez, a última porta que lhe urgia fechar ou abrir, conforme se deseje enxergar: 
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a da responsabilidade moral do indivíduo”, ao fim e ao cabo “este ‘Alabardas, alabardas, 

Espingardas, espingardas’ não é um testamento, é o livro com o qual José Saramago queria 

fechar o seu percurso, e fê-lo”. 

 

 

3.3 – A desmaterialização da economia: subjetividades sequestradas pelo capital 

 
 

Isto de relações entre patrão e empregado é negócio de 

muita subtileza, que não se decide e explica com meia 

dúzia de palavras, é preciso ir, ver e ouvir, escondido 

feito mosca (SARAMAGO, 2005b, p.72) 

 

  

Nos romances analisados, Saramago escrutina na pedra as camadas espessas que estão 

por trás da estátua capitalismo, contestando aspectos inerentes a esse regime. As duas obras 

selecionadas para este capítulo apresentam como questionamento aspectos específicos das 

transformações econômicas daquele sistema que não se coadunam mais com o proposto em 

sua gênese. Para além de uma crítica generalizadora do capitalismo, o autor traduz 

peculiaridades da matéria de sua contestação, seja o hedonismo do consumo, no caso de A 

caverna, ou a concepção ética, no caso de Alabardas.  

 No capítulo anterior, vimos como a sociedade apresentada nas narrativas da fase da 

Pedra engendram uma organização que parte da formação do Estado Moderno, mas que a ele 

não se detém, avançando em novos meandros de racionalização que levam à ruptura de sua 

relação com o poder, desarticulando sua hegemonia para ceder espaço para a terceirização de 

suas forças com a Economia. Essa terceirização não se dá apenas na macroestrutura, mas 

também na microestrutura empresarial. Segundo Alves (2011, p.410-411), 

 

[...] A terceirização é uma das inovações organizacionais mais importantes do 

capital nas últimas décadas, significando, em si, a fragmentação de coletivos de 

trabalho visando a racionalização organizacional tendo em vista as novas condições 

da concorrência capitalista num cenário de instabilidade da economia de mercado.  

 

Os dois romances apresentam uma aventura propiciada pelos momentos de 

anagnorisis em que as personagens encenam um reconhecimento de novos aspectos da 

estrutura econômica que se materializam ao seu redor. A economia que surge tematizada 

nesses romances, conforme vimos, não é a Economia Moderna de Adam Smith, mas um 

desdobramento dessa. Cipriano Algor e artur paz semedo possuem em comum a retirada de 
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suas zonas de conforto em seus ofícios. O primeiro com a adequação das louças para os 

fabrico dos bonecos, além da mudança de residência; o segundo, com a saída de sua intocável 

mesa de trabalho para a cave dos arquivos.  

A aventura que se desenha na vida dessas personagens apresenta simbolicamente a 

mesma aventura pela qual a Economia Moderna passou: a retirada de foco do setor secundário 

e, portanto, da produção de mercadorias, passando para o setor terciário, preocupado com a 

oferta de serviços, ou seja, a esfera do consumidor. Algor peca ao não inovar e não buscar 

adequação de sua olaria ao mercado a tempo, sendo solapado pelo sistema. artur, não se 

preocupa com o destino de sua produção, sendo este lhe posto adiante com um grande desafio 

ético para o qual escolhe fechar os olhos. 

A passagem da olaria para o Centro comercial traz simbolicamente a passagem da 

atividade manufatureira, representada por ela, para a atividade do setor terciário, representado 

pelo Centro comercial. O romance apresenta uma sociedade que concluiu o processo de 

adaptação e passagem do setor primário da economia, a agricultura, para o secundário, o 

industrial e se encaminha para uma economia pautada sobremaneira no terceiro setor. O 

processo de secundarização pode ser percebido na narrativa ao nos atermos que até mesmo a 

produção agrícola não é a de subsistência, mas a mediada por maquinários e um certo 

artificialismo levantado pelo narrador, que não se contenta com o nome de “cintura verde” 

para aquele espaço dos plásticos brancos das estufas.  

A terciarização da economia é representada em A caverna pelo grande Centro 

comercial, capaz de ofertar toda a sorte de mercadorias, inclusive as imateriais, como lazer, 

prazer, experiências. De outro lado, em Alabardas, a mercadoria é bem definida, produtos 

armamentícios, mas as relações comerciais ultrapassam a barganha de compra e venda, 

envolvendo informações confidenciais sobre os confrontos civis para garantir o melhor 

investimento do fornecimento da empresa. 

 

Atualmente, somos testemunhas de uma nova reviravolta, que compreende mais 

uma vez, todas as esferas da vida e todas as partes deste Mundo. Ela é descrita, 

ainda que de modo muito insuficiente, como a transição da moderna sociedade 

industrial para a sociedade de prestação de serviços pós-moderna, mas ainda pode 

ser designada como "terciarização", como desligamento da economia de sua 

substância material, como desmaterialização ou até como virtualização da economia. 

(MENZEL, 1996, p.23) 

 

O engessamento em um trabalho tradicional coloca os dois protagonistas inicialmente 

na esfera da produção por demanda, enquanto o que passa a valer no mercado é a produção da 

demanda. Os processos econômicos são todos vertidos ao consumidor e suas exigências, ou 
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seja, pautados sobremaneira no terceiro setor. A terciarização da economia caminha em 

sentido contrário ao da massificação do fordismo, os produtos são criados com uma aura de 

unicidade, trazendo um diferencial aos indivíduos que querem se destacar de algum modo 

socialmente. Segundo Lipovetsky, “A competição entre as marcas e a estandardização 

industrial impulsionam uma corrida interminável para o inédito, o efeito, o diferente, para 

captar a atenção e a memória dos consumidores.” (2008, p.186) 

A indústria armamentícia, na qual artur trabalha, só sobrevive pela capacidade de 

atualização e de inventividade, é o que se vê em sua entrada no comércio dos tanques: 

“Notava-se a ausência de tanques ao catálogo da fábrica, mas era já público que se estava 

preparando a entrada de produções belona s.a. no mercado respectivo com um modelo 

inspirado no merkava do exército de israel” (AL, p.11). O novo produto surgirá no mercado 

envolvido pela descrição sedutora que é feita dele e passará a ser requerido pelos 

compradores. O texto saramaguiano de A caverna, por sua vez, ressalta de modo mais 

evidente o homo consumericus (LIPOVETSKY, 2007), que é guiado pelo discurso proferido 

pelo estabelecimento do centro comercial em suas divulgações, discurso criador de 

necessidades àqueles indivíduos. 

A alteração nos meios de produção afeta não apenas a forma de se lidar com as 

mercadorias, mas também as rotinas dos trabalhadores. A flexibilização, característica 

marcante da modernidade e, por conseguinte, do capitalismo, é levada também para as 

relações de trabalho, englobando, no entanto a “[...] flexibilidade dos processos de trabalho, 

dos mercados de trabalho, dos produtos e padrões de consumo” (HARVEY, 1992, p.121).  

 Marçal Gacho possuía uma rotina de escalas no Centro que é alterada mediante uma 

nova missão; ele também é desviado de sua função para exercer a guarda de algo inusitado 

para o seu ofício: velar por uma caverna com corpos petrificados dentro. Como vimos 

anteriormente, o oleiro e o contabilista também são retirados de suas zonas de conforto para 

realizarem outros tipos de trabalho.  

 Os indícios apontados nos romances estabelecem um sentimento de instabilidade para 

esses funcionários. De acordo com Harvey (1992), o capitalismo flexível estabelece um 

confronto com toda a rigidez do fordismo. No caso de artur, a falta de segurança é 

evidenciada pela presença de arsênio que cobiça seu emprego e pela oferta de trabalhar em 

nova seção, a desejada fatura das grandes máquinas, em troca de continuar servindo à 

empresa. A relação com um trabalho estável, com estruturas rígidas de horários, salários 

fixos, plano de carreira, ou seja, a racionalidade da organização burocrática (WEBER, 1982) 
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denotadora da sensação de solidez é colocada abaixo em prol de estruturas mais flexíveis, 

menos lineares e hierárquicas, para uma pluridirecional, construída em redes. 

 Algor e artur assumem riscos frequentes: com o fabrico de bonecos que podem não 

conquistar os consumidores, com uma conversa realizada com o administrador em que uma 

palavra mal dada pode colocar tudo a perder (AC, p.23), com uma pesquisa nos arquivos que 

pode descobrir o que não se quer vê. Para Sennett (1999a, p.146) a ideia de uma carreira na 

empresa não é mais a de segurança, artur só consegue uma promoção porque (provavelmente 

seu silêncio) é comprado. 

O capitalismo sempre exigiu que o indivíduo se moldasse e se flexibilizasse de certo 

modo, mas a fôrma era fixada, conforme podemos perceber nessas palavras de Max Weber: 

 

Atualmente a ordem econômica capitalista é um imenso cosmos em que o indivíduo 

já nasce dentro e que para ele, ao menos enquanto indivíduo, se dá como um fato, 

uma crosta que ele não pode alterar e dentro da qual tem que viver. Esse cosmos 

impõe ao indivíduo, preso nas redes do mercado, as normas de ação econômica. O 

fabricante que insistir em transgredir essas normas é indefectivelmente eliminado, 

do mesmo modo que o operário que a elas não possa ou não queira se adaptar é 

posto no olho da rua como desempregado. O capitalismo hodierno, dominando de 

longa data a vida econômica, educa e cria para si mesmo, por via da seleção econô-

mica, os sujeitos econômicos— empresários e operários— de que necessita. 

(WEBER, 2010, p.47) 

  

Agora, as exigências mudam constantemente e o indivíduo não tem o tempo apontado 

por Weber para aprender e desenvolver a nova habilidade, pois imediatamente é lançado à 

frente. A flexibilização de que fala Sennett (1999a) nunca acaba, é um processo infindável. A 

imagem benjaminiana do anjo da história compelido adiante pelo progresso nunca fez tanto 

sentido para se descrever uma época. 

Inicialmente, essa fôrma do funcionário padrão é evidenciada nos romances e, 

obviamente, depois relativizada com a flexibilização do trabalho. Atentemos em A caverna 

que durante a narração há uma obsessão com os números: na pontualidade do genro, nos dias 

que Marçal passa com Marta, nos de ausência, tudo isto favorece a ambientação de um 

espírito capitalista de produção.  

 

de dez em dez dias, é sempre ele quem se encarrega de ir buscar Marçal Gacho ao 

trabalho para passar com a família as quarenta horas de folga a que tem direito[...] A 

filha de Cipriano Algor [...], só goza da presença do marido em casa e na cama seis 

noites e três dias em cada mês  (AC,  p.12). 

 

A pontualidade no trabalho é evidenciada nos dois romances: em Marçal, que não 

deve se atrasar para conseguir o cargo de guarda residente, e em artur, que nunca havia 



123 

 

registrado atraso no livro de ponto até a manhã posterior a ligação para felícia. A rotina é 

evidenciada também na própria recorrência da palavra repetição em A caverna demonstrando 

o inesgotável gesto fordista. 

Contrapondo o caráter que possuíam, construído ao longo do tempo, no capitalismo 

flexível, segundo Sennett (1999b), essas subjetividades passam a ser construídas socialmente 

a partir de um instante de percepção em que ícones, símbolos, acabam por resumir o 

indivíduo; temos uma sociedade pautada em uma coleção de personalidades. Isto corrobora a 

percepção de Bauman (2008) sobre a sociedade pontilhista, ao abordar a cultura hedonista da 

valoração do instante.  

Quando Cipriano Algor resolve conhecer uma das atrações do Centro isto fica bastante 

evidente. A atração escolhida é a que imita as sensações naturais, talvez até mesmo pela 

ausência de alguns desses elementos em seu dia a dia, o oleiro parte para a aventura de 

experienciá-las e termina por dizer: 

 

Não é nada que não se veja todos os dias lá fora, Esse foi precisamente o meu 

comentário quando estávamos a devolver o material, mas teria sido melhor deixar-

me ficar calado, Porquê, Um dos veteranos olhou para mim com desdém e disse 

Tenho pena de si, nunca poderá compreender. (AC, p.314) 

 

A irônica sentença proferida por um dos “veteranos” traz camuflada a concepção de 

que eles ocupam um lugar privilegiado do qual Algor ainda não consegue fazer parte 

plenamente. Enquanto Cipriano Algor ensaia os primeiros passos na lógica urbana e do 

Centro comercial, seu genro Marçal Gacho demonstra estar habituado a ela. Basta 

lembrarmos, como exemplo, a ligação realizada por Marta ao seu trabalho durante o período 

de negociação dos produtos em que, por prudência, disfarça o assunto. Por outro lado, em 

Alabardas, artur paz semedo demonstra segurança ao baixar aos arquivos para realizar a 

pesquisa; apesar da recusa e rivalidade inicial dos outros funcionários, o contabilista consegue 

obter uma boa relação, diferente do que parecia ocorrer em seu ambiente natural de trabalho. 

Artur sabe que precisa tratar bem a todos os funcionários deste novo ambiente para conseguir 

suprir seus interesses. Diferente de Cipriano Algor, ele sabe moldar-se socialmente: 

 

E os arquivistas, disseram-me aqui que o empregado principal é um homem 

complicado, de trato difícil, Assim começou por me parecer também, mas é só 

questão de lhe dar a volta, reconhece-lo como chefe indiscutível do serviço, pedir-

lhe conselho mesmo quando não seja necessário, a partir daí torna-se a mais 

prestável das criaturas, Diplomacia, portanto. (AL, p.56) 
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Em virtude de se tornar um inepto naquele espaço, Algor clama para si uma atitude 

disciplinar, seja do guarda que o coage ou do próprio genro. Sua atitude despreocupada com a 

visão do outro sobre si coloca-o por pelo menos dois momentos em situações de suspeição: a 

primeira quando caminhando pelos andares se depara com uma porta sempre vigiada, com 

acesso restrito, sente-se curioso e é advertido pelo guarda. A segunda quando caminha 

anotando todos os slogans das lojas em um bloquinho:  

 

É suspeito copiar frases que estão expostas para os clientes lerem, perguntou 

Cipriano Algor, Lê-las é normal, copiá-las não, e tudo o que não seja normal é, pelo 

menos, suspeito de anormalidade. (AC, p.312) 

 

A personalidade que vai se modificando em virtude do trabalho fica mais evidenciada 

na personagem Marçal, mediante a constatação do sogro: Marçal agora é “todo ele guarda, 

guarda dos pés à cabeça” (AC, p.51), ele possui uma subjetividade em consonância com o 

esperado de sua função. Em outro momento emblemático, o próprio Marçal irá dizer frente a 

irritação do cão da família, Achado, ao vê-lo de farda: “não me conhece nem os cães” (AC, 

p.111). Para Foucault o processo de subjetividade é produzido pelo discurso “o soldado 

tornou-se algo que se fabrica” (FOUCAULT, 2003, p.117). O que está em jogo nas narrativas 

é a construção do caráter. 

Sintomático ainda é que o processo de não nomear as personagens, escolhido em 

algumas narrativas da fase da Pedra, aparece nestes romances no núcleo relativo ao setor 

comercial. Em A caverna, temos o chefe do departamento de compras, o guarda, o subchefe, 

enquanto o núcleo dos que viviam na aldeia é nomeado (Cipriano Algor, Marta e Isaura); em 

Alabardas, temos o administrador-delegado, a secretária etc, enquanto aqueles que estão 

mais afastados das negociações do setor terciário, são nomeados (artur, arsênio, sesinando, 

felícia), o que demonstra um processo de construção das subjetividades criadas por esses 

espaços.  

Se, conforme apontou Angeli, “o capitalismo como entendeu Marx é um processo sem 

sujeito, se por sujeito se entende a individualidade humana que com as suas intenções e as 

necessidades pretendem por fim a prática econômica” (1996, p.18), podemos inferir que as 

subjetividades não são levadas em consideração.  

Nos dois romances há um movimento de reflexão sobre o anulamento desses sujeitos 

frente aos interesses do capital financeiro. Cipriano Algor compreende dentro da caverna 

plantônica a vida de artificialidades e prisões que levaria se continuasse vivendo naquele 

estabelecimento e decide romper com elas. Marçal abandona o cargo por muito tempo 
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almejado e recém conquistado, visto que, depois da experiência na caverna, deixa de se 

ajustar àquele ambiente. Artur paz semedo, por sua vez, ao receber o cargo almejado opta por 

permanecer inserido naquele sistema, mesmo depois de saber das artimanhas do mercado, 

apesar dos apelos de sua ex-mulher. Agora ele possivelmente possa ter uma visão menos 

romantizada sobre o emprego, mas ainda sim, escolhe mantê-lo. 

Isto nos remete ao fato de que o tema da reificação humana é caro a Saramago. Essas 

questões são postas desde seus contos de Objecto Quase (1994), como Coisas e Embargo, por 

exemplo. Enquanto o caráter humano é corroído (SENNETT,1999a), as mercadorias passam a 

obter personalidades, conforme aponta Lipovetsky: “é a era da publicidade criativa, da festa 

espetacular: os produtos devem se tornar estrelas, é preciso transformar produtos em “seres 

vivos”, criar “marcas pessoa” com um estilo e um caráter”. (2008, p.187) 

Mas, em seus romances, é comum que essa reificação seja acentuada pela carga 

humanizada e humanizadora dada em contraponto a um cão. No caso de A caverna, o cão é 

Achado, levando em seu próprio nome sua condição. No trecho que se segue, há um jogo em 

que primeiro temos a lógica humana apresentada e só depois refere-se de fato ao animal 

antropomorfizado: “De facto não há quem consiga compreender estes bichos, batem e vão 

logo acariciar aquele a quem bateram, batem-lhes e vão logo beijar a mão que lhes bateu” 

(AC, p.185)  

Nesse sentido, o que nos parece é que o excesso de racionalização no contínuo 

processo de desencantamento do mundo atingiu também as bases econômicas e fez com que 

ela impulsionasse o processo que se abre à uma outra esfera: o sujeito. No terceiro capítulo 

chegamos a menor esfera da sociedade saramaguiana que nos propomos a analisar e também 

aquela na qual todas as pistas são dadas de forma mais evidente. Todos os nomes e O homem 

duplicado são as narrativas dessa inacabada trajetória que trarão lume à aventura de 

Saramago. 
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4 – TODOS OS NOMES POSSÍVEIS PARA UM HOMEM DUPLICADO: O 

DESNUDAMENTO89 DO SUJEITO SARAMAGUIANO 

 

 
Todo o homem é uma ilha [...] É necessário sair da ilha 

para ver a ilha. (SARAMAGO, 2012, p.41) 

 

 

 A terceira faceta que escolhemos para analisar a sociedade desencantada nas narrativas 

de José Saramago volta-se ao sujeito. Essa esfera talvez seja uma das mais evidentes em todas 

as suas obras90 por reverberar os ecos de uma posição humanista do autor. Para ele, o homem 

e seu egocentrismo promovem a causa das mazelas sociais, mas ironicamente apenas nele está 

a possibilidade de transformação da sociedade. 

Partindo da concepção do autor, que estabelece o homem como único redentor de si 

próprio, escolhemos dois romances nos quais a focalização se dá em personagens-

protagonistas que vivem a experiência de alterar a constituição de suas subjetividades em 

virtude da busca de um Outro. Como o título do capítulo denuncia, os romances eleitos são 

Todos os Nomes (1997b) e O homem duplicado (2002)91. Neles, a ficcionalização da 

passagem de um sujeito que possui uma performance identitária construída de maneira mais 

aproximada à concepção do sujeito tradicional e cartesiano para uma experiência de 

descentramento desse mesmo sujeito (HALL, 2005) é impulsionada pelos momentos em que 

há um embate entre os protagonistas e o fator acaso92. 

Vimos nos capítulos anteriores como a sociedade presente nos romances se alterou nas 

facetas do Estado e da Economia, engendrando processos de ultrapassagem de formas fixas e 

rígidas para paradigmas com contornos cada vez mais difusos. Nessa mesma perspectiva, as 

relações do sujeito se alteram, tornando-o também menos engessado e mais fronteiriço nas 

relações que estabelece, sobretudo com a alteridade.  

 Para compreendermos a construção do sujeito nos romances de Saramago, buscaremos 

a princípio perceber o modelo identitário alvitrado àqueles indivíduos em razão do locus 

social ocupado, para depois entender como rompem com esses paradigmas e, por último, 

                                                 
89 Utilizo o termo na acepção de Berman (2007, p.107) em que o sujeito desnudo seria o contraponto do sujeito 

vestido, este último representa a expressão cartesiana, do homem do Iluminismo. 
90 Ao refletir sobre sua produção e a passagem para a fase da Pedra, Saramago argumenta: “E a minha ideia, ou 

melhor, a minha preocupação, neste momento ou mais provavelmente desde sempre, ainda que nos últimos 

títulos se tenha tornado mais evidente, é considerar o ser humano como prioridade absoluta” (2013, p.45). 
91 Passaremos a utilizar nas citações dos romances as abreviações TN e HD, respectivamente. 
92 Utilizo o conceito na acepção que diz respeito à pura contingência, ao acaso absoluto segundo Peirce, embora 

no segundo romance ressalva-se que durante a construção deste acaso vivenciado pelo protagonista haja uma 

intencionalidade por parte daquele que oferece o filme. Sobre o acaso absoluto e o epistemológico em Peirce, 

consultar a discussão de Salatiel (2009).  
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como o individualismo é ressaltado nessas narrativas, constituindo-se uma via de proteção 

desses sujeitos. 

 

  

4.1 – A construção do sujeito nos romances saramaguianos 

 

 
A grande maravilha do ser humano é exatamente essa, 

fez-se a si próprio (SARAMAGO, 2010, p.160). 

 

 

 Nos romances saramaguianos eleitos para este capítulo, o sujeito se apresenta como 

análogo àquele estabelecido por Lukács (2000, p.91), para a personagem de ficção, em sua 

Teoria do Romance: um indivíduo que busca. Todos os nomes e O homem duplicado são 

romances que expressam essa busca na forma de enredo, pois neles os protagonistas ensaiam 

uma jornada em direção a uma alteridade transformadora.  

 É importante ressaltar que os heróis romanescos se diferem dos heróis do mundo épico 

e mítico, que não podem ser dissociados de uma coletividade (“o herói épico nunca é, a rigor, 

um indivíduo” (LUKÁCS, 2000, p.60)), pois, a partir do Romance, a personagem passa a 

representar sua busca de autoconhecimento, expondo-se como uma personagem problemática:  

 

O romance é a forma da aventura do valor próprio da interioridade; seu conteúdo é a 

história da alma que sai a campo para conhecer a si mesma, que busca aventuras 

para por elas ser provada e, pondo-se à prova, encontrar a própria essência. 

(LUKÁCS, 2000, p.91) 

 

As narrativas saramaguianas Todos os nomes e O homem duplicado possuem como 

protagonistas José e Tertuliano Máximo Afonso, respectivamente, que apresentam a suspeita 

de certo desajuste social expresso desde o início pela forma como lidam com seus nomes 

próprios: o primeiro, pela inexpressividade do mesmo, que não bastava para dizer quem é; o 

segundo, por um motivo avesso ao de José, por causar estranhamento, sendo justamente uma 

construção incomum ou mesmo improvável.  

Uma problematização das personagens a esse nível psicológico seria impensável para 

o pensamento grego, que esteve ocupado com a descrição e compreensão da natureza, a 

physis. Havia, portanto, um tempo em que ainda não era possível se pensar a expressividade 

do sujeito fosse dentro ou fora da narrativa. Isto porque a humanidade possuía uma concepção 



128 

 

desse sujeito como parte constituinte e matéria integrada à natureza93 perspectiva que foi 

alterada com o processo de desencantamento que entrou em curso e retirou o pensamento 

mítico e imanentista, em prol da racionalização.  

Dessa forma, apenas com a filosofia moderna ocidental o foco recaiu no sujeito e no 

modo como ele constrói o conhecimento do mundo, a representação94. Descartes foi o 

primeiro a se perguntar sobre a natureza do ser humano, estabelecendo como núcleo de 

existência dele o racionalismo: Cogito, ergo sum/ Penso, logo existo, que ficou conhecido 

pela expressão “sujeito cartesiano”, devido a seu nome latino Cartesius. No pensamento 

cartesiano, o homem passa a ser visto como res cogitans (coisa pensante): “compreendi que 

eu era uma substância de que toda a essência ou natureza não é senão pensar, e que para ser, 

não necessita de nenhum lugar, nem depende de qualquer coisa material” (DESCARTES, 

1999, p.33). 

Em suma, há uma passagem da sociedade pautada em valores relacionados à 

concepções míticas-religiosas para uma sociedade que valora o conhecimento. Foucault 

(2004, p.290) afirma que o modo como o sujeito se vê e constrói seu ethos está relacionado a 

todos os elementos que o cercam, inclusive o discurso que atua nessa construção, assim: 

“aquilo que conhecemos sobre os deuses, os homens, o mundo, poderá ter efeito na natureza 

do sujeito, ou melhor dizendo na sua maneira de agir, seu ethos”. 

Segundo Stuart Hall (2005, p.10), a construção identitária do sujeito assumiu pelo 

menos três vertentes: o sujeito do Iluminismo, o sujeito sociológico e o sujeito pós-moderno. 

O sujeito do Iluminismo ou cartesiano pressupõe a concepção da existência de uma essência 

única do sujeito. Geralmente, essa essência era um constructo pautado em padrões 

hegemônicos de comportamento social. Um dos principais aspectos dessa visão era um padrão 

de coerência. 

 

O sujeito do Iluminismo estava baseado numa concepção da pessoa humana como 

um indivíduo totalmente centrado, unificado, dotado das capacidades de razão, de 

                                                 
93 Para Aristóteles (1973), o termo sujeito se referia à fundamento ou substância. Em substância o homem não se 

diferia de nenhum outro ser ou coisa do universo. Descartes ainda se aproxima da concepção tradicional de 

sujeito ao utilizar o termo substância em sua escrita, conforme citamos adiante, entretanto, com seu cogito insere 

uma percepção que parte do sujeito como uma consciência que reflete sobre si. 
94 De acordo com Deleuze o pensamento possui uma geografia, ele pode se movimentar em dois eixos, vertical e 

horizontal, sendo o vertical o do conhecimento (arché e essência são conceitos relacionados a esse eixo) e o 

horizontal, da superfície dos acontecimentos. A escola platônica se pauta no primeiro e na problemática entre o 

mundo externo e interno do sujeito. De acordo com Soares e Miranda (2009), “será justamente a mudança de 

orientação do eixo do pensamento que vai da valorização da verticalidade (altura e profundeza, fundamento e 

hierarquia), para a consideração da horizontalidade (associação, aliança e conexão) numa perspectiva rizomática 

que marcará de forma definitiva a ruptura com a tradição platônica do pensamento e dará lugar ao 

desenvolvimento de uma filosofia do acontecimento, e que colocará em outros termos a problemática da 

subjetividade.”.  
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consciência e de ação, cujo “centro” consistia num núcleo interior, que emergia pela 

primeira vez quando o sujeito nascia e com ele se desenvolvia, ainda que 

permanecendo essencialmente o mesmo – contínuo ou “idêntico” a ele – ao longo da 

existência do indivíduo. O centro essencial do eu era a identidade de uma pessoa. 

(HALL, 2005, p.11) 

 

Em vários romances de José Saramago temos a recorrência do indivíduo moderno e 

sua problematização, mas em alguns deles, o isolamento provindo do individualismo toma 

centralidade na trama narrativa, sendo os sujeitos representados “todos eles, por casualidade 

ou coincidência, formando parte do sexo masculino” (HD, p.10)95. Isto nos recorda a assertiva 

de Hall (2005, p.11) de que “o sujeito do Iluminismo era usualmente descrito como 

masculino”. A hegemonia do masculino nas obras é reforçada pelo sutil símbolo da gravata – 

conforme veremos adiante nas análises – em que, nesses contextos narrativos, portá-la ou não 

portá-la assinala o grau em que aqueles personagens conseguem se desvencilhar de 

constructos fixados e elaborados sobre/para eles, como é o caso da construção de si frente ao 

trabalho.  

Os protagonistas das narrativas desempenham socialmente subjetividades que foram 

construídas e fixadas de acordo com o lugar social que ocupam. Um é auxiliar de escrita da 

Conservatória Geral, outro é professor de História e os dois, assim como vimos no capítulo 

anterior com as personagens Cipriano Algor e artur, são funcionários dedicados, entrelaçando 

suas subjetividades aos ofícios que exercem.  

Como sujeitos históricos e ideológicos que são, as relações pautadas nesse ambiente 

de trabalho carregam outras vozes, outros posicionamentos, que atuam sobre esses 

funcionários. Dessa forma, anterior ao principio da subjetividade está a intersubjetividade 

com todo um sistema de convenções, valores, crenças que estratificam suas ações. 

(BAKHTIN, 1997, p.329) 

Sendo assim, o trabalho, para os protagonistas, assume parte naquele núcleo 

imutável96 do qual se afirmava decorrer a construção identitária do sujeito cartesiano, isso 

porque, sendo essa faceta também um constructo social, privilegiam-se os valores de uma 

sociedade capitalista que não perpassam pelo exercício do ócio.  

                                                 
95 Vários romances do autor dão centralidade a uma personagem feminina, como é o caso de Ensaio sobre a 

cegueira. Nas narrativas aqui destacadas o protótipo do indivíduo solitário pode ser visto nas protagonistas do 

sexo masculino. Todavia, esses romances também dispensam para a mulher importante e significativos papeis na 

economia narrativa, sendo elas: a mulher desconhecida como o outro que altera a rota de vida do protagonista e 

Maria, frente à qual Tertuliano é construído em toda a sua apatia e dificuldade de tomar decisões.  
96 Cabe ressalvar que a identificação atrelada ao trabalho justificava-se na Economia moderna pelo 

desenvolvimento daquele caráter de distinção (SENNETT, 1999a) pelo qual o funcionário era reconhecido ao 

longo do tempo no exercício da profissão. Com o avançar da modernidade ele necessita flexibilizar cada vez 

mais suas funções na produção, assumindo uma pluralidade de caracteres que corrói o seu caráter distintivo, não 

sendo mais, pois, insubstituível. 
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José possui como hobby uma coleção de registros sobre uma centena de 

personalidades públicas, mas em certa medida, sua única atividade externa ao trabalho é ainda 

uma extensão dele. Ele mantém a atividade burocrática de organização e catalogação de dados 

acerca dos indivíduos, assim como faz o oficial de escrita no cartório. Tertuliano, quando 

sondado por seu amigo professor de matemática sobre o que faz em horas vagas, admite que 

lê, vai a museus, ou seja, atividades que também são extensões de um sujeito professor de 

História.  

O racionalismo extremado dos protagonistas pode ser visto em diversos momentos, 

dentre eles quando Tertuliano argumenta que não consegue sentir prazer ao assistir filmes de 

ficção científica, apesar do seu apreço pela temática, em virtude dos efeitos especiais e da 

faculdade imaginativa que é requerida para que se aceite os nonsenses decorrentes ou, quando 

José não declara aos colegas as vertigens que sentia na escada de acesso aos documentos, para 

não delatar sua fraqueza.  

Vistas desta maneira, as personagens José e Tertuliano, no início das narrativas, 

apresentam ações que manifestam uma concepção de mundo em que predomina o cogito 

cartesiano, em que há um apelo em manter uma imagem coesa sobre si, embora obviamente 

não possamos reduzir as protagonistas a essa imagem. As personagens estão inseridas em um 

constructo social sob paradigmas específicos colocados aos sujeitos, mas em maior ou menor 

grau, elas passarão a assumir personalidades conflitantes e em movimento em relação a esses 

protótipos.  

Na construção da self97 dos protagonistas, José seria o mais racionalista dos dois pelo 

aspecto metódico que elabora em sua rotina. De outro lado, Tertuliano, o mais multifacetado, 

pois de alguma forma contesta esse lugar ocupado, embora de forma débil, quando apresenta 

uma opção ao ensino de História que não siga a cronologia hegemônica, sempre sofrendo uma 

ridicularização por parte dos colegas. À parte essa distinção, os dois protagonistas 

demonstram de certa forma um enfado ou cansaço com a profissão, o que prepara o leitor para 

o movimento de ruptura com essas performances identitárias: “É a carreira e o trabalho que 

me têm a mim, não eu a eles.” (HD, p.14). 

                                                 
97 O termo ethos carrega em si uma parcela de coletividade que não nos parece ser aplicável às personagens 

saramaguianas. O ethos relaciona-se a ação dos indivíduos vinculada a um prisma maior que, seria a comunidade 

que habita. O conceito, de origem grega, verte-se para o caráter de uma pessoa e seu modo de agir frente a 

determinado grupo. Optamos, portanto, por trabalhar com o conceito de self por se tratar de sujeitos 

individualizados. Entretanto, não nos referimos à self no sentido tradicional e essencialista de natureza do 

sujeito, mas a uma perspectiva construcionista do conceito, em que nos importa o caráter interacional, construído 

e situado desses indivíduos. Sobre essa discussão acerca do Self ver: GUANAES, Carla; JAPUR, Marisa. 

Construcionismo social e metapsicologia: um diálogo sobre o conceito de self. Revista Psicologia: Teoria e 

Pesquisa. vol.19, n.2, Brasília, 2003. 
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Na esteira da impossibilidade de manter a ideia da essência de um eu, Boaventura de 

Sousa Santos argumenta: 

 

Sabemos hoje que as identidades culturais não são rígidas nem, muito menos, 

imutáveis. São resultados sempre transitórios e fugazes de processos de 

identificação. Mesmo as identidades aparentemente mais sólidas, como a da mulher, 

homem, país africano, país latino-americano ou país europeu, escondem negociações 

de sentido, jogos de polissemia, choques de temporalidades em constante processo 

de transformação, responsáveis em última instância pela sucessão de configurações 

hermenêuticas que de época para época dão corpo e vida a tais identidades. 

Identidades são, pois, identificações em curso. (SANTOS, 1997, p.135) 

 

É interessante perceber que os romances carregam em seus títulos uma concepção de 

sujeito que não aponta para o trato de singularidades, mas para uma multiplicidade do ser. No 

primeiro, todas as alcunhas parecem habitar o espaço circunscrito de uma narrativa, o título 

refere-se à divisa da Conservatória e do cemitério presentes no romance, mas pode ser 

expandido a outras interpretações metafóricas advindas da falta de correlação essencial (no 

sentido mesmo de refletirem uma essência) entre o nome e o indivíduo. No segundo, a 

referência à duplicidade estabelece uma equidade provocadora, ela situa mais do que um 

espelhamento daquela subjetividade, mas uma repetição que beira o insólito. 

Segundo Hall (2005), conforme o mundo moderno vai se tornando mais complexo 

surge o sujeito sociológico. Este deixava de lado a autossuficiência do sujeito cartesiano, 

levando em consideração as relações deste eu com a sociedade. A palavra de ordem torna-se a 

interação: “o sujeito ainda tem um núcleo ou essência interior que é o “eu real”, mas este é 

formado e modificado num diálogo contínuo com os mundos culturais “exteriores” e as 

identidades que esses mundos oferecem” (idem,p.11). Em outros termos, “[...] todo indivíduo 

histórico está arraigado, de modo logicamente necessário, em idéias de valor” (WEBER, 

2001, p.131).  

A emergência desses outros mundos como co-construtores de si possibilita a abertura 

de Tertuliano para o divertimento sugerido pelo colega de profissão, o que desencadeará o 

contato ao acaso com seu duplo e, por conseguinte, sua busca. Enquanto que para José, é a 

visita à senhora do rés do chão que lhe fornecerá os dados necessários e o incentivará a 

iniciar efetivamente a sua odisseia. 

A pluralidade do ser apontada pelos títulos das obras nos permite uma aproximação ao 

sujeito pós-moderno que rompe com a crença cartesiana de que há um núcleo, esfacelando-se 

assim como a sociedade ao seu redor, adquirindo várias performances identitárias, por vezes 
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contraditórias e irresolutas: “O sujeito assume identidades diferentes em diferentes momentos, 

identidades que não são unificadas ao redor de um ‘eu’ coerente”. (HALL, 2005, p.13) 

Contribuem para o estudo das relações identitárias estabelecendo a desconstrução da 

noção do sujeito moderno pautado neste “’eu’ coerente”, a tríade Nietzsche, Freud e 

Foucault98: a) Nietzsche por compreender o sujeito como decorrente de uma genealogia, 

decorrente da história e não como entidade estável; b) Freud por apresentar o sujeito como 

sendo o da inconsciência, governado por uma pulsão irracional; c) enquanto Foucault entendia 

as formas de discurso e as relações de poder que atuavam na construção desse sujeito como 

forma de controle dos corpos.  

Foucault aponta em diversos de seus textos que as construções de parâmetros 

hegemônicos para o sujeito serviam a um propósito de ordenação social. Sobre este aspecto, 

Silva e Garcia sintetizam a concepção do filósofo, que reconhece os avanços de Freud com o 

sujeito não mais homogêneo, mas bipartido: 

 

Foucault (1954) afirma que Freud é pioneiro em reabrir a possibilidade para a razão 

e a desrazão se comunicarem, marcando definitivamente um modo de se pensar a 

subjetivação que é complexa e social. É bem verdade que leituras biologizantes, ao 

longo da história do movimento psicanalítico, destituíram esse modo de pensar a 

subjetividade em sua pluralidade, tornando-a uma estratégia da biopolítica, como 

diria Foucault, de controle e disciplinarização dos corpos e dos modos de pensar. 

(SILVA; GARCIA, 2011, p.192) 

 

Nos romances, os corpos de José e Tertuliano são dóceis a essa disciplinarização. Em 

Todos os nomes podemos ver isso na atitude do auxiliar de escrita em não abrir a porta de 

comunicação entre sua residência e a Conservatória durante mais de vinte anos, estabelecendo 

o movimento de passar pela rua para chegar ao trabalho; podemos observar, ainda, na 

disposição dos corpos dos funcionários dentro do estabelecimento, no regime de hierarquia ou 

quando este mesmo corpo adoece e o conservador controla-o, dando os auxílios médicos 

necessários para que o funcionário retorne logo ao trabalho. Em O homem duplicado, quando 

o professor se opõe em reunião ao tradicional ensino de História, sendo ridicularizado pelos 

colegas, o que o faz calar; quando a direção estabelece um pedido para que não torne a 

realizar esse discurso ou, quando é necessário utilizar de um artifício que justifique o porquê 

de um professor de História se interessar por determinado gênero do cinema. 

Essa concepção do sujeito cartesiano portador de uma única performance identitária 

nos remete na narratologia literária à profusão de personagens tipos, que se contrapõem aos 

                                                 
98 Não estamos afirmando que a concepção de sujeito para estes autores são convergentes, apenas situamos a 

importância da contribuição de seus estudos para o rompimento com a concepção de sujeito cartesiano. 
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problematizados, ou em suma, com maior profundidade psicológica. Antonio Candido, 

citando Foster, utiliza dos termos “personagem plana” e “personagem esférica” para 

distinguir, respectivamente, os dois tipos de personagens. Sobre as personagens planas elas 

“‘são facilmente reconhecíveis sempre que surgem’; ‘são, em seguida, facilmente lembradas 

pelo leitor. Permanecem inalteradas no espírito porque não mudam com as circunstâncias’” 

(FOSTER, apud CANDIDO, 2007, p.62). 

A construção que Saramago realiza das personagens não objetiva permanecer no plano 

raso, pois elas oscilam, demonstram fugir do paradigma ofertado de antemão para confundir o 

leitor. É o caso de José, com seu “espírito metódico”, descrito como quem preza por 

“princípio de igualdade” (TN, p.22), mas que irá cometer “infração à disciplina e à ética, 

talvez mesmo à legalidade” (TN, p.27) e, de Tertuliano que, desde sua apresentação no 

romance, encerra essa dualidade:  

 

não é aquilo a que se costuma chamar um mau tipo, inclusive poderíamos mesmo 

encontrá-lo honrosamente classificado numa lista de gente de boas qualidades que 

alguém tivesse resolvido elaborar de acordo com critérios não demasiadamente 

exigentes (HD, p.63) 

 

Não há, portanto, uma descrição definitiva e redutora dessas personagens, o discurso 

sobre elas é multifacetado tal qual suas ações. Na concepção plana e cartesiana, “o sujeito é 

dividido no seu interior e em relação aos outros. Este processo o objetiva. Exemplos: o louco 

e o são, o doente e o sadio, os criminosos e os "bons meninos".” (FOUCAULT, 1995, p.231). 

Em desacordo a essa objetivação, as personagens podem ser controversas e incongruentes por 

diversos momentos e são essas contradições que aproximam o leitor de uma interioridade em 

que não cabem maniqueísmos ilusórios.  

Conforme a crença na “narrativa do eu” é dissolvida, a arte imita a vida dando lugar às 

contradições de processos identitários profusos nas personagens. Elas não se resumem a 

determinadas subjetividades que expressam, mas nascem dessa pluralidade. Para Soares e 

Miranda (2009, s/p), 

 

o projeto cartesiano de fazer coincidir pensamento e ser, sujeito e subjetividade, já 

não faz mais sentido, pois a subjetividade não é mais do que uma coleção de dados 

sem ordem (Id.,Ibid.), sem estrutura e sem lei, e não coincide com o sujeito porque 

este é apenas um efeito das articulações às quais as idéias estão submetidas. 

Segundo, que a lógica identitária dos termos é substituída pela lógica do encontro, 

que substitui o verbo Ser (A é B) pela conjunção “e” (A e B). Torna-se, portanto, 

impossível falar de consciência como algo que é intenção, razão, pensamento, e de 

subjetividade como sinônimo de sujeito. 
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Entende-se que o sujeito passa a ser o resultado de uma construção social sempre 

possível de ser alterada, uma tabula rasa, na expressão do empirista John Locke, que não 

surge com aquele núcleo pré-determinado como se cria com o sujeito cartesiano. Assim, 

passa-se a levar em consideração o outro, a construção de si estabelecida com o outro, entra 

em cena o contexto da alteridade.  

A busca desencadeada em cada uma dessas narrativas levará seus sujeitos a um 

confronto com essa alteridade. As personagens serão modificadas mediante o enfrentamento 

deste outro e as referências que ele traz, construindo-os e sendo construídas por eles. Para 

Bakhtin e seu círculo, toda interação é constitutiva, simultaneamente modificadora dos 

sujeitos envolvidos e da sociedade em que se inserem. A interação é colocada pelo círculo em 

nível do discurso, pois as palavras são “sempre o indicador mais sensível de todas as 

transformações sociais” (BAKHTIN/VOLOSHINOV, 2006, p.42).  

O embate das personagens mediante essa pluralidade do ser se dá pela instabilidade 

gerada, sobretudo em O homem duplicado, sobre a construção de si: “a identidade somente se 

torna uma questão quando está em crise, quando algo que se supõe como fixo, coerente e 

estável é deslocado pela experiência da dúvida e da incerteza.” (HALL, 2005, p.9). 

O sujeito pós-moderno não possui certezas sobre as subjetividades com que é capaz de 

atuar e surpreende-se com as possibilidades, quando exposto a situações que exigem de si 

atitudes anteriormente impensadas. Em diversos romances de José Saramago o inquérito 

sobre as possibilidades da existência de uma natureza humana egocêntrica aponta para 

indícios de individualismos capazes de suscitar ações instintivas e danosas aos demais, como 

ocorre em Ensaio sobre a cegueira: “Creio que dentro de nós há um espesso sistema de 

corredores e portas fechadas. Nós mesmos não abrimos todas as portas, porque desconfiamos 

que o que há do outro lado não será agradável de ver.” (SARAMAGO, 2010, p.149) 

 Apesar das especificidades em cada uma dessas narrativas, conforme veremos nas 

análises, o ponto de contato é a percepção de que se os protagonistas encerram neste processo 

de busca uma crise identitária, a resposta que receberão sobre quem são será sempre evasiva, 

porque não é mais possível que se tenha uma fórmula definidora, mas uma profusão de 

discursos contraditórios que constroem e definem esse ser. 

 Na modernidade, Berman aponta certa nostalgia do sujeito do Iluminismo que ainda 

podia oferecer a ilusão de uma unidade coerente, a partir da metáfora vestido versus desnudo 

ele contrapõe esse sujeito ao pós-moderno: 
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A natureza do novo homem moderno, desnudo, talvez se mostre tão vaga e 

misteriosa quanto a do velho homem, o homem vestido, talvez ainda mais vaga, pois 

não haverá mais ilusões quanto a uma verdadeira identidade sob as máscaras. Assim, 

juntamente com a comunidade e a sociedade, a própria individualidade pode estar 

desmanchando no ar moderno (BERMAN, 2008, p.107). 

 

 O autoconhecimento para o qual migram José e Tertuliano não é utópico, não é 

esperado que eles encontrem ao final um núcleo definitivo. A essência que buscam e sobre a 

qual o próprio autor faz referência não será outra senão a contraditória, a da construção de 

avessos, volátil a cada dia, estabelecendo uma busca infindável, sendo impossível vestir 

novamente esse sujeito. Nas narrativas que nos propomos a analisar, a mola propulsora para 

essa procura serão os elementos surgidos ao acaso. 

Em Todos os nomes, o auxiliar de escrita José intenta encontrar na Conservatória em 

que trabalha alguns ficheiros de personalidades que faziam parte de sua coleção particular 

com intuito de completá-la. A busca por uma mulher desconhecida é desencadeada depois de 

fortuitamente o funcionário ter carregado para casa o seu ficheiro por engano.  

N’O homem duplicado, o professor Tertuliano após receber de um colega de trabalho 

a indicação do filme Quem porfia mata a caça vê a sua imagem reproduzida em um ator 

secundário, iniciando a busca por descobrir sobre este outro-igual, com o intuito de sanar a 

presença perturbadora que se tornou a incógnita sobre a duplicata de si. 

A construção do sujeito nas personagens-protagonistas que compõem os dois 

romances saramaguianos tende em primeira instância a apresentar indivíduos reféns de 

concepções hegemônicas sobre o espaço que ocupam socialmente. Porém, com o avançar da 

narrativa, mediante o embate com um acaso portador de revelações que os levarão à busca do 

outro, esses parâmetros vão sendo de alguma forma contestados por eles, fazendo com que 

sejam portadores de uma subjetividade plural, construída na interação, sendo incapaz de 

reduzir o sujeito a apenas uma de suas facetas. 

As personagens deixam entrever que fogem à concepção de um sujeito pautado na 

ideia de uma identidade centrada, passível de ser percepcionada por todos como um rótulo de 

uma tipologia. Elas são denunciadoras da falência de um projeto cartesiano delatado por 

Adorno e Horkheimer (1985) como ilusório frente a uma sociedade cada vez mais dinâmica e 

heterogênea. Elas parecem corroborar a assertiva de Marc Augé, de que agora “o indivíduo 

quer um mundo para ser um mundo” (1994, p.39). Esse sujeito, portanto, não quer tomar para 

si a experiência asfixiante da definição, prefere as possibilidades irrestritas ao mesmo passo 

em que se angustia perante a faculdade de escolha. Como se vê, as protagonistas dessas obras 
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possuem uma característica irresoluta e essa condição as colocará frente às artimanhas do 

acaso. 

 

 

4.2 – Subjetividades advindas ao acaso: a construção de si pelo outro. 

 

 

O acaso não escolhe, propõe (TN, p.47) 

 

 

“Não creio que seja uma boa regra de vida deixar-se alguém guiar pelo acaso” (TN, 

p.48) diz o ponderado Sr. José em Todos os Nomes. A despeito da declaração, esse foi o 

caminho eleito pelos protagonistas dos dois romances em análise. José e Tertuliano são 

indivíduos que se constituem como apáticos em relação à gerência da própria vida: o 

primeiro, demonstrando certo enfado causado pela rotina e pela solidão; o segundo, sente-se 

sem motivação para realizar quaisquer tarefas, desde as mais corriqueiras, também solapado 

pela solidão e agravado pela depressão. 

Nesse cenário, surge de modo fortuito um elemento pelo qual se deixam guiar: o 

acaso. Inesperadamente, ele atua como motivador da engrenagem de vida desses personagens, 

mediante o ficheiro da mulher desconhecida ou ao filme Quem porfia mata caça os sujeitos 

possuem a opção de permanecerem onde estão, mas não conseguem ignorar a presença 

perturbadora do outro e inicia-se, a partir desta provocação, um processo de interação. O 

movimento exercido por eles em prol do outro desconhecido faz com que, saindo de si, 

possam enfim ver-se como na metáfora da ilha, que utilizamos como epígrafe do capítulo. 

 Nos dois romances as indagações em torno da percepção das construções identitárias 

pautadas e possibilitadas pela alteridade são terrenos constantes de interpretação. Em Todos 

os nomes a interação com o universo do outro é suficiente para que haja essa construção, 

embora o contato entre as personagens permaneça ausente e impossibilitado com a morte 

daquela que é procurada. N’o homem duplicado a busca não é sísifica, ela possui um fim e um 

encontro com aquela alteridade, mas essa constitui-se fisicamente como um igual, o que 

perturba a personagem. 

Na divisão estabelecida privilegiou-se analisar primeiro Todos os nomes por uma 

questão em que está aquém o fator cronológico das publicações. Trata-se da percepção de que 

o sujeito nesta narrativa que se coloca em busca do outro é muito mais solipsista do que o 

professor Tertuliano, além do fato de possuir prismas muito dialógicos com o capítulo 
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anterior, pelo sujeito aprisionado a uma ética capitalista. Intentamos, pois, estabelecer um 

crescente na problemática em relação à alteridade. Na primeira análise, a saída de si em 

direção ao outro como medida de autoconhecimento que o liberta de padrões impostos; na 

segunda, uma alteridade que problematiza e é construída na negação daquele outro-igual que 

se impõe. Assim, pretendemos abarcar alguns indícios da passagem do sujeito moderno ao 

sujeito desta sociedade que Saramago ficcionaliza em suas obras.  

 

 

4.2.1 – Todos os nomes e o rompimento com a self construída pelo capital. 

 
 

O melhor é que te resignes a ser quem és. Mas o Sr. 

José não queria resignar-se... (TN, p.48) 

 

 

Todos os nomes é o primeiro romance publicado pelo autor após a alteração de rota 

que iniciou em 1995, com Ensaio sobre a cegueira. A perspectiva da Pedra, que se constrói 

paralelamente ao processo de elaboração da narrativa de 1995, encontra nesse romance de 

1997 uma cognição plena do autor sobre a mudança de rota em suas narrativas, assumida por 

ele: “acho que quando escrevi o Ensaio era demasiado jovem para poder escrever Todos os 

nomes” (SARAMAGO, 2013, p.48).  

Ao contrário do romance anterior e do que ocorre na maioria desta referida fase, o 

protagonista é nomeado, mas seu nome em língua portuguesa possui uma referencialidade 

comum e carrega consigo uma certa anonimidade pela impossibilidade de se localizar o 

sujeito “José”. Essa universalização dada pelo nome corrobora a abrangência na afirmação do 

romancista, de que nesta obra o universo passa a ser “o espírito de uma pessoa que sente a 

necessidade de encontrar uma outra pessoa” (idem, p. 49). 

O romance apresenta como tônica a busca do protagonista por uma mulher 

desconhecida. Ele, funcionário padrão da Conservatória Geral, possui como entretenimento 

em suas horas vagas colecionar informações sobre celebridades. Ela, uma professora de 

matemática, divorciada, de trinta e seis anos que se suicida. A materialidade do encontro entre 

os dois não ocorre, mas frente ao leitor eles se constroem mutuamente. 

A trama se desenvolve a partir do hobby do funcionário. Ao constatar a possibilidade 

de incorporar aos seus recortes de jornais alguns dados faltantes sobre as celebridades, como a 

data e o local de nascimento, José vale-se do acesso privilegiado que possui à Conservatória 

para completar suas informações.  
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o Sr. José teve a iluminação que iria transformar a sua vida. É bem possível que uma 

consciência subitamente mais inquieta da presença da Conservatória Geral do outro 

lado da grossa parede, [...], o tivesse feito perceber que algo de fundamental estava a 

faltar às suas colecções, isto é, a origem, a raiz, a procedência, por outras palavras, o 

simples registo de nascimento das pessoas famosas cujas notícias de vida pública se 

dedicara a compilar. [...] A solução encontrava-se ao seu alcance. (TN, p.24) 

 

Ocorre que, em uma de suas notívagas incursões aos registros, uma ficha acaba sendo 

levada por engano, trata-se de um indivíduo comum, uma mulher com uma vida sem 

atrativos, que passa a ser alvo obsessivo da busca da personagem. A busca assumirá uma 

característica tântrica, pois quando quase a encontra, ela se suicida, quando pensa que 

encontrou sua sepultura, esta também não a abriga. O decorrer da investigação não nos 

encaminha a um enfrentamento dessas subjetividades, mas levará a um embate do 

protagonista consigo mesmo. 

José ou Sr. José, dependendo da familiaridade, possui uma vida pautada na 

mediocridade expressa desde seu registro civil, que não conta com mais do que dois 

sobrenomes (um de pai e um de mãe) pelos quais nunca é lembrado, a José “nunca lhe serviu 

de nada pronunciar o nome completo” (TN, p.19). Única personagem nomeada na narrativa 

sua rotina não expressa essa singularidade, resume-se ao trabalho como auxiliar de escrita e à 

sua coleção. Para Saramago, a obsessiva mania de colecionar esconde certa angústia do 

sujeito, uma tentativa de ordenação do mundo: 

 

[...] angústia metafísica, talvez por não conseguirem suportar a ideia do caos como 

regedor único do universo, por isso, com as suas fracas forças e sem ajuda divina, 

vão tentando pôr alguma ordem no mundo, por um pouco de tempo ainda o 

conseguem, mas só enquanto puderem defender a sua colecção, porque quando 

chega o dia de ela se dispersar, e sempre chega esse dia, ou seja por morte ou seja 

por fadiga do coleccionador, tudo volta ao princípio, tudo torna a confundir-se.  (TN, 

p.23) 

 

Essa organização a que se submete em seu lazer exprime um paralelo com seu caráter 

burocrático no trabalho e uma certa busca de sentido que se revela na investigação que 

engendra acerca da mulher desconhecida. A busca de sentido de José pode ser relacionada à 

característica conflituosa da personagem problemática do romance, conforme vimos em 

Lukács, que deriva da perda de uma totalidade existente nesse mundo que habita:  

 

O processo segundo o qual foi concebida a forma interna do romance é a 

peregrinação do indivíduo problemático rumo a si mesmo, o caminho desde o opaco 

cativeiro na realidade simplesmente existente, em si heterogênea e vazia de sentido 
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para o indivíduo, rumo ao claro autoconhecimento. (LUKÁCS, 2000, p.82, grifo 

nosso) 

 

A temática da busca leva a um intertexto possível com as narrativas de Kafka, como O 

processo, por exemplo. Rosenfeld estabelece o herói do romance como um Kafkiano, um 

homem individualizado que representa sua condição humana fragilizada e conflitante: “os 

romances de Kafka forçam-nos, impõem-nos viver o seu drama, o seu desespero” (1968, 

p.186). À parte a problematização do herói moderno, no romance saramaguiano existe uma 

mudança de perspectiva e uma libertação do homem frente ao aprisionamento constatado, 

enquanto que no romance do tcheco não há essa possibilidade: 

 

nos romances de Kafka os indivíduos não têm salvação, porque o poder não deixa 

que eles saiam de um limite cada vez mais estreito, e vai reduzindo mais e mais esse 

espaço, até a paralisação total do personagem. No meu livro, não. São indivíduos 

que querem quebrar a muralha, ir mais além. (SARAMAGO apud COUTO, 1997, 

s/p).  

 

Dessa forma, a busca concebida da mulher desconhecida e de completar as 

informações lacunares em seu ficheiro será ao cabo uma busca de uma ordenação interna do 

sujeito, uma ordenação de si, que passa pelo outro, mediante uma subjetividade que se perdeu 

ou se tornou estática nas exigências projetadas pelo espaço social que ocupa.  

Segundo o pensamento do círculo bakhtiniano (BAKHTIN/VOLOSHINOV, 2006), o 

sujeito realiza-se frente à sua interação com os outros, portanto ele não apenas se define como 

estabelece a posição do outro e de outras vozes sociais, de acordo com uma relação discursiva 

que chamou de dialogismo. Nesse sentido, será sintomático o monólogo estabelecido pelo 

protagonista em sua residência como contraponto ao silêncio imposto no ambiente de trabalho 

pelo chefe. A censura também é uma forma de marcar esse posicionamento. 

Este “espaço social” confunde-se com o espaço físico de seu trabalho, local onde o 

sujeito estabelece ainda alguma interação a nível social e no qual, de certa forma, resume-se. 

Bourdieu (1997, p.160) considera que há uma similitude entre o lugar ocupado pelo sujeito no 

sistema de produção e o lugar ocupado por ele na estrutura social:  

 

(...) o poder sobre o espaço que a posse de capital proporciona, sob suas diferentes 

espécies, se manifesta no espaço físico apropriado sob a forma de uma certa relação 

entre a estrutura espacial da distribuição dos agentes e a estrutura espacial da 

distribuição dos bens ou dos serviços, privados ou públicos.  

 

Sr. José, apesar do tempo de ofício, ocupa na hierarquia do Registro Civil a última 

posição, a de oficial de escrita, o que, seguindo essa linha de discussão, demarca mais uma 
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vez sua inexpressividade social. Saramago declarou certa feita que “nós somos o que somos 

mas também somos aquilo que fazemos” (SARAMAGO apud AGUILERA, 2010, p.160), 

declaração que ecoa a reflexão de Bourdieu e que é símile ao que vemos em Karl Marx acerca 

da produção,  

 

A forma como os indivíduos manifestam a sua vida, reflete muito exatamente aquilo 

que são. O que são coincide, portanto, com a sua produção, isto é, tanto com aquilo 

que produzem como a forma como produzem. Aquilo que os  indivíduos são 

depende, portanto, das condições materiais de sua produção (MARX, 1976, p.19). 

 

 Não é acidental que a ambientação do romance é centralizada em boa parte no prédio 

da Conservatória Geral – Todos os nomes, local de trabalho da protagonista. O prédio, 

funciona como um perfeito antagonista do Centro Comercial de A caverna, a estratégia 

similar guarda a ressalva de que este prédio não é signo de progresso como será o do romance 

posterior, mas ao contrário, ele retém em si alguns arcaísmos. Desde a arquitetura o que se 

apresenta não é uma construção da modernidade, o prédio, assim como a residência do 

funcionário Sr. José, atua como uma resistência ao tempo presente. Essa resistência pode ser 

estendida de certo modo ao indivíduo, pois conforme Halbwachs (2006, p.88), “os habitantes 

se parecem com o bairro ou com a casa. Em cada época há uma estreita relação entre as 

atitudes, o espírito de um grupo e o aspecto dos lugares em que este vive”. No trecho a seguir 

temos o momento em que é apresentada a residência da personagem:  

   

Infelizmente, uma mudança nos critérios municipais acerca do ordenamento 

urbanístico do bairro onde estava situada a Conservatória Geral forçou a deitar 

abaixo as interessantes casinhas, com excepção de uma, que as autoridades 

competentes decidiram conservar como documento arquitectónico de uma época e 

como recordação de um sistema de relações de trabalho que, por muito que pese às 

levianas críticas da modernidade, também tinha as suas coisas boas. É nesta casa que 

vive o Sr. José. Não foi de propósito, não o escolheram a ele para ser o depositário 

residual de um tempo passado, se calhou assim foi só por causa da localização da 

vivenda (TN, p.20, grifo nosso). 

  

A residência manifesta-se, portanto, simultaneamente como um monumento e um 

documento deste tempo perdido (LE GOFF, 1990, p.535), atuando como “herança do 

passado” e “escolha do historiador”. A despeito da estrutura física, a operacionalização das 

atividades também corrobora este anacronismo, uma vez que as atividades não são 

informatizadas, a segurança não conta com câmeras ou aparatos similares, os registros ainda 

são feitos em papel, a sinalização do caminho é dada com um fio de Ariadne, entre outros 

exemplos. Contrastando, ao entorno da Conservatória temos o Cemitério Geral, que também 
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possui a divisa de Todos os nomes, onde os serviços tecnológicos são incorporados e 

utilizados não só nos registros como nos serviços de atendimento ao público. Ironicamente, 

no local onde se celebra a estatização da morte, realiza-se a abertura para mudanças, enquanto 

onde se registra de forma mais dinâmica o nascimento do indivíduo, suas alterações de status 

civil e o seu obituário, mantém-se um ambiente de morte.  

 

tem toda a razão o curador do Cemitério Geral quando afirma que estão mais 

avançados na moderna tecnologia do que a Conservatória do Registo Civil, onde a 

tradição ainda manda escrever com aparo de molhar no tinteiro. Realmente, quando 

se vê o carro fúnebre e os seus acompanhantes a seguirem obedientemente os guias 

pelas cuidadas ruas da cidade e pelos maus caminhos dos arrabaldes, com a luz a dar 

até ao sítio onde será a sepultura, Siga-me, Siga-me, Siga-me, é impossível não 

concordar que as mudanças do mundo nem sempre são para pior. (TN, p.219) 

 

O contraponto entre os ambientes realça o descompasso do ambiente de trabalho do 

Sr. José e esse mesmo arcaísmo será carregado para outros níveis, como a relação de trabalho 

construída sob a sobrecarga de um chefe ditador que, não bastando o serviço extremamente 

burocrático, impõe a todos uma rígida disciplina: “ele não admite que lhe façam perguntas, dá 

as ordens, e basta” (TN, p.64). O processo hierárquico engendrado naquele local é 

demonstrado desde a disposição física mantida pelo conservador no ambiente.  

 

A disposição dos lugares na sala acata naturalmente as precedências hierárquicas, 

mas sendo, como se esperaria, harmoniosa deste ponto de vista, também o é do 

ponto de vista geométrico, o que serve para provar que não existe nenhuma 

insanável contradição entre estética e autoridade. A primeira linha de mesas, paralela 

ao balcão, é ocupada pelos oito auxiliares de escrita a quem compete atender o 

público. Atrás dela, igualmente centrada em relação ao eixo mediano que, partindo 

da porta, se perde lá ao fundo, nos confins escuros do edifício, há uma linha de 

quatro mesas. Estas pertencem aos o ficiais. A seguir a eles vêem-se os subchefes, e 

estes são dois. Finalmente, isolado, sozinho, como tinha de ser, o conservador, a 

quem chamam chefe no trato quotidiano. A distribuição das tarefas pelo conjunto 

dos funcionários satisfaz uma regra simples, a de que os elementos de cada categoria 

têm o dever de executar todo o trabalho que lhes seja possível, de modo a que só 

uma mínima parte dele tenha de passar à categoria seguinte. Isto significa que os 

auxiliares de escrita são obrigados a trabalhar sem parar de manhã à noite, enquanto 

os oficiais o fazem de vez em quando, os subchefes só muito de longe em longe, o 

conservador quase nunca. (TN, p.12) 

 

A disposição pode ser análoga a uma releitura do panótipo foucaultiano que perde sua 

verticalidade e culmina sua estrutura de vigilância na própria personificação do chefe, que 

monta uma estrutura doentia de servidão às suas vontades.   

 

A inabalável convicção que o chefe da Conservatória Geral alimentava sobre o peso 

absoluto da sua autoridade, a certeza de que qualquer ordem saída da sua boca seria 

cumprida com o máximo rigor e o máximo escrúpulo, sem o risco de caprichosas 
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sequelas ou de arbitrárias derivações por parte do subalterno que a recebesse, foram 

a causa de que a chave da porta de comunicação se tivesse mantido na posse do Sr. 

José. (TN, p.24) 

 

Conforme mencionamos em outros contextos com Weber (2004), a estrutura 

capitalista advinda do protestantismo ascético, promove com a eticização uma disciplina de 

autorregulação dos sujeitos desse processo. É desta forma que, o conservador não precisava 

temer que aqueles funcionários estabelecessem alguma atitude contrária ao previamente 

estabelecido. Isto pode ser percebido nas relações acordadas entre os empregados que 

recordam uns aos outros das atribuições e proibições, são exemplos: o momento em que o 

subchefe percebe um gasto a mais de ficheiros e comunica logo ao conservador ou, o 

momento quando o Sr. José está sendo advertido pelo conservador e todos enchem sua mesa 

de documentos como uma forma de “castigá-lo”. Foucault (1979) chamou essa estratégia de 

governamentalidade, grosso modo, uma estrutura prévia geradora de poderes que independem 

da presença de um governante, pois são imanentes à sociedade; em outras palavras, uma 

espécie de doutrinação que continua a regê-los mesmo quando ausente a face reguladora. 

Sr. José é funcionário exemplar, auxiliar de escrita há mais de duas décadas com uma 

postura irrepreensível, sempre atento e subserviente, não possui conflitos em seu ambiente de 

trabalho. Sem demais artifícios de distração e com pouco tempo para o ócio o empregado 

significa sua vida em prol da profissão. O caráter do protagonista construído ao longo do 

tempo voltado apenas ao seu trabalho causa certa atrofia do homem civil, uma vez que, como 

mencionamos, até mesmo o diálogo dentro daquele ambiente era censurado. Como exemplo 

podemos observar o trecho que evidencia o contraponto: “Sr. José, desde o seu primeiro dia 

de trabalho, muitos anos atrás, nunca pronunciara tantas palavras seguidas” (TN, p.34). 

Conforme vimos, o funcionário é o único herdeiro do tempo em que as residências 

eram geminadas à Conservatória, essas residências possuíam uma porta de comunicação 

direta com ela, sendo a dele, única restante, permanentemente inutilizada. Para dar vazão ao 

seu plano de completar os arquivos sobre as celebridades, Sr.José sente-se motivado a 

encontrar a chave e transgredir a interdição daquele pórtico pela primeira vez durante anos. O 

motivo pelo qual a personagem ainda possuía a chave, adiantado algumas citações anteriores, 

está relacionado à capacidade de autorregulação promovida pelo conservador aos seus 

funcionários. 

José precisa sair de sua residência todos os dias e dar a volta por fora para entrar na 

Conservatória. Ao abandonar seu espaço domiciliar, abandona também uma parcela de quem 

é e de seus desejos. Dessa maneira, quando abre a porta que interliga os ambientes ele 
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comunica ao funcionário a existência de seu homem civil, ele dá vasão aos seus desejos que o 

sujeito burocrático do trabalho não permitia. “a porta de comunicação com a Conservatória 

foi condenada, isto é, ordenaram ao Sr. José que a fechasse a chave e ordenaram-no que por 

ali não poderia passar mais” (TN, p.22). Podemos ler metaforicamente que a interdição era a 

de que não se devia levar o homem que ele era para dentro do ambiente de trabalho. 

 

Imagine agora quem puder o estado de nervos, a excitação com que o Sr. José abriu 

pela primeira vez a porta proibida, o calafrio que o fez deter-se à entrada, como se 

tivesse posto o pé no limiar duma câmara onde se encontrasse sepultado um deus 

cujo poder, ao contrário do que é tradicional, não lhe adviesse da ressurreição, mas 

de tê-la recusado. (TN, p.25) 

 

Levando-se em conta os ecos de Memórias do subsolo, de Dostoiévski, no romance, 

embora não seja nosso intuito nos determos na comparação, interessam-nos alguns pontos 

como a percepção de que esta narrativa possui uma interlocução com a ideia de inconsciente 

de Freud. A interlocução, que pode ser vista na estratégia do solilóquio no romance russo, 

surge também em Todos os nomes, no qual o protagonista, em sua solidão, estabelece por 

diversos momentos monólogos com o senso comum, trazendo à consciência as reais 

motivações de suas ações, que lhe aparecem quando eleva os olhos ao teto. Repare que o ato 

de levantar os olhos simula uma atitude de ascese que não é experenciada, obstruída por uma 

construção material que substituirá o transcendente. O protagonista de Memórias do subsolo, 

assim como José, é um sujeito extremamente individualizado, o que os difere, entretanto, é 

que o primeiro dá indícios de uma crise moral, enquanto Sr. José, apesar dos delitos que serão 

cometidos, não parece ensaiá-la.  

Quando ultrapassa o limiar da porta de comunicação de sua residência com a 

Conservatória, José rompe com a atitude sísifica cotidiana do mundo burocrático e abre 

precedente para que volte a fazê-lo. O mundo burocrático, segundo Max Weber, é regido pela 

organização racional e é a expressão mais elevada dela com ênfase na eficiência de produção, 

“a administração burocrática, pelo menos toda a administração especializada – que é 

caracteristicamente moderna – pressupõe habitualmente um treinamento especializado e 

completo” (1982, p.231). Nela, as relações pautam-se na autoridade e na hierarquia. O Sr. 

José da Conservatória está rigidamente inserido neste contexto e sua atitude aponta para a 

possibilidade de repensar este espaço, tanto o geográfico quanto o social. 

Este será um primeiro passo em direção ao desvencilhamento de uma performance 

identitária à qual está sujeitado. Ao sentar na cadeira do chefe, ensaia uma atitude de 

empoderamento, mas não sem experimentar um tremor pelo corpo desde que adentrou o 
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recinto. Apesar da atitude de transgressão, a preocupação com sua imagem de funcionário 

aparece algumas vezes nessas incursões. É o caso de quando imagina que descubram os seus 

medos ou que o encontrem caído, morto por conta da vertigem de altura. Diferente do que o 

autor fará adiante com a personagem artur, de Alabardas, o Sr. José nunca comunicou a 

ninguém sobre o transtorno sofrido pra acessar os arquivos superiores: “Imaginou a vergonha 

que mancharia para sempre o seu nome e a sua memória, se o chefe entrasse de manhã e desse 

com ele, Sr. José, entre duas estantes, morto, de cabeça rachada e os miolos de fora, 

ridiculamente preso à escada por um cinto” (TN, p. 30). 

Nessas atitudes, José nos recorda novamente o Homem do subsolo, que estava sempre 

preocupado com a apreciação dos outros a seu respeito. Para Bakhtin (1997, p.52), este 

homem: 

 

procura antecipar-se a uma possível definição e apreciação de si por outros, vaticinar 

o sentido e o tom dessa apreciação e tenta formular minuciosamente essas possíveis 

palavras de outros a seu respeito, interrompendo o seu discurso com imagináveis 

réplicas de outros. 

 

A vinculação de sua self ao funcionário é evidente ainda no exemplo do fio de 

Ariadne. O espaço da conservatória no registro de vivos e mortos é um labirinto; por isso, o 

chefe implementou a utilização do fio que, simbolicamente, sempre fica guardado consigo. 

Mais do que uma guia para o espaço físico, o fio prende todos os funcionários à forte figura 

do chefe. Quando José o utiliza fora do horário do expediente, para sanar expectativas 

pessoais sem estar sob o olhar do conservador e também sem o consentimento dele, mesmo 

nessas condições, continua o prendendo o fio à mesa dessa autoridade. A dificuldade de 

desvencilhamento da aprovação fica evidente. O funcionário entronizou uma postura ética que 

deva ser seguida, nesse parâmetro o fio continua a guiar essa subjetividade e, a mantê-la presa 

a um núcleo de comportamento ideal ou ao menos esperado. 

O passo decisivo para o desvencilhamento desse conjunto de normas se dará com o 

acaso do ficheiro da mulher desconhecida. Após decidir buscá-la, sua rotina é alterada e passa 

a assumir discursos e atitudes que não se coadunam com o estabelecido em seu trabalho: “em 

vinte e cinco anos de cumpridor e sempre pontual serviço era esta a primeira vez que o fazia, 

o Sr. José solicitou autorização para sair uma hora mais cedo.” (TN, p.51) 

É sintomático percebermos que José se afasta da estrutura da Conservatória quando 

passa a utilizar diversos subterfúgios para atingir seu objetivo. A sua performance identitária é 

alterada em sua vida pessoal e profissional: José deixa de ser o sujeito metódico e 
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disciplinado para atender ao desejo que possui de encontrar a mulher desconhecida. Um 

exemplo sutil desse rompimento pode ser percebido após realizar sua primeira incursão à 

procura da mulher, em que inquere a si próprio sobre o porquê de ter saído sem a gravata: 

 

Que tem que ver a gravata com este assunto, Um funcionário da Conservatória Geral 

do Registo Civil não vai a lado nenhum sem a gravata posta, é impossível, seria uma 

falta contra a própria natureza, Já lhe disse que não estava em mim, que fui tomado 

pela decisão, Isso será mais uma prova de que se tratou de um sonho, Não estou a 

ver como, De duas, uma, ou você reconhece que tomou a decisão, como toda a 

gente, e eu estou disposto a acreditar que foi sem gravata à rua da mulher 

desconhecida, desvio de conduta profissional censurável que por agora não pretendo 

examinar, ou insiste em dizer que foi tomado pela decisão, e isso, mais a 

incontornável questão da gravata, só num estado de sonho é que seria admissível 

(TN, p.44) 

 

A gravata é parte da vestimenta do funcionário, sair sem ela é símbolo de que aquele 

que vai visitar a casa não é o Sr. José, mas simplesmente José. Em seu ambiente de trabalho, 

as mudanças de comportamento só são notadas, posteriormente, no que diz respeito às 

atividades burocráticas. A impessoalidade, a parca interação, o pouco olhar para o outro 

naquele espaço ficam evidenciados: “Nenhum dos colegas se apercebeu de quem havia 

chegado, responderam como de costume à saudação, disseram Bons dias, Sr. José, e não 

sabiam com quem estavam a falar.” (TN, p.28). 

A primeira busca que realiza da mulher desconhecida é ao seu primeiro endereço, 

aquele constante no registro de nascimento, improvável de ser o atual. Conforme o esperado, 

as pessoas que ali habitam desconhecem aquela antiga moradora, mas a mulher do marido 

ciumento estabelece um diálogo provocativo a José. Ela o indica a mais antiga moradora do 

prédio, a senhora do rés do chão, mas também aponta para a possível resistência que essa 

teria sem a presença de um documento oficial que comprovasse sua procedência. A partir 

deste impasse José providencia uma falsa credencial, a falsificação de um documento de seu 

trabalho seria impensável ao protagonista até poucos dias antes. 

O subterfúgio passou a ser utilizado: em suas investigações apresenta-se como 

funcionário da Conservatória, com o intuito de conseguir ser ouvido. O eu civil e suas 

motivações são deixadas para trás, mas o Sr. José da Conservatória que se impõe aos 

desconhecidos apresenta uma subjetividade muito mais agressiva e impositiva que o pacato 

funcionário que conhecemos dentro daquele cartório. Ele assume uma outra faceta quando se 

impõe para a mulher do marido ciumento e à senhora do rés-do-chão, também fará o mesmo 

adiante com os pais da mulher desconhecida. As reações que José encontra pelo caminho de 
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sua investigação são distintas, o que força o funcionário a estabelecer discursivamente sempre 

novas estratégias. Com a senhora ele chega a ser ríspido e assumir um tom ameaçador, 

 

Leia, ordenou. A mulher sacudiu a cabeça, Não leio, não é assunto que me diga 

respeito, Se não lê, voltarei acompanhado da autoridade policial, depois será pior 

para si. A mulher resignou-se a receber o papel que ele lhe estendia, acendeu uma 

luz no corredor, pôs uns óculos que trazia dependurados do pescoço e leu. (TN, p.60) 

 

A autoridade forjada por José no discurso presente no documento da credencial possui 

um exagero que traz desconfiança àquele que o lê ou escuta:  

 

Deve ser importantíssima a sua missão, para que se justifique um documento 

redigido nestes termos, É o estilo da Conservatória Geral, mesmo tratando-se de 

uma missão simples como esta, de investigação das causas de um suicídio, Parece-

lhe pouco, Não me interprete mal, o que quis dizer é que qualquer que seja a missão 

de que nos encarreguem e em que se considere ser necessário levar credencial, é esse 

o estilo, Uma retórica da autoridade, Pode chamar-se-lhe assim. (TN, p.255) 

 

Em posse do documento falso, não sem dificuldades, José consegue conversar com a 

senhora do rés do chão. O diálogo se estende e ao final o tom entre eles se apazigua e se torna 

mais amigável. Ela o revela sobre o colégio em que a mulher desconhecida, que agora já 

sabem ser sua afilhada, estudou. O próximo passo de sua jornada será, portanto, invadir o 

colégio e furtar alguns arquivos. 

José realiza uma performance avessa àquela que nos foi dada a conhecer desde o 

início da narrativa, apresentando as contradições vivenciada pelo sujeito que não é mais o 

uninuclear da modernidade, desfazendo a utópica definição cartesiana de uma identidade que 

carrega consigo o viés essencialista de apenas uma forma coerente de atuação. Passamos a ter 

contato com um pouco de desordem em uma vida marcada pelo severo exercício da ordem. 

No diálogo com a senhora do rés do chão, o contraponto é evidenciado: “Não parece um 

funcionário dessa Conservatória”, ao que responde, “É a única coisa que eu sou” (TN, p.66). 

No romance de Saramago, a personagem senhora do rés do chão atua como o nível de 

razão para uma mente que optou por dar vazão ao inconsciente e seu querer desde que foi 

metaforicamente aberta aquela porta de comunicação com a Conservatória. Ela é um neutro 

que contrasta com o ambiente da residência, o subsolo, onde a execução de todos os desejos é 

planejada. O novo sujeito que surge é aquele que se contrapõe a identificação apresentada a 

priori pela personagem se descentralizando ao deixar entreaberta a porta de proliferação dos 

desejos, das vontades: “Podemos dizer que certamente Todos os nomes é um romance de 
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portas e de tudo o que elas representam, ou seja, o local de passagem de um estado a outro ou 

o espaço que guarda o desconhecido” (GOMES, 2009, p.19)  

Ao realizar a adulteração de documentos em nome do estabelecimento, a entrada no 

edifício de trabalho em horários não comerciais, a invasão a uma escola, o desleixo e a falta 

ao trabalho; em tudo isto, José se afasta do self até então construído como trabalhador padrão 

e migra em direção a uma nova motivação para sua vida e até mesmo para seu trabalho. O 

movimento realizado por José o retira de um aprisionamento a uma construção identitária 

estável e ilusória, a do funcionário, para a possibilidade de se tornar mais multifacetado:  

 

[...] nesse momento o Sr. José não parecia ser o Sr. José, ou eram dois os Srs. Josés 

que se encontravam deitados na cama, com o cobertor puxado até o nariz, um Sr. 

José que perdera o sentido das responsabilidades, outro Sr. José para quem isso se 

tornara totalmente indiferente (TN, p.119). 

 

Foucault nos afirma que essa multiplicidade de construção de si é um processo que 

não possui um término e nem uma finalidade delimitadora. A personagem não precisa optar 

por uma dessas expressões, o surgimento de uma expressão mais transgressora não elimina na 

íntegra o funcionário responsável: 

 

No curso de sua história, o homem não cessou de se construir a si mesmo, ou seja, 

de trasladar continuamente o nível de sua subjetividade, de se constituir numa série 

infinita e múltipla de subjetividades diferentes que nunca alcançam um final nem 

nos colocam na presença de algo que pudesse ser o homem. (FOUCAULT, 2002, 

p.403) 

 

Toda forma de opressão sofrida por Sr. José em seu trabalho faz com que lhe seja 

embotada uma falsa concepção do que venha a ser sua performance identitária e, por 

conseguinte, do modo como se constitui como sujeito, pautando-se em apenas uma expressão 

subjetiva: 

 

A ordem capitalística produz os modos das relações humanas até em suas 

representações inconscientes: os modos como se trabalha, como se é ensinado, como 

se ama, como se trepa, como se fala, etc. Ela fabrica a relação com a produção, com 

a natureza, com os fatos, com o movimento, com o corpo, com a alimentação, com o 

presente, com o passado e com o futuro- em suma, ela fabrica a relação do homem 

com o mundo e consigo mesmo. (GUATTARI; ROLNIK, 1999, p.42)  

 

Guattari e Rolnik chamam o processo de resistência a esses padrões estabelecidos de 

“processos de singularização” (1999, p.16), que são sempre possíveis de serem engendrados. 

Em Todos os nomes, José parece optar por um:  
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Ninguém nos virá dizer que o existente não existiu, ninguém ousará querer, como 

uma criança, que o que aconteceu não tenha acontecido. E se o fizessem estariam a 

perder o seu próprio tempo. Estes são os alicerces da nossa razão e da nossa força, 

este é o muro por trás do qual nos foi possível defender, até aos dias de hoje, quer a 

nossa identidade quer a nossa autonomia. Assim temos continuado. E assim 

continuaríamos se novas reflexões não nos viessem apontar a necessidade de novos 

caminhos. (TN, p.204) 

 

O Sr. José no início da narrativa apresenta aspectos de um sujeito moldado pela 

rigidez e burocratização do mundo moderno. A partir do elemento do acaso que o coloca 

diante do ficheiro da mulher desconhecida, o sujeito se altera, deixa sua individualização para 

mover-se em direção ao outro, sua personalidade desalinha-se do esperado de um funcionário 

da Conservatória e passa a cometer atos irresponsáveis. Um dos momentos que ratifica essa 

alteração pode ser visto quando aparece no trabalho com a barba por fazer, apontando sinais 

de descuido e de secundarização daquela imagem gestada por anos.  

 

Após as sucessivas e cada vez mais graves irregularidades de comportamento 

cometidas desde que começara a procurar a mulher desconhecida, o Sr. José está 

consciente de que a falta ao serviço poderá converter-se na gota de água que 

entornará de vez o vaso da paciência do chefe. Esta ameaçadora perspectiva, porém, 

não foi bastante para diminuir-lhe a firmeza da decisão (TN, p, 261). 

 

O processo de descentralização da concepção de identidade da personagem pode ser 

relacionado à falta de centro dos espaços ocupados por ela. A Conservatória, o cemitério, a 

cidade, os corredores da escola, todos parecem ser espaços sem um centro demarcado, são 

espaços labirínticos. Com a constante saída do ambiente de sua casa, José deambula pela 

cidade e permite construir-se junto a ela, mediante situações adversas o ethos do sujeito vai se 

transformando mediante a experiência do espaço urbano, díspare do seu. 

Embora não interaja com a mulher corporalmente, em virtude de seu suicídio, José 

interage com todo seu universo e se transforma frente a ele. Após descobrir, por aquele 

mesmo ficheiro que o impulsionou à sua busca, a anotação de falecimento da mulher, resta a 

José visitar os quatro últimos sítios possíveis que poderiam trazer informações sobre ela: a 

casa de seus pais, o colégio, sua última residência e o cemitério.  

Ao procurar a lápide da mulher, José percorre um extenso labirinto, imagem 

recorrente no processo de autoconhecimento e recorrente também na narrativa. Para Chevalier 

(1997, p.530, 531), o labirinto se constitui como “símbolo de um sistema de defesa, que 

anuncia a presença de algo precioso ou sagrado [o seu centro] e pode ter uma função militar 

ou guerreira para defender um território, uma aldeia, uma cidade, um túmulo ou um tesouro”, 
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o corpo da desconhecida seria o tesouro buscado, caso este não fosse em verdade um 

simulacro que esconde a busca do protagonista por si próprio. 

O protagonista, na tentativa de significar sua busca, encontra um túmulo inexato em 

virtude das adulterações das placas realizadas por um pastor de ovelhas; a procura não 

termina no encontro do corpo - depositário de um sujeito agora inexistente-, justamente pela 

falta de uma referência verdadeira. Ao adulterar a numeração dos túmulos dos suicidas, o 

pastor promove um redirecionamento e ressignificação do esperado momento de identificação 

da personagem-protagonista frente ao outro. O outro que se coloca à sua frente não é aquele 

que busca, pois há uma desvinculação entre a self, seu nome e seu corpo, remetendo-nos à 

assertiva da epígrafe: "Conheces o nome que te deram, não conheces o nome que tens" (Livro 

das evidências). A reflexão sobre os nomes e a relação deles com nossas subjetividades é uma 

constante na obra de Saramago, um exemplo é a afirmação de Ensaio sobre a cegueira: 

“Dentro de nós há uma coisa que não tem nome. É isso que somos” (EC, p.162). O nome 

assume um estatuto de uma definição imprecisa. 

O oficial de escrita havia adormecido no cemitério na expectativa e esperança de que 

houvesse algo além a ser descoberto em sua jornada. Dessa forma, a discussão de José com o 

pastor não é capaz de colocar termo à sua busca, mas ameniza sua angústia ao dizer que 

acredita que as pessoas se suicidam para não serem encontradas: “se for certo, como é minha 

convicção, que as pessoas se suicidam porque não querem ser encontradas, estas aqui, [...] 

ficaram definitivamente livres de importunações” (TN, p. 241). 

Essa informação desconcertante leva a uma relativização filosófica da verdade que 

aponta para a inexistência de uma realidade sólida, consistente, previamente definida, o 

mesmo que ocorre com a constituição das subjetividades. Mesmo depois de morta a mulher 

desconhecida ainda possui seu processo identitário alterado. As informações lacunares sobre 

sua vida e personalidade obtidas pelo funcionário da Conservatória nas incursões à casa de 

seus pais e sua última residência permitem ao leitor preencher de significação e (re)construir 

um pouco aquela personalidade. 

José realiza com a mulher desconhecida algo similar ao seu hobby, tentando localizar 

elementos que, como uma espécie de puzzle, fossem capazes de trazer um panorama ou uma 

impossível completude a respeito daquele indivíduo; essa atitude sinaliza a superficialidade 

das relações existentes na narrativa, assim como ocorre com a busca por dados das 

personalidades, o que esconde um desejo de aprofundar essas vidas. O auxiliar de escrita 

parece mover-se em direção a um aspecto levantado por Lipovetsky (2008) em que na 

hipermodernidade as subjetividades passam a ser definidas a partir de um signo qualquer que 
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o outro deixa escapar, reduzindo-o apenas àquela faceta pela qual é sumária e 

superficialmente identificado. 

Durante a narrativa, outras subjetividades se modificam junto a do Sr. José. É o caso 

do conservador da Conservatória, que ao longo do texto se torna um chefe mais compreensivo 

frente às amenidades do cotidiano, tratando o funcionário de uma forma diferenciada em 

diversos momentos, suscitando desconfiança nos outros colegas pelos atos inesperados, como 

ocorre com o auxílio quando o funcionário fica doente. Sintomático ainda é a decisão de 

reunir os funcionários para provocar uma mudança na forma de ordenamento dos ficheiros, 

alterando a metodologia herdada por algumas gerações, o conservador entra em contrassenso 

com aquilo que aponta seu nome, descontruindo a tradição: “a força irresistível da evidência 

obrigou-me a enfrentar o peso da tradição, de uma tradição que, durante toda a minha vida, eu 

havia considerado inamovível.” (TN, p.206) 

No final da trama, nos é revelado que o chefe também transgride a privacidade e 

ordem de seu subordinado ao acessar sua residência. Ele estava sendo guiado pelo caderno de 

apontamentos redigido pelo oficial de escrita, no qual são reveladas todas as suas aventuras e 

contravenções, uma outra narrativa desta a que o leitor teve acesso. O caderno de anotações 

de José funciona como o fio de Ariadne de seu patrão. Feita a revelação, o conservador 

estimula o Sr. José a retornar com o ficheiro da mulher desconhecida para a seção dos vivos, 

eliminando seu óbito, eternizando-a99.  

Ao acatar a sugestão do chefe, José deixa entrever nesta outra transgressão que não 

retornará ao seu trabalho como um sujeito reduzido à lógica burocrática do mundo moderno. 

José possuía uma faceta identitária fixada, mas ela era dada pelos outros, por aquilo que 

captavam de si. Ao romper com a imagem criada sobre si, de um pacato funcionário padrão, 

ele se abre a possibilidades do ser, dando vazão a desejos e instintos cerceados em prol de um 

comportamento ético gerado por sua profissão. A ética do capitalismo aparece durante a 

narrativa atuante sob a construção de si elaborada pelo protagonista e sob a construção do 

outro sobre si. Ao final, as relações entre funcionário e patrão se estreitam e ocorre uma 

retirada do engessamento dessas subjetividades significado pela perda de rigidez no convívio 

entre patrão e subordinado. 

Blimunda, em Memorial do convento, afirma que ao pronunciarmos o nome de alguém 

o mantemos vivos, sendo assim a palavra teria uma força recriadora que é realizada 

                                                 
99 O desfecho lembra um dado biográfico do autor registrado em seu Cadernos de Lanzarote, Saramago relata a 

inexistência do registro de óbito de seu irmão, Francisco de Sousa, na Conservatória de Golegã: “Tal como estão 

as coisas (...), é como se eu tivesse um irmão imortal (...)” (SARAMAGO,1999a, p.226). 

 



151 

 

simbolicamente no romance por meio da linguagem escrita. Mas, em Todos os nomes, o nome 

é apenas a superfície, que pode ser relativizada: “penso que neste romance há um caminho em 

direção ao essencial, e aqui regresso outra vez à metáfora da estátua e da pedra” 

(SARAMAGO, 2013a, p.48). A busca dessa “essência” é uma busca romântica, nostálgica, 

que desajusta o indivíduo e o coloca em conflito, “o homem é um ser que busca” 

(SARAMAGO apud AGUILERA, 2010, p.150) e o caminho para se desvencilhar deste 

essencial passa pela alteridade. 

 

 

4.2.2 - O homem duplicado e o incômodo do idêntico: uma busca nostálgica 

de singularização? 

 

 
O homem é logo outro homem quando toma uma 

decisão (SARAMAGO, 1988, p.71) 

 

 

O homem duplicado, publicado em 2002, é o último romance acrescentado pelo autor 

na revisão que fez sobre sua reflexão da Conferência de Turim. Por estes acasos que 

desconhecemos, ele também será o último romance contemplado em nossa pesquisa, que não 

segue uma ordenação cronológica e possui como mote o texto iniciado em solos italianos Da 

estátua à Pedra. Apesar dos cinco anos que os separam, este romance possui um enredo 

muito aproximado de Todos os nomes, aquele que elegemos como seu duplo neste capítulo, 

pela emergência da temática de um outro desconhecido que altera a rota de vida dos 

protagonistas. No romance de 1997 as questões da busca e da alteridade transformadora se 

impõem, mas neste os traços de uma crise identitária são acentuados pelo fato do outro lhe ser 

seu duplo: “Com O Homem Duplicado, regressaria, de certo modo, a uma questão de que se 

havia ocupado em Todos os nomes, a da alteridade, enfrentada agora a partir de um ângulo 

complementar, o da identidade” (SARAMAGO apud AGUILERA, 2010, p.58).  

A intertextualidade é exercida em diversos momentos da narrativa sendo 

explicitamente mencionada a Conservatória. Mas, ao contrário do que realiza com Sr. José e 

seu local de trabalho, o narrador não estabelece uma descrição demorada da arquitetura da 

escola na qual leciona o protagonista, nem mesmo das relações hierárquicas e, portanto, de 

poder, ali exercidas. A narrativa se inicia com a apresentação de Tertuliano Máximo Afonso, 

professor de História, contemplando sua insatisfação com o nome que possui e sua condição 

de espírito como deprimido ou imerso em um “marasmo”. Adiante, a metáfora do caracol 

corroborará o espírito recluso da personagem:  
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Tão forte assim foi a rejeição, Talvez rejeição não seja a palavra mais apropriada, o 

caracol não rejeita o dedo que lhe toca, encolhe-se, Será a maneira que ele tem de 

rejeitar, Será, No entanto, você, à vista desarmada, não tem nada de caracol, Às 

vezes penso que nos parecemos muito, Quem, você e eu, Não, eu e o caracol. (HD, 

p.66) 

 

A falta de motivação da personagem é evidenciada demonstrando que ele se tornou 

alguém que se deixa levar pelas circunstâncias. O professor “anda muito necessitado de 

estímulos que o distraiam, vive só e aborrece-se” (HD, p.9), ele demonstra enfado com o 

trabalho que vê “desde há muito tempo como uma fadiga sem sentido e um começo sem fim” 

(HD, p.10). 

O colega de trabalho responsável pelo diagnóstico do estado de ânimo da personagem 

apresenta-lhe como opção de divertimento assistir a um filme. O acaso de descobrir na trama 

de Quem porfia mata caça um ator idêntico a si é apresentado logo desde o primeiro capítulo, 

enquanto que no romance anterior, o contato com o registro da mulher que se buscou só 

chegou ao terceiro capítulo.  

À parte a comparação, o que nos interessa apontar é que o fluxo narrativo entre a 

descoberta de seu duplo e as primeiras informações que consegue sobre ele parece compor um 

tempo maior do que efetivamente se passou, corroborando a atitude da personagem de uma 

protelação em resolver ou encarar os fatos. Tertuliano ao mesmo passo em que pretende 

descobrir sobre seu duplo, intenta manter o caso em sigilo. Há uma tensão criada pelo excesso 

de prudência, mas também pela crise vivenciada pelo protagonista, que se revela 

esteticamente no romance pelas constantes digressões realizadas pelo narrador, das quais são 

exemplos o peixe tamboril e a divagação sobre a lágrima. Essa opção estética pela não 

linearidade reverbera ecos do posicionamento do professor contra um ensino de História que 

parta dessa premissa, conforme comentaremos adiante. 

A construção da personagem é feita em duas direções: frente à sua profissão e também 

à sua esfera particular. Dos traços criados para compor Tertuliano, apresenta-se sempre o 

professor de História com certo sucesso na profissão em contraponto com o comportamento 

inseguro em suas relações interpessoais. Isto é demonstrado ao leitor quando não consegue 

desvencilhar-se de sua namorada Maria, embora tenha dúvidas sobre os sentimentos que nutre 

por ela. Por diversos momentos ele pensa em terminar o relacionamento, mas se deixa levar 

pelas ocasiões, guiando-se por instintos; por fim, prende-se a ela por favores relacionados à 

busca de seu outro. Certa dificuldade de lidar com as emoções é evidenciada em outros 

momentos, como é o caso de um mal-estar gerado com o professor de matemática ao 
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apresentar-se ríspido com o simples tocar nos ombros pelo colega, exercendo o que comparou 

depois ao movimento do caracol. Interessa-nos retomar uma citação do início de nosso 

capítulo e perscrutá-la um pouco adiante pela continuação da definição que realiza do 

professor.   

 

Como não nos faltarão ocasiões de comprovar no futuro, e ainda por cima em lances 

que irão submetê-lo a duras lições, Tertuliano Máximo Afonso não é aquilo a que se 

costuma chamar um mau tipo, inclusive poderíamos mesmo encontrá-lo 

honrosamente classificado numa lista de gente de boas qualidades que alguém 

tivesse resolvido elaborar de acordo com critérios não demasiado exigentes, mas, 

além de ser, como já se viu, susceptível em excesso, o que é um indício flagrante de 

pouca confiança em si mesmo, fraqueja gravemente pelo lado dos sentimentos, que 

em toda a sua vida nunca foram fortes nem duradouros. (HD, p.63) 

 

A personagem apresenta uma subjetividade construída pela ambiguidade; em seu 

trabalho necessita seguir padrões éticos e hegemônicos de comportamentos, mas que não se 

coadunam com o seu posicionamento pessoal acerca dessas relações, demonstrando de 

alguma forma uma resistência contra eles. É o que ocorre quando ele resiste a assumir um 

relacionamento com Maria que parta dessa premissa formal; quando se refere a não saber o 

motivo de haver contraído seu fracassado matrimônio, nem se recordar de como saiu dele; ou, 

quando propõe no colégio em que leciona um ensino de História que não passe pela 

construção cronológica. 

Seu posicionamento sobre essas normas preestabelecidas não costuma ser enfático, sua 

falta de motivação atua de modo a não possuir força para contestar veementemente esses 

padrões de conduta de que desacredita. A apatia é vista no fato de não se recordar de seu 

discurso. O professor ensaiava uma colocação muito débil, sem grande eloquência, que levava 

os colegas de profissão aos risos.  

 

Que foi que eu disse na reunião de ontem, perguntou Tertuliano Máximo Afonso, 

Não se lembra, Tenho uma vaga ideia, mas a minha cabeça está um pouco 

baralhada, quase não dormi esta noite [...]. O que você disse, palavra por palavra, 

tenho-o apontado aqui, neste papel, é que a única decisão séria que será necessário 

tomar no que respeita ao conhecimento da História é se deveremos ensiná-la de trás 

para diante ou de diante para trás, Não foi esta a primeira vez que o disse, 

Precisamente, tem-no dito tantas vezes que os seus colegas já não o tomam a sério, 

começam a sorrir logo às primeiras palavras. (HD, p.79).  

 

A reação ao discurso de Tertuliano se aproxima do que Foucault (1999) apresenta 

como um discurso de interdição, quando menciona que classificar alguém como louco é 

retirar a validade do discurso, nesse sentido a atitude vexatória esconde um jogo de 

posicionamento social. Davies e Harré (1999) explicam esse espaço ocupado socialmente com 
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a teoria do posicionamento, em que os lugares assumidos pelos sujeitos são constantemente 

negociados entre eles pelo discurso, concebendo a linguagem como uma prática social 

conforme estabeleceu Wittgeinstein, com propósitos definidos e consequências geradas. 

Esse posicionamento é reavaliado após assistir ao filme em que se defronta com seu 

duplo, quando o protagonista ganha uma maior expressão e os risos de seus colegas são 

substituídos pela atenção, ele passa a ser escutado pelo diretor da escola e por alguns 

professores. Seu posicionamento contra-hegemônico é evidenciado e a personagem consegue 

fazer com que reflitam sobre suas concepções. Para Shirley Carreira (2014, p.2), “a questão 

da identidade tem sido abordada por José Saramago de modos diversos, mas sempre como um 

meio de desconstruir um discurso paradigmático”. Há, portanto, uma focalização desse 

discurso na questão pedagógica da disciplina. 

A atitude mais proativa do protagonista se reflete em sua decisão da busca ao seu 

duplo. A busca não possui um objetivo claro, mas ao longo da narrativa fica evidenciado que 

há um desejo intrínseco da personagem de diferenciação e construção de si frente ao outro e a 

essa diferença. O despropósito da busca é evidenciado no excerto:  

 

E depois, perguntou o professor de História, como uma criança que não sabe que 

não adianta perguntar pelo que ainda não sucedeu, que farei depois disto, que farei 

depois de saber que esse homem entrou em quinze ou vinte filmes, que, tanto quanto 

pude verificar até agora, além de recepcionista, foi caixa de banco e auxiliar de 

enfermagem, que farei. Tinha a resposta na ponta da língua, mas só a deu um minuto 

mais tarde, Conhecê- lo. (HD, p.75) 

 

Como forma de equilibrar o caráter de Tertuliano, o senso comum surge na narrativa 

para tentar dissuadi-lo ao máximo da procura de seu outro, ele atua como conselheiro frente à 

impulsividade da personagem, que “sempre fala mais do que é preciso, que não sabe ser 

natural” (HD, p.300).  Se em Todos os nomes o protagonista conversa com o teto, aqui o 

interlocutor que tenta demovê-lo do ato é o bom senso: 

 

Supondo que há uma pessoa que é uma cópia tua, ou tu uma cópia sua, e pelos vistos 

há mesmo, não tens nenhuma obrigação de ir à procura dela, esse tipo existe e tu não 

o sabias, existes tu e ele não o sabe, nunca se viram, nunca se cruzaram na rua, o 

melhor que tens a fazer é, [...] Viras a cara para o lado, nem te vi nem te conheço 

(HD, p.31). 

 

O próprio senso comum, que o orienta a ignorar o seu duplicado, assume a 

impossibilidade de fazê-lo em outro momento da narrativa. Tanto Tertuliano quanto Antonio 

Claro intentam abandonar a interação com o duplo por diversas vezes, mas sempre terminam 

procurando o outro: “E a partir de agora nem te vi nem te conheço, é isso o que me estás a 
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querer dizer, Não há nenhum motivo para que seja doutro modo, Há todos os motivos para 

que seja doutro modo, palavra de senso comum”. (HD, p223). 

Desde alguns textos antigos mesopotâmicos a temática do duplo está presente. Textos 

como a epopeia de Gilgamesh, anterior ao texto homérico é um exemplo disto. Segundo 

Nicole Bravo (1997), o duplo pode ser homogêneo ou heterogêneo, sendo os primeiros 

constituídos por sósias ou gêmeos idênticos. Após o século XVI o duplo passou a representar 

não apenas padrões estéticos, mas também as subjetividades, construindo o duplo 

heterogêneo: “A partir do término do século XVI, o duplo começa a representar o 

heterogêneo, com a divisão do eu chegando à quebra da unidade (século XIX) e permitindo 

até mesmo um fracionamento infinito (século XX)” (BRAVO, 1997, p. 264). 

Na narrativa, o duplo aproxima-se do homogêneo em sua primeira forma de revelação, 

pois ele invade a privacidade do quarto do protagonista em seu sono como um espectro. Essa 

mesma característica pode ser vislumbrada na residência do outro, quando acorda de 

madrugada com a certeza da presença perturbadora, construindo um paralelismo com o 

momento de revelação outrora dado a Tertuliano. O duplo homogêneo, comum na 

Antiguidade, atuava como o pensamento mítico da época, sob a percepção de que todas as 

coisas estariam interligadas. Nesse prisma, eram narradas experiências de almas que são 

bipartidas, que deixam seus corpos e construções similares, que trazem uma característica a 

nível espiritual.  

Dessa forma, um espectro se interpõe na narrativa às duas personagens. O espectro de 

Saramago não é corpo, também não é espírito, é delatador de uma presença que ali não se faz, 

não se sustenta, mas que está à espera. É, portanto, uma matéria não tangível, corpo sem 

massa, mas que aponta presença: “é uma incorporação paradoxal, o devir-corpo, uma certa 

forma fenomenal e carnal do espírito. Ele torna-se, de preferência, alguma coisa difícil de ser 

nomeada: nem alma nem corpo, e uma e outra” (DERRIDÁ, 1994, p.21).  

No restante da narrativa prevalece o duplo heterogêneo apresentando o conflito de 

uma subjetividade como se a personagem possuísse uma nostalgia de uma identificação una, 

como a busca de uma unidade perdida. Nesse sentido, em alguns momentos a personagem 

constrói uma narrativa sobre si próprio, uma busca de ordenação, de estabelecer uma 

construção coesa sobre si mesmo, sempre pautando-se em sua profissão: “Se sentimos que 

temos uma identidade unificada desde o nascimento até a morte é apenas porque construímos 

uma cômoda estória sobre nós mesmos ou uma confortadora ‘narrativa do eu’” (HALL, 2005, 

p.13). Tertuliano tenta se afirmar o tempo todo como o professor de História, o que é uma 

tentativa de criar para si uma definição coerente:  
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Eu, ao menos, sou professor de História, murmurou. Uma declaração assim, que 

acintosamente tinha pretendido determinar e enfatizar a sua superioridade, não 

apenas profissional, mas também moral e social, em relação à insignificância do 

papel da personagem, estava a pedir uma resposta que repusesse a cortesia no seu 

devido lugar, e essa deu-a o senso comum com ironia que nele não é habitual, 

Cuidado com a soberba. (HD, p.89) 

 

Maria o admira pela profissão, existe um processo de construção de si que 

necessariamente passa pelo rebaixamento desse outro. Existe um jogo de posicionamentos 

efetuado na interação entre esses indivíduos que é delatado na declaração de sua namorada:  

 
apesar das suas mais do que justas reservas, Maria da paz não pôde impedir-se de o 

olhar com certa admiração, afinal ele é um habilitado professor de História, um 

profissional idôneo com provas dadas de competência [...] ao passo que ela não 

passa de uma simples empregada bancária de nível médio. (HD, p.100). 

 

A construção de si traz indícios de descentramento com alguns traços ainda do sujeito 

iluminista, quando assume posturas rígidas, como no momento em que se culpa por ter 

preferido assistir ao filme a corrigir as atividades dos alunos: 

 

a depressão de Tertuliano Máximo Afonso não conseguiu encontrar o menor 

lenitivo. Quando o filme terminou, Tertuliano estava mais irritado consigo mesmo 

que com o colega. A este desculpavao a boa intenção, mas a si, que já tinha muito 

boa idade para não andar a correr atrás de foguetes, o que lhe doía, como aos 

ingénuos sempre sucede, era isso mesmo, a sua ingenuidade [...]É cedo, murmurou, 

e com isto quis dizer, como se viu logo a seguir, que ainda tinha tempo para se punir 

a si mesmo pela leviandade de ter trocado a obrigação pela devoção, o autêntico pelo 

falso, o duradouro pelo precário. Sentou-se à secretária, puxou para si, 

cuidadosamente, os exercícios de História, como querendo pedir-lhes perdão pelo 

abandono, e trabalhou pela noite dentro, como mestre escrupuloso que sempre se 

tinha prezado de ser, cheio de pedagógico amor pelos seus alunos, mas 

exigentíssimo nas datas e implacável nos cognomes.. (HD, p.20) 

 

Em contraste com a construção estabelecida pela narrativa do eu-professor de História, 

temos a falsificação de assinatura em uma carta. Como acontece com o documento da 

Conservatória em Todos os Nomes, passamos a ter uma autenticidade relativizada de um 

documento, uma ótica repreensível e irônica para alguém com a formação que possui. A 

questão do caráter da personagem é assim esboçada por Maria:  

 

Não creio que valha a pena, eu mesmo invento uma assinatura, Ao menos, que se 

pareça um pouco com a minha, Nunca tive jeito para imitar caligrafias, mas farei o 

melhor que puder, Tem cuidado, vigia-te, quando uma pessoa começa a falsear 

nunca se sabe até onde chegará, Falsear não seria o termo exacto, falsificar era o 

que deves ter querido dizer, Obrigado pela rectificação, meu querido Máximo, o que 

eu estava era a manifestar apenas o desejo de que houvesse uma palavra capaz de 

exprimir, por si só, o sentido daquelas duas. De ciência minha, uma palavra que em 

si reúna e funda o falsear e o falsificar, não existe, Se o acto existe, também deveria 

existir a palavra, As que temos encontram-se nos dicionários, Todos os dicionários 
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juntos não contêm nem metade dos termos de que precisaríamos para nos 

entendermos uns aos outros (HD, p.125, grifo nosso).  
 

A impossibilidade da palavra, o logos vacilante na determinação, expresso neste 

fragmento, imprime de certa forma a imprecisão dos rótulos e definições. Tertualino 

estabelece um processo de relativização de normas e valores, tomando para si a ótica de 

Maquiavel, em que os fins justificam os meios:  

 

O senso comum chamar-lhe-ia aproveitador sem escrúpulos, mas ele redarguiria que 

a situação que estava vivendo era única no mundo, que não existiam antecedentes 

que marcassem pautas de actuação socialmente aceites, que nenhuma lei previra o 

inaudito caso de duplicação de pessoa, e que, por conseguinte, era ele, Tertuliano 

Máximo Afonso, quem tinha de inventar, em cada ocasião, os procedimentos, 

regulares ou irregulares, que o levassem ao seu objectivo. A carta era apenas um 

deles e se, para a escrever, havia sido necessário abusar da confiança de uma mulher 

que dizia amá-lo, o crime não era assim tão grave, outros tinham feito coisas piores 

e ninguém os apontava à condenação pública. (HD, p.127) 

 

O acaso da descoberta de seu duplo incide sobre Tertuliano, que passa a não poder ser 

resumido a esta faceta, pois titubeia em sua subjetividade. A dualidade pode ser vislumbrada 

quando está em casa e se permite ficar sem a gravata (HD, p.16), contrastado com uma 

postura mais transgressora; ou quando, pela falta de motivação, não elege sequer a 

alimentação, rendendo-se a brincadeira infantil do uni duni tê (HD, p.16).  

A partir da busca do seu duplicado, Tertuliano irá se portar de um modo avesso à 

atitude entregue às contingências. Há uma desestabilização do sujeito que deixa um pouco de 

lado os rotineiros afazeres, mas não rompe com sua identidade enquanto professor de 

História.  

 

Por causalidade ou desconhecida intenção, alguém terá ido dizer ao diretor da escola 

que o doutor Tertuliano Máximo Afonso se encontrava na sala dos professores, a 

fazer horas para o almoço segundo todas as aparências, uma vez que a sua única 

ocupação desde que ali entrara tinha sido a de ler os jornais. Não revia exercícios, 

não dava os últimos toques na preparação de uma lição, não tomava notas, apenas lia 

os jornais. (HD, p.77) 

 

O contato com o duplo a partir do filme Quem porfia mata a caça altera a performance 

identitária que realiza diante de seus colegas de trabalho. O professor de matemática aponta 

essa mudança:  

 

Você poderá dar-me as razões que quiser, mas a verdade é que desde que viu aquele 

filme não parece o mesmo, Que quer dizer com isso de que não pareço o mesmo, 

perguntou Tertuliano Máximo Afonso num tom inesperado de alarme, Nada senão o 

que disse, que o noto mudado, Sou a mesma pessoa, Não duvido. (HD, p.145) 
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O acaso o modifica, pois o sujeito antes sem nenhuma motivação agora passa ao polo 

oposto, a possuir uma obsessão. A narrativa apresenta essas modificações textualmente em 

contextos que se voltam à mudança de rota, à ressignificação de espaços, ao renascimento etc: 

 

Parecia-lhe que a loja era mais pequena do que quando tinha aqui entrado pela 

primeira vez, ainda não há uma semana, realmente era inacreditável como em tão 

pouco tempo a sua vida se transformara, neste momento sentia-se como se flutuasse 

numa espécie de limbo, num corredor de passagem entre o céu e o inferno que o 

fazia perguntar-se, com certo sentimento de assombro, de onde viera e para onde iria 

agora (HD, p.141) 

 

Digamos que se apresentou neste mundo como a possibilidade de ser um outro 

primeiro dia, um outro começo, e portanto apontando a um outro destino. Tudo 

depende dos passos que Tertuliano Máximo Afonso der hoje (HD, p.32) 

 

Mas, essa alteração não comporta um ajuste ou troca de identificação definidora. Não 

se trata de romper com uma expressão identitária para assumir outra, mas de manter todas 

essas possibilidades: o discurso hegemônico e o contra-hegemônico, a responsabilidade e o 

delito, o amor e o desrespeito. Nesse sentido, a opção do autor pelo duplo contribui para a 

tradução desse indivíduo multifacetado: 

 

Aquele que diz “eu” trai-se forçosamente, sem controle sobre todas as vozes que o 

habitam e falam a torto e a direito dentro dele. O eu é esvaziado de sua substância, 

esvaziado de ser, e já não aparecem em cena mais do que tecidos esparsos que se 

fazem passar pelo eu. Estamos aqui nos antípodas da ambição totalizadora dos 

românticos, do mito do eu infinito em consonância com o mundo. O duplo simboliza 

a dúvida sobre o real. O eu, puro discurso, está no cruzamento de uma trama de 

vozes (BRAVO, 2005, p.283). 

 

A dualidade dessa construção pode ser vista no primeiro encontro entre o protagonista e 

seu duplo, em que o símbolo da racionalidade se impõe junto ao impulso de compararem-se 

nus. A única peça de que Tertuliano não se desfaz é a que o impede de tocar com os pés no 

chão, o que é significativo para a construção de uma personagem que se deixa levar pelas 

ocasiões.  

 

Então Tertuliano Máximo Afonso pensou que não podia ficar atrás, que tinha de 

aceitar o repto, levantou-se do sofá e começou também a despir-se, mais contido nos 

gestos por causa do pudor e da falta de hábito, mas, quando terminou, um pouco 

encolhida a figura devido ao acanhamento, tinha-se tomado em Daniel Santa-Clara, 

actor de cinema, com a única excepção visível dos pés, porque não chegara a 

descalçar as peúgas. (HD, p.217) 
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A primeira comparação feita por Tertuliano se deu após a descoberta de seu duplo no 

filme, ao voltar a filmagem algumas vezes. Tertuliano via no ator um bigode e na caixa do 

filme a indicação da data para cinco anos antes, ocasião em que ele também usava um bigode 

similar. Mediante tal constatação, diante o espelho desenha sobre si o bigode que traz a 

imagem do outro, de seu duplo, o que instaura a percepção de uma possível crise identitária 

deste sujeito. Diante do espelho, a afirmativa dá lugar à dúvida:  

 

Este sou eu, é que desde então os medos mudaram muito e as dúvidas ainda mais, 

agora, aqui, em vez de uma afirmação confiante, o único que nos sal da boca é a 

pergunta, Este quem é, e a ela nem mais quatro ou cinco milhões de anos 

conseguirão provavelmente dar resposta. (HD, p.246) 

 

Antônio Claro possui a experiência de viver com uma performance de si, com um 

duplo que é seu pseudônimo de ator: “assim como Tertuliano Máximo Afonso é, a todas as 

luzes, o outro do actor Daniel Santa-Clara, assim também o actor Daniel Santa-Clara, embora 

por outra ordem de razões, é o outro de António Claro” (HD, p.190). A profissão do professor 

também exige uma performance, e essas são facetas que não podem ser desconsideradas, mas 

nenhuma dessas experiências pode ser comparada ao fato de possuirem um outro-igual, uma 

imagem idêntica de si com uma subjetividade tão díspare da sua, sendo em perspectiva 

estética, um igual-outro. Montaury considera que a angústia que advém desse enfrentamento, 

relacionada ao “mito da originalidade”, pode ser traduzida como uma incisiva crítica à 

contemporaneidade do autor. Nesse contexto, está em voga a despersonalização do espaço 

público, que nos coloca como iguais na cena urbana, reunidos conforme categorias pré-

fixadas a partir de nosso aparente: “A Tertuliano Máximo Afonso desassossega-o agora a 

possibilidade de ser ele o mais novo dos dois,- que o original seja o outro e ele não passe de 

uma simples e antecipadamente desvalorizada repetição”. (HD, p.174) 

 

O romance de Saramago é uma alegoria crítica do contemporâneo, erguida num dos 

centros de tensão da classe-média global: a encenação das identidades a partir do 

mito da originalidade, convertido em pesadelo para os personagens, vítimas da 

epidemia da duplicação. (MONTAURY, 2011, p.73) 

 

Durante o primeiro encontro Tertuliano e António Claro pretendem descobrir quem é 

o original e quem é a cópia pelo horário dos nascimentos. António afirma ter nascido trinta e 

um minutos antes do professor, mas tal afirmativa é feita de uma maneira muito encenada o 

que abre pressuposição de que ele estaria mentindo.:  
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Depois acrescentou, Naturalmente, se prefere, poderemos tirar à sorte aquele a quem 

caberá falar em primeiro lugar, Não é preciso, eu começo, você mesmo referiu que é 

uma questão de rectidão e boa-fé, disse Tertuliano Máximo Afonso, Nasceu então a 

que horas, Às duas da tarde. António Claro pôs uma cara de pena e disse, Eu nasci 

meia hora antes, ou, para falar com absoluta exactidão cronométrica, pus a cabeça de 

fora às treze horas e vinte e nove minutos, lamento-o, meu caro, mas eu já cá estava 

quando você nasceu, o duplicado é você. (HD, p.219) 

 

O tom competitivo em que é descrito este encontro deixa margens para o 

questionamento sobre a veracidade da declaração de António e a forma como o narrador 

descreve a declaração da personagem corrobora o caráter performático. A interação que existe 

entre as personagens é uma interação que passa pela negação deste outro. 

 

O romance põe em cena um esboço crítico da figura do sujeito que emerge na 

contemporaneidade: não é mais a figura de um Édipo ressentido e recalcado, às 

voltas com a culpa e a renúncia a seus desejos. A figura que emerge é a de Narciso 

(tomado aqui na acepção de Gilles Lipovetski), que não reconhece a alteridade, para 

quem nenhum outro importa tanto quanto ele mesmo, treinado para não renunciar a 

nada, estimulado a gozar sem limites e a não conhecer inibição de espécie alguma. 

(MONTAURY, 2011, p.70) 

 

O descompromisso com a alteridade pode ser vislumbrado em uma série de pequenas 

infrações cometidas pelas personagens da narrativa que vão desenhando e encaminhado o 

leitor ao desastre final. Como na epígrafe, nos parece que “o caos é uma ordem por decifrar”: 

Tertuliano falsifica a assinatura de Maria, mesmo que com a permissão dela, sem se importar 

em expô-la; a mulher dos arquivos da produtora resolve guardar uma cópia da carta recebida, 

embora não seja o regulamento da empresa; Daniel quer satisfazer um capricho sexual com 

Maria respaldado pelo títere da vingança (...). Assim, vai se construindo uma rede que, como 

a citação emblemática de Cassandra em Troia, anuncia a tragédia que está por vir. 

Esse sujeito que não quer sofrer privações ou sansões vê-se despojado de sua própria 

imagem quando, ao percorrer alguns locais da cidade, necessita utilizar de alguns subterfúgios 

para disfarçar-se. A imagem idêntica do outro se torna uma ameaça à sua privacidade. O 

conselho do disfarce dado pelo senso comum termina na prerrogativa de que “Quanto mais te 

disfarçares mais se parecerá a ti próprio”, ou seja, mais conseguirá engendrar um processo de 

singularização frente a este outro-igual: “O remédio seria disfarçar-me, De quê, Não sei, terei 

de pensar, Pelos vistos, para seres quem és, a única possibilidade que te resta é a de que 

pareças ser outro” (HD, p.156).  

A competição entre os duplicados extrapola o nível estético, a negação do outro leva 

ironicamente a assumir a identificação dele. Quando António chantageia Tertuliano para 

auxiliá-lo a passar uma noite com Maria, o professor intenta se vingar fazendo o mesmo com 
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sua esposa Helena. O protagonista segue, portanto, o regime de Talião - olho por olho, dente 

por dente -, o que explica a constante referência ao livro que está lendo sobre as antigas 

civilizações mesopotâmicas, região de onde procede o código de Hamurabi. Tertuliano, ao 

assumir a identificação de António, carrega o livro, tal fato faz referência a levar consigo uma 

parcela de quem é ou carregar a sentença que desfere ao outro em mesma moeda.  

 

Tertuliano Máximo Afonso voltou à sala, passou os olhos em redor a ver se esquecia 

algo que lhe viesse a fazer falta, depois entrou no quarto, sobre a mesa-de-cabeceira 

está o livro das antigas civilizações mesopotâmicas, não existe nenhum motivo para 

o ter consigo, mas apesar disso irá levá-lo, na verdade não há quem perceba o 

espírito humano, que falta faria a Tertuliano Máximo Afonso a companhia dos 

semitas amorreus e dos assinos, se em menos de vinte e quatro horas vai estar outra 

vez nesta sua casa. (HD, p.284) 

 

Há uma outra referência intrínseca nessa vingança e menos evidente. No filme em que 

Tertuliano descobre seu duplo, este surge figurando um recepcionista de hotel. Nele, lança um 

olhar lascivo à hóspede chamada Inês de Castro, uma clara referência à rainha póstuma de 

Portugal, morta pelo pai de D. Pedro, que não consentia o romance devido a interesses 

políticos. O mesmo olhar que lança à Inês, António lançará à Maria, namorada de Tertuliano, 

aproximando-se da atitude daquele que encenou100. Ocorre que o pai de D. Pedro que manda 

matar Inês é D. Afonso IV, nome também carregado pelo professor. Assim, ironicamente, o 

professor entrega Maria para a morte como Afonso entregou Inês. 

Aquela que seria uma provisória troca de identidades para que António Claro 

realizasse sua vingança, torna-se uma troca definitiva, com o acidente e o falecimento das 

personagens. O narrador nos dá a conhecer que Maria percebeu o engodo ao olhar para a 

marca da aliança que deveria ser ausente em seu noivo. Os duplos, heterogêneos em suas 

subjetividades, são alterados pela existência desse outro, mas eles possuem diversas 

construções que foram interiorizadas ao longo do tempo e que podem ser tanto mutáveis 

como as responsáveis pela distinção. Assim, Tertuliano e António Claro se modificam, são 

outros que surgem da interação, mas isto não pressupõe dizer que haja uma assimilação de 

subjetividades. 

 

                                                 
100 Sobre o caráter performático do ator em cena, recordamos uma consideração de Benjamin (2011) em A obra 

de arte na era de sua reprodutibilidade técnica em que coloca em questão a autorrepresentação: “Muitos dos 

atores que aparecem nos filmes russos não são atores em nosso sentido, e sim pessoas que se auto-representam, 

principalmente no processo do trabalho. Na Europa Ocidental, a exploração capitalista do cinema impede a 

concretização da aspiração legítima do homem moderno de ver-se reproduzido”. 

 



162 

 

Não existe uma subjetividade do tipo “recipiente” em que se colocariam coisas 

essencialmente exteriores, as quais seriam “interiorizadas”. As tais “coisas” são 

elementos que intervêm na própria sintagmática da subjetivação inconsciente. São 

exemplos de “coisas” desse tipo: um certo jeito de utilizar a linguagem, de se 

articular ao modo de semiotização coletiva (sobretudo da mídia) ; uma relação com 

o universo das tomadas elétricas, nas quais se pode ser eletrocutado; uma relação 

com o universo de circulação na cidade. Todos esses são elementos constitutivos da 

subjetividade. (GUATTARI; ROLNIK, 1999, p.34)  

 

A troca de papeis assumida pelas personagens idênticas é exemplar de uma flutuação 

do sujeito que não é mais aquele, com uma construção estável: "[...] o sujeito do iluminismo, 

visto como tendo uma identidade fixa e estável, foi descentrado, resultando nas identidades 

abertas, contraditórias, inacabadas, fragmentadas, do sujeito pós-moderno" (HALL, 2005, 

p.46). A descentralização do sujeito do iluminismo é extrapolada na narrativa pelo artifício da 

troca que tragicamente leva Tertuliano a se tornar António Claro. Embora o corpo morto fosse 

de seu duplo, sua identidade social foi a que morreu. Em ligação feita anteriormente à Helena, 

Tertuliano prenunciava os fatos: “Morre juntos os que são iguais, tinha ele dito” (HD, p.182). 

Diante do cenário que se formou, Helena propõe a troca das identidades de modo definitivo:  

 

Estou a dizer-te que fiques comigo, que tomes o lugar do meu marido, que sejas em 

tudo e para tudo António Claro, que lhe continues a vida, já que lha tiraste, Que eu 

fique aqui, que vivamos juntos, Sim, Mas nós não nos amamos, Talvez não, Pode vir 

a odiar-me, Talvez sim, Ou odiá-la eu a si, Aceito o risco, seria mais um caso único 

no mundo, uma viúva que se divorciou, Mas o seu marido devia ter família, pais, 

irmãos, como posso eu fazer as vezes dele, Ajudar-te-ei, Ele era actor, eu sou 

professor de História, Esses são alguns dos cacos que terás de recompor, mas cada 

coisa tem seu tempo. (HD, p.314) 

 

O nome dado à esposa de António Claro é simbólico por referir-se na mitologia grega 

àquela que, raptada por Páris, buscava ser resgatada pelo marido, dando início à guerra de 

Troia. Helena na narrativa não é a causa da catástrofe, ela também não é um resgate 

pretendido e buscado, mas simboliza o único resultado possível das causalidades que é 

preciso acolher. 

A narrativa termina com uma tripartição das cópias acusando mais uma vez o sujeito 

múltiplo daquela sociedade. O surgimento de um outro duplicado, que já havia sido 

referenciado em uma das ligações realizadas ao longo da narrativa, traz a indagação do novo 

desfecho. O trio que iria se formar na narrativa é apontado desde o nome de Tertuliano que 

remete ao seu homônimo, teólogo responsável pela discussão da Trindade101, predecessor de 

Santo Agostinho. 

                                                 
101 Segundo Tillich (1988, p.55), “A fórmula de Tertuliano acabou entrando para os credos latinos da Igreja 

Católica Romana. “Preservemos o mistério da economia divina que dispôs a unidade em trindade, Pai, Filho e 
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A conversa entre a nova cópia e Tertuliano parece uma repetição do que ocorreu com 

António. Novamente, não escutará o senso comum. Novamente “António” partirá para o 

encontro levando sua arma, desta vez carregada. Saramago apresenta uma repetição das ações 

pensando a concepção de história como movimento cíclico, que pode ou não obter um 

desfecho símile, dependendo das escolhas realizadas por eles. Se a ausência de decisões de 

Tertuliano encaminhou a narrativa para as artimanhas do acaso, agora feito ele António Claro, 

subentende-se que passará a ocupar uma espécie de espaço fronteiriço entre o professor e o 

ator. 

 

Talvez não queiram, talvez não possam, todas as razões do destino são humanas, 

unicamente humanas, e quem, fundando-se em lições do passado, prefira dizer o 

contrário, seja em prosa, seja em verso, não sabe do que fala, com perdão do 

atrevido juízo. (HD, p.247) 

 

A abertura do desfecho realizada pelo autor cumpre a prerrogativa de entregá-lo nas 

mãos de seu protagonista para que agora opte pela decisão: “Não creio que seja uma boa regra 

de vida deixar-se alguém guiar pelo acaso” (TN, p.48). Como no texto de Todos os nomes, 

necessário de ser repetido nesta tese, Saramago aponta que o único responsável pelo seu 

destino é o homem. Em O homem duplicado o incômodo do idêntico retorna e não saberemos 

de que forma será dada essa interação, apenas sabemos que essa identificação não é imutável 

e que em suas construções identitárias é certo que “as pessoas podem mudar de uma hora para 

a outra continuando a ser as mesmas” (HD, p.268) 

No romance, Tertuliano não é mais o deprimido professor de História, nem o 

motivado docente que se envolve em um projeto de alteração da metodologia de ensino de sua 

disciplina, não chegará a ser também António Claro, nem mesmo Daniel Santa-Clara. Ele 

será um amálgama dessas subjetividades impresso no livro das civilizações mesopotâmias, 

espécie de metonímia essencial, de onde não sai, nem se fixa. 

 

 

  4.3 – Isolamento como normatização: o indivíduo blasé diante da sociedade. 

 

 
Aceitemos que estamos sozinhos. Aceitemo-lo sem 

desespero [...]. Quando pusermos os olhos no céu 

estrelado, com a furiosa vontade de lá chegar, mesmo 

                                                                                                                                                         
Espírito Santo, três não em essência, mas em grau, não em substância, mas em forma”. Temos aqui pela primeira 

vez a palavra trinitas, introduzida por Tertuliano na linguagem eclesiástica. Falou também da unidade na 

trindade, negando qualquer forma de tendência triteísta”. 
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que seja para encontrar o que não é para nós, mesmo 

que tenhamos de resignar-nos à humilde certeza de que, 

em muitos casos, uma vida não bastará para fazer a 

viagem - quando pusermos os olhos no céu, repito, não 

esqueçamos que os pés assentam na terra e que é sobre 

esta terra que o destino do homem (esse nó misterioso 

que queremos desatar) tem de cumprir-se. Por uma 

simples razão de humanidade. (SARAMAGO,1997a, 

p.237) 

  

 

Em Todos os nomes e O homem duplicado vimos que o autor José Saramago realiza 

indagações em torno das construções identitárias dos protagonistas que se transformam 

mediante a interação com o outro. Inicialmente, as personagens são descritas como se 

estabelecessem a construção de uma unidade sobre si: um como pacato funcionário do 

cartório e o outro como professor de história. Entretanto, essas personagens estão imersas na 

solidão, com interações rasas voltadas sobremaneira aos seus ofícios. Um elemento do acaso 

(o ficheiro ou o filme) colocará esses indivíduos em deslocamento e descentramento mediante 

a interação com o universo de um outro.  

Nessas narrativas, emerge a temática da busca de um desconhecido sem um propósito 

específico, que traz subjacente a questão da alteridade apontando para a retirada do 

isolamento que viviam em prol de uma maior interação. De acordo com o Círculo 

Bakhtiniano (BAKHTIN/VOLOSHINOV, 2006), o sujeito realiza-se na interação que tanto 

constrói a si e ao outro, como o próprio discurso e a sociedade a seu redor, não há como 

escaparmos desse caráter dialógico. Dessa forma, a questão da alteridade transformadora 

surge assim destacada nessas narrativas frente a uma sociedade que intenta manter o 

isolamento dos indivíduos.  

O autor imprime na sociedade de seus romances marcas de sujeitos que, como o termo 

mesmo sugere, estão sujeitos a um processo de individualização cada vez maior. A interação a 

que se propõem os protagonistas não estabelece na busca realizada um empenho genuíno em 

direção ao outro, mas esconde uma motivação que parte de uma procura narcísica, pautada em 

resolver dilemas do próprio indivíduo. A tentativa de abertura para se percepcionar a presença 

do outro, configura-se, como um passo para rompimento com este paradigma, mesmo que a 

interação ocorra por vezes pela negação desta, como é o caso de O homem duplicado. Para o 

autor, o tema da solidão é recorrente em sua narrativa, conforme assume textualmente: 

 

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 
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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. (HD, p.10). 

  

Podemos perceber que as personagens dos romances saramaguianos não se constituem 

enquanto pessoas naquela sociedade refratada, elas são vistas antes como indivíduos, 

apontando assim, de certa maneira, a modernidade do texto. Isto explica-se pelo fato de que 

antes da modernidade a ideia de “indivíduo” não era sequer concebida, a noção de 

comunidade pautava-se em certa homogeneidade do grupo, da qual a “pessoa” era uma parte 

coerente. Falar em pessoa versus indivíduo é colocar em cena a questão da liberdade 

individual. Dessa forma, Bauman (2001, p.39) salienta que “a apresentação dos membros 

como indivíduos é a marca registrada da sociedade moderna”102.  

O tempo das comunidades implicava, portanto, um pertencimento e uma relação com 

o lugar habitado, vínculos e obrigações que não são mais passíveis de serem construídos a 

partir da sociedade moderna e a alteração de ritmo que ela começa a impor. Assim, quando 

falamos em “pessoa” ficamos condicionados a essa experiência de pertencimento das 

comunidades, enquanto que o “indivíduo social” não se vincula a nenhuma herança pré-

definida, mas adequa sua ação social ao espaço que ocupa: “Chamamos de comunidade a uma 

relação social na medida em que a orientação da ação social, na média ou no tipo-ideal, 

baseia-se em um sentido de solidariedade: o resultado de ligações emocionais ou tradicionais 

dos participantes” (WEBER, 1987, p.77). 

O oficial de escrita e o professor de História das narrativas não são personagens que 

apresentam uma relação de vínculo restrito ao lugar que habitam, não carregam consigo 

responsabilidades e obrigações relacionadas às suas fronteiras territoriais e isto independe do 

procedimento estético do autor em não nomear o local onde se passa o enredo. Não há, 

efetivamente, demonstração de ligações afetivas ou de quaisquer outra ordem àqueles espaços 

                                                 
102 Optou-se por efetuar a dicotomia pessoa versus indivíduo em paralelo com a passagem para a modernidade 

com intuito de captarmos a ideia de que há uma nova configuração dos sujeitos que compartilham experiências 

nessas sociedades. Entretanto, em contrassenso à afirmação de Bauman, Stuart Hall assume que “tentar mapear a 

história da noção de sujeito moderno é um exercício extremamente difícil. A idéia de que as identidades eram 

plenamente unificadas e coerentes e que agora se tornaram totalmente deslocadas é uma forma altamente 

simplista de contar a história do sujeito moderno. (...) É agora um lugar comum dizer que a época moderna fez 

surgir uma forma nova e decisiva de individualismo, no centro da qual erigiu-se uma nova concepção de sujeito 

individual e sua identidade. Isto não significa que nos tempos pré-modernos as pessoas não eram indivíduos mas 

que a individualidade era tanto ‘vivida’ quanto ‘conceptualizada’ de forma diferente”. (HALL, 2005, pág.24) 
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que habitam. Nem mesmo José, que habita uma residência histórica parece se importar com o 

feito.  

A ambientação dos romances apresenta o espaço urbano, - onde em tempos passados 

era possível se socializar, - como meramente um local de passagem, um local de trânsito. Não 

há experiências de interação sendo descritas no deslocamento pela cidade. O sujeito moderno 

representado pelo flâneur baudelairiano103 não sobrevive nesses espaços. As personagens das 

obras realizam seu percurso pela cena urbana de modo solitário, em contraposição à grande 

massa ao seu redor que só serve como reforço de sua solidão, sem que seja interrompido em 

seu caminho. 

Dessa forma, em grande parte, os vínculos das personagens se constituem muito mais 

arraigados ao que concerne ao ofício que exercem do que ao solo que ocupam. Essa 

percepção encontra ecos na proposição de Karl Marx em O capital, em que afirmava que o 

vínculo com a comunidade tradicional ficou pra trás a partir do momento em que o dinheiro 

passou a ser a comunidade vigente para esses sujeitos. No plano subjacente à sociedade dos 

romances, a comunidade se tornou uma espécie de passado mítico ao qual todos poderiam 

ideologicamente querer retornar, mas com o qual se tornaram incompatíveis.  

Optamos por pensar a passagem de pessoa para indivíduo como uma mudança 

paradigmática: de valoração da igualdade (privilegiada nas comunidades) para a valoração do 

singular, da diferença. Nesse contexto, na comunidade a visão acerca dos sujeitos estava 

imbricada na construção de uma única identidade estável na sociedade, enquanto a liberdade 

dos indivíduos valorizada em nossos protagonistas possibilita a pluralidade. A construção das 

performances identitárias e as alterações de visão sobre elas foram matérias pertinentes de 

nossas análises das narrativas. Com Norbert Elias, em A sociedade dos indivíduos, 

encontramos ecos dessa singularização social do indivíduo:  

 
Atualmente a função primordial do termo “indivíduo” consiste em expressar a idéia 

de que todo ser humano do mundo é ou deve ser uma entidade autônoma, e ao 

mesmo tempo, de que cada ser humano é, em certos aspectos, diferente de todos os 

demais, e talvez deva sê-lo. [...]É característico da estrutura das sociedades mais 

desenvolvidas de nossa época que as diferenças entre as pessoas, identidade-eu, 

sejam mais altamente valorizadas do que aquilo que elas têm em comum, sua 

identidade-nós.” (1994, p.130) 

 

Nessa mesma linha, Richard Sennett em O declínio do homem público estabelece que 

há na sociedade dos indivíduos um culto às especificidades, existe uma personalização das 

                                                 
103 Para Benjamin (1994), o flanêur de Baudelaire surge como uma necessidade de contrapor o que estava sendo 

realizado na literatura francesa em que o ambiente de tensão existente entre os estranhos surgia com uma 

representação apaziguada, buscando contribuir para uma relação amistosa entre os tipos, em prol de dissolver a 

desconfiança e o medo. O flanêur opta por um caminho oposto: o de tencionar e potencializar essas relações. 
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relações sociais. O espaço privado invade o espaço público de modo a promover o que ele 

chamou de tirania da intimidade, solapando as interações pela presença impositiva deste eu. 

Um exemplo é a relação econômica abordada por ele em A corrosão do caráter, em que o 

processo de acumulação flexível personaliza as relações com o consumo mediante uma maior 

oferta e disponibilidade de bens, cada vez mais próximos aos desejos e necessidades de cada 

indivíduo. Em Modernidade Líquida, Bauman define a única forma sobrevivente da esfera 

pública: “o modo como pessoas individuais definem individualmente seus problemas 

individuais e os enfrentam com habilidades e recursos individuais é a única questão pública 

remanescente." (2001, p.85).  

Esse movimento do privado ao público passível de ser metaforizado na coleção de 

José traz a ideia de que a sociedade cede lugar à uma coleção de personalidades. As 

personagens das obras são medidas por signos que as caracterizem, impressões que passam e 

por serem conscientes disso, gera em contraponto a supressão dos sentimentos na esfera 

pública e a fuga para a intimidade. As identidades são socialmente construídas a partir de 

traços ínfimos que passam a rotular o indivíduo de forma estereotipada, as relações de 

trabalho são espaços fortuitos dessa observação. Dessa forma, as comunidades geradas são 

“destrutivas” pautadas sobremaneira no compartilhamento de códigos de caráter que possuem 

em afinidade, substituindo a busca de interesses comuns por “identidade” comum 

(SENNETT, 1999b, p.319).  

A individualização dos sujeitos, pensada assim, grosso modo, carrega uma ideia de 

dissolução dos vínculos de pertencimento à determinados clãs, grupos ou Estados até mesmo 

pelo enfraquecimento desses; a própria cultura global faz com que a ideia de pertencimentos 

não seja mais significativa, o que gera em decorrência uma atitude de isolamento. Em Todos 

os nomes, José vive uma solidão que ultrapassa o fato de morar/estar sozinho, mas que diz 

respeito a uma inexistência de possibilidades de trocas ou partilhas de vivências. Exemplo 

disso são os constantes silenciamentos que vivencia. Ele não estabelece vínculos que 

ultrapassam a relação de trabalho com os demais funcionários da Conservatória, por isso 

ninguém sabe sobre seu hobby, nem sobre seus medos, as relações são superficiais e 

parcelares.  

Sennett (1999b) estabelece que historicamente houve um processo natural de 

isolamento dos indivíduos em decorrência da Revolução Industrial, devido ao fluxo 

migratório do ambiente rural à cidade. Com a destituição dos vínculos antigos e as cidades 

cada vez mais cheias, os moradores antigos e novos se veem frente aos “desconhecidos” e 

optam pelo retraimento como uma forma protetiva frente à desordem social que se instala. 
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Esses indivíduos “desencaixados” eram condicionados pela alocação de classe, obviamente 

que não plenamente elegíveis por eles, e essas, uma vez estabelecidas, costumavam ser 

sólidas e resistentes, cabendo aos indivíduos adaptar-se à nova circunstância que não era 

herdada, mas adquirida, conforme Bauman (2008a, p.185). 

Não é esse o isolamento que aparece refratado nos romances saramaguianos, ele não 

advém apenas de questões de deslocamento populacional, mas traz ao cerne da matéria 

narrativa outros gatilhos. O isolamento que advém do processo de individualização assumirá 

ao longo da história outros formatos, devido o caráter mutável desse processo. Aquele que 

assola as personagens da sociedade construída pelo autor nos aproxima de uma resposta à 

fluidez e imaterialidade deste tempo, relaciona-se a uma insegurança que passa pelo prisma da 

descrença na duração. 

 

É isso que distingue a “individualização” de outrora da forma que ela assumiu agora, 

em nossos tempos de modernidade “líquida”. As colocações individuais na 

sociedade e os lugares aos quais os indivíduos podem ganhar acesso e nos quais 

podem desejar se estabelecer estão se derretendo com rapidez e dificilmente podem 

servir como alvos para “projetos de vida”. (BAUMAN, 2008a, p.185) 

 

Para as personagens Tertuliano e José, que experimentaram um mundo mais sólido e 

estável do que o que se inicia, com profissões fixas e exercidas durante anos, a instabilidade 

que se instaura torna-se fator de reclusão e defesa. A transição entre a sociedade de padrões 

sólidos que conheciam e a que está se construindo amedronta de certo modo as personagens. 

A resistência promovida pelo universo em que habitam em relação à sociedade que lhes é 

externa, pode ser exemplificada pela não adequação à informatização, que aparece em Todos 

os nomes no ambiente de trabalho da Conservatória e em O homem duplicado na utilização da 

máquina de escrever pelo professor. 

José possui a orbe tradicional vinculada ao seu chefe, o conservador, e ao próprio 

anacrônico ambiente da Conservatória. O autoritarismo presente naquele espaço demonstra a 

pouca flexibilidade existente nas relações de trabalho. Por outro lado, Tertuliano necessita 

romper com outra estratificação que é o ensino de História por cronologia, mas não consegue 

se posicionar de forma convincente.  

Nas narrativas a alteridade cumpre seu papel de retirada do indivíduo de uma atitude 

blasé (SIMMEL, 1987), uma incapacidade de reagir aos estímulos que recebe como uma 

resposta-resistência à quantidade desses impulsos a que esses indivíduos são expostos 

cotidianamente:  
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Ser blasé os protege de se sentir sobrecarregado pela estimulação constante, mas por 

outro lado, com o tempo, uma vez que reduz tudo à sua volta a um estado de 

igualdade indiferente, eles próprios são inevitavelmente atraídos para o mesmo 

sentimento de indiferença e, consequentemente, inutilidade. 

 

Para Simmel, a vida na metrópole exige a cognição dos indivíduos pela constante 

alteração e adaptação. Este aspecto de sobreposição da inteligência faz com que o homem da 

metrópole se endureça. A passagem do campo para a cidade atua mais ou menos como uma 

mudança de cognição das relações tal qual eram dadas, passa-se a um novo paradigma: das 

relações vertidas do intimismo para o racionalismo (1987, p.16).  

Os romances iniciam com as personagens exercendo poucos movimentos de interação 

social, a alteridade ocupa um espaço não apenas de reflexão sobre antigos paradigmas como 

propicia, como é o caso do movimento exercido por eles a partir da mobilização pela procura 

do outro, que eles passem a de alguma forma a usufruir mais do espaço público pelo trânsito 

que exercem em direção a este outro. Em Todos os nomes o oficial José deixa sua residência 

em direção a antiga moradia da mulher desconhecida utilizando em seus trajetos táxis e 

autocarros, em O homem duplicado o professor Tertuliano passa a realizar novas rotas com 

seu automóvel e Antonio Claro chega a deixar o seu confortável carro para, em um transporte 

público, seguir Maria. Com a decisão da procura pelo outro, eles são retirados de suas zonas 

de conforto e da apatia que estavam inseridos. O sujeito moderno representado pelo flanêur 

baudelairiano cede espaço para o sujeito blasé de Simmel que, ao contrário do ímpeto 

experimentalista do primeiro, reage de forma indiferente aos constantes estímulos que recebe. 

Este é um comportamento de resistência e de necessidade de acomodação.  

 

A essência da atitude blasé consiste no embotamento do poder de discriminar. Isto 

não significa que os objetos não sejam percebidos, como é o caso dos débeis 

mentais, mas antes que o significado e valores diferenciais das coisas, e dai as 

próprias coisas, são experimentados como destituídos de substância. Elas aparecem 

à pessoa blasé num tom uniformemente plano e fosco; objeto algum merece 

preferência sobre outro. Esse estado de ânimo e o fiel reflexo subjetivo da economia 

do dinheiro completamente interiorizada. (SIMMEL, 1987, p.16) 

 

O ápice dessa indiferença pode ser destacada na descrição de Tertuliano sobre a 

escolha de se casar: “Para se ter uma ideia clara do seu caso, basta dizer  que esteve casado e 

não se lembra do que o  levou ao matrimônio, divorciou-se e agora não quer nem lembrar dos 

motivos por que se separou.” (HD, p.9). 

A personalidade embotada aparece também em Sr. José com a discussão que promove 

com o teto sobre o fato de haver tomado uma decisão de ir à rua da mulher desconhecida dois 
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dias depois: “Finalmente está a reconhecer que houve uma decisão e que foi, como teria de 

ser, tomada por si, Não senhor, simplesmente passei a ter consciência dela” (TN, p.43) 

A atitude que vivenciam em seus isolamentos está centrada na indiferença aos 

fenômenos externos, eles não respondem mais a esses estímulos, tudo soa como desprovido 

de novidade. Surge uma sociedade narcísica cuja expressão política é amplamente afetada 

pelo culto das “personalidades”. Parodiando a máxima de Max Weber de que a ética 

protestante seria o espírito do capitalismo, Sennett afirma que “o narcisismo é a ética 

protestante dos tempos modernos” (SENNETT, 1999b, p.405).  

 

O narcisismo, no sentido clínico, diverge da idéia popular´do amor de alguém por 

sua própria beleza; num aspecto mais restrito e como distúrbio de caráter, é a 

preocupação consigo mesmo que impede alguém de entender aquilo que é inerente 

ao domínio do eu e da autogratificação e aquilo que não lhe é inerente. Assim, o 

narcisismo é uma obsessão com “aquilo que esta pessoa, este acontecimento 

significam para mim”[...] Essa [fixação] introjetiva no eu, por estranho que possa 

parecer, impede a satisfação das necessidades do eu; faz com que no momento de se 

atingir um objetivo, ou de se ligar a outrem, a pessoa sinta que “não é isto que eu 

queria”. Assim, o narcisismo tem a dupla qualidade de ser uma voraz introjeção nas 

necessidades do eu e o bloqueio de sua satisfação (SENNETT, 1999b, p.21) 

 

Os processos de (des) identificação dos protagonistas dessas narrativas delatam a 

alteração de um processo identificatório que já foi arraigado em outros quesitos mais estáveis, 

como os de classe, e agora se estabelecem de acordo com subjetividades performadas, de 

modos dinâmicos e incertos, em que são encaixados e desencaixados com frequência, gerando 

instabilidades:  

 
Uma vez que a identidade muda de acordo com a forma como o sujeito é interpelado 

ou representado, a identificação não é automática, mas pode ser ganhada ou perdida. 

Ela se tornou politizada. Esse processo é, às vezes, descrito como constituindo uma 

mudança de uma política de identidade (de classe) para uma política de diferença. 

(HALL, 2005, p.21) 

 

A individualização desses sujeitos leva a um ideal de autonomia requerida que 

legitima o abandono deles pela sociedade; conforme Boaventura de Sousa Santos (2014), 

trata-se de uma normatividade apolítica. O isolamento dos indivíduos é, portanto, causa e 

consequência, resposta a não tutela estatal que vimos em nosso segundo capítulo e causa do 

estabelecimento desta ação como um padrão normativo. 

O indivíduo em estado blasé sacrifica a necessidade humana de manter relações 

interpessoais e, portanto, o caráter social de suas ações. As personagens nos romances são 

livres para tomar decisões e se deixam reger pelo acaso. Mas, não efetuar uma escolha 

também é escolher e, neste caso, elas renegam assim sua faceta política de participação social. 
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5 - RECOLHENDO AS PISTAS COM SARAMAGO: PARA ONDE VAI O 

DESENCANTAMENTO? 

 

 
Este mundo não presta, venha outro. 

Já por tempo de mais aqui andamos 

A fingir de razões suficientes. 

(SARAMAGO, 1981) 

 

 

As pistas deixadas por Saramago em seus romances, conforme afirmou em sua 

declaração de Turim, nos levaram a percorrer com o autor um tempo histórico presentificado 

e que, portanto, lhe era familiar. Ao efetuar sua constatação de que esse momento na narrativa 

não se coaduna mais ao que fora vivenciado com o Iluminismo e com a modernidade, essas 

pistas apontam para uma suplantação dessa época sem definir, entretanto, um rótulo para 

aquela nova que se está construindo em sua trama ficcional. 

Saramago menciona no trecho de O homem duplicado, utilizado como epígrafe de 

nossa Introdução, que a ideia de sociedade carrega uma inescapável abstração. Esse seria um 

primeiro impasse para recolher essas pistas que o autor afirma ter deixado. Por essa razão, 

escolhemos três vertentes específicas e um pouco mais concretas para verificar as 

transformações ocorridas ao longo dos enredos com a passagem a essa outra época social: o 

Estado, a Economia e o Sujeito. Assim sendo, nossa análise partiu de uma instituição mais 

abrangente para a menor partícula que compõe as relações sociais. 

 A partir desses três eixos mais evidentes nas obras, tornou-se passível a percepção de 

como o processo de desencantamento do mundo estabelecido por Max Weber está subjacente 

ao plano narrativo dessas facetas e de como elas ensaiaram a percepção de um agravamento 

desse processo. Em virtude dele, conforme vimos, a sociedade estaria constantemente exposta 

a um continuum, ou seja, um avançar da racionalização em suas mais diversas esferas. 

Entretanto, pensar essa racionalização também incidiria sobre o impalpável, o abstrato, não 

fosse termos buscado avalizar formas de corporeidade deste mesmo conceito. É desta forma 

que, dizendo a partir de Foucault, “considero a palavra racionalização perigosa. O que 

devemos fazer é analisar racionalidades específicas mais do que evocar constantemente o 

progresso da racionalização em geral” (1995, p.233).  

 A partir dos romances elencados para a construção desta tese, elegemos, então, essas 

formas de racionalidades que formaram nosso tripé (Estado, Economia e Sujeito), destinando 

a cada uma de suas arestas aquelas narrativas que nos devolveram, de modo mais evidente, o 

aspecto a ser explorado. Isto não significa que, não pudesse haver outros arranjos possíveis, 
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ou a percepção de todos estes elementos em apenas uma obra, mas responde apenas a um 

critério de organização e objetividade. 

 A primeira faceta que verificamos foi a da instituição Estado, que perpassou o 

segundo capítulo, intitulado Ensaios sobre as intermitências do estado: a falácia da 

instituição provedora. Nela, abordamos os romances Ensaio sobre a cegueira, Ensaio sobre a 

lucidez e As intermitências da morte, em que as relações com esta instituição puderam ser 

vislumbradas por meio dos discursos oficiais (difundidos, no primeiro caso, pelo alto-falante 

da quarentena, e nos outros dois, pela aparelhagem midiática) ou mediante o discurso 

promovido por aqueles que são figurações de autoridade nas narrativas (os oficiais que 

guardam os portões da quarentena, os governantes e o primeiro-ministro, respectivamente). 

Vimos o quanto a imagem de um Estado como provedor de dignidade humana foi 

paulatinamente sendo alterada para a percepção do abandono efetivado por ele, em prol de 

atender a interesses do capital. Essa mudança de perspectiva sobre o Estado foi evidenciada a 

partir de um elemento que surgiu em cada uma dessas narrativas desestabilizando a ordem 

social. Os elementos desestabilizadores foram a cegueira, o voto em branco e a greve da 

morte; todos eles atuaram primeiro como amputadores e, por conseguinte como 

denunciadores da (in)gerência estatal. Mediante essa problemática, surge nos indivíduos que 

vivenciaram a frustração da incompatibilidade entre o discurso engendrado pelos agentes 

estatais e a prática - operacionalizando ideologias diferentes - um profundo descrédito na 

instituição como instrumento capaz de regular o convívio social. Saramago denuncia com 

suas personagens a sensação de insegurança provinda do enfraquecimento estatal mediante a 

atuação da força econômica, que se torna verdadeiramente aquela que rege o universo em que 

estão inseridos esses indivíduos. 

Assim, em nosso terceiro capítulo, intitulado N’a caverna com o homo oeconomicus: 

Alabardas empunhadas contra o capital, tornou-se plausível avaliar os aspectos concernentes 

à Economia nos romances A caverna e Alabardas, alabardas, espingardas, espingardas, 

percepcionando os modos de operacionalidade do capital nas relações sociais ali apontadas, 

principalmente as voltadas ao trabalho e às trocas no âmbito material, simbólico ou 

intersubjetivo. Observamos os dilemas suscitados a partir de uma economia que se alterou de 

uma indústria pautada no produto para uma que se desmaterializou cada vez mais pela 

operacionalização dos fetiches sobre as mercadorias, que passaram a representar signos de 

personalidade e status no âmbito social. Nesse sentido, em A caverna, a suplantação do barro 

pelo plástico apontou para a rápida obsolescência dos produtos e para a personalização desses 

objetos junto ao mercado, que se verteu sobremaneira ao consumidor e ao setor terciário, ou 
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seja, à oferta de serviços. Em Alabardas, nas transações do arsenal bélico também surgiu a 

preocupação com o mercado, o que fez com que a empresa colocasse novos artefatos à venda, 

passasse a disponibilizar tanques de nomes sedutores e trocasse sua insígnia, como formas de 

constante adaptação. A questão ética é suscitada frente à lógica implacável do capital que 

descarta o oleiro e retira o senso de responsabilidade cívica do contabilista. A partir do 

processo de anagnorisis vivenciado pelas protagonistas, nos foi dado a perceber como as 

alterações econômicas sequestraram o caráter desenvolvido pelos indivíduos e os lançaram 

em um vazio. A racionalidade atua sobre essa esfera criando uma nova cognição de mundo 

que afeta a visão dos envolvidos sobre si próprios. As personagens dessas narrativas 

apontaram para o sequestro das subjetividades promovido pelo capital. 

Sendo assim, nossa última proposta voltou-se à parcela do Sujeito, desenvolvida em 

nosso quarto capítulo, intitulado Todos os nomes possíveis para um Homem duplicado: o 

desnudamento do sujeito saramaguiano. Neste, os romances Todos os nomes e O homem 

duplicado foram deflagradores de questões referentes às subjetividades produzidas por essa 

nova racionalidade criada pelo capitalismo naquelas sociedades. Suas personagens 

protagonistas foram suscitadoras de problematizações acerca da visão destinada às 

subjetividades que aparecem inicialmente nas narrativas engessadas, em maior ou menor grau, 

em alguns padrões hegemônicos de comportamento, em maioria vinculados ao 

posicionamento social dado a essas pelo ofício que exerciam. O fator do acaso será o 

elemento operacionador das mudanças estabelecidas: no primeiro caso, a partir de um ficheiro 

de uma mulher desconhecida que se interpõe em sua atividade recreativa da coleção; no 

segundo, também em um escasso momento de lazer, quando o professor assiste a um filme 

com um ator coadjuvante esteticamente igual a si. Nessas duas situações, o acaso colocou tais 

indivíduos em movimento de busca dessas alteridades. Saramago realizou em Todos os nomes 

a crítica à crença em um projeto de identidade que possa criar potencialmente um todo 

coerente, essa crítica foi apresentada pela personagem José que, como funcionário padrão de 

um ambiente extremamente burocrático como o cartório, deixou-se guiar por atitudes 

impulsivas, cometendo delitos e irregularidades, em virtude da busca da mulher 

desconhecida. Em O homem duplicado, a alteridade, assim como ocorre com José, modificou 

a postura do professor de História Tertuliano, mas, nesta narrativa, a partir da igualdade que 

comporta com seu outro, suscitou-se uma crise de identificação. Nos dois romances, ao longo 

dos enredos, o leitor é colocado em contato com um outro daquela personagem previamente 

apresentada, em um processo de desconstrução e reconstrução daquelas subjetividades. 
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Observamos nessas três facetas avaliadas que as novas racionalidades expressas dão 

vazão ao caráter ambivalente que havia sido suprimido pela modernidade, ensejando um 

rompimento com os agrilhoamentos geridos por ela. Saramago parece nos ter apontado em 

sua ficção, para a falência das grandes narrativas, em especial a do Iluminismo, e a descrença 

nos signos de progresso e civilização que eram propagados por esses discursos. Assim, 

aproxima-se do pós-moderno de Lyotard, somado ao atilamento de Bauman (2001; 1999) de 

que este seria um tempo de opção pela passagem das formas sólidas para as liquefeitas, pelos 

contornos mais difusos e imprecisos. O controle racional do mundo queria mitigar as 

ambivalências, manter estruturas definidas, fechadas, estratégias que as personagens de seus 

romances percebem como um certo engessamento. Como sugere Harvey (1992, p.19), o pós-

moderno está pautado na desconfiança de todos esses mecanismos delimitadores, todos os 

discursos universais ou totalizantes. 

Nesse sentido, nos romances, Saramago parte de paradigmas estáveis da modernidade, 

mostrando as desestabilizações ocorridas neles. Considerando as três esferas analisadas, 

Saramago lança um olhar crítico ao ambiente sócio-cultural que se formou pautado 

sobremaneira pela difusão do neoliberalismo e do capitalismo. No segundo capítulo, vimos 

como algumas reflexões em direção ao marxismo como possibilidade de dignificar as relações 

de produção encontra em seu caminho a proposição neoliberal de um Estado cada vez mais 

enfraquecido em suas ações, aberto à livre concorrência. Nos romances do terceiro capítulo, o 

fordismo enquanto proposta da Economia Moderna, com sua estrutura fixa de produção 

mecânica, é ressignificado e cede lugar a uma produção de caráter mais dinâmico que, tanto 

se altera, como altera o ritmo de vida daqueles que estão envolvidos com ela, tornando-se 

cada vez mais flexível e desmaterializada. Já no quarto capítulo, a narrativa desfeita na 

sociedade das obras é a da visão cartesiana sobre o sujeito e sua rigidez que deixa de ser 

definido como centrado em uma única expressão de si, imutável. 

O mundo saramaguiano é um mundo que flutua em uma atmosfera de indefinições e 

incertezas e são justamente essas percepções os atributos passíveis de serem adotados para a 

descrição da sociedade que se constrói em seus romances inscritos na Pedra. A matéria da 

pedra se esfacela, mostrando um núcleo muito menos homogêneo do que o esperado. 

Esfacela-se o Estado protetor, a Economia sólida e o Sujeito íntegro. Abre-se na porosidade 

da matéria para um Estado terceirizador de forças, uma Economia que se flexibiliza às ordens 

do mercado mundial e um Sujeito que multiplica sua faceta social em prol de uma pluralidade 

de performances construídas. 
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Em consonância com o descrédito nas grandes narrativas da modernidade e com a 

falência das instituições, surge imerso um sentimento de desajustamento daquelas 

personagens, agravado pela falta de pertencimento ou engajamento social que se traduz nas 

facetas que analisamos em expressões de individualismo, como as seguintes: o descrédito no 

poder público, a personalização do espaço público que sequestra a subjetividade dos 

indivíduos e que, por sua vez, se voltam para uma atitude de individualização. Em tudo isso, 

chegamos a compreensão da atuação de um desencantamento do mundo que se efetua pela 

percepção de racionalidades específicas, para retomarmos Foucault, que se direcionam ao 

universo político.  

A sociedade do universo ficcional de Saramago realizou uma inversão da lógica 

aristotélica, que via o homem como um animal político em que a esfera pública sempre estava 

acima das individualidades (ARISTÓTELES, 2002). Nela, o espaço público das cidades se 

torna cada vez mais ambiente que não oferece interação, apenas a passagem de universos 

privados. As tomadas de decisões, atitudes políticas que dizem respeito às contingências 

públicas, ficam comprometidas. Os romances de nosso último capítulo são exemplares ao 

apontarem claramente para o solapamento do espaço dessas decisões, mostrando 

protagonistas que se deixam guiar pelo acaso.  

Se, antes, a racionalização pensada pelo percurso weberiano incidiu sobre a esfera 

religiosa e sobre a ciência, agora ela está direcionada à expressão política. Todos os processos 

dos desencantamentos weberianos são demarcados por atitudes de ruptura. No primeiro caso, 

a desmagificação rompe com o mundo mítico e com a atitude pragmática que pautava as 

relações do magismo, trazendo uma dogmatização sobre esses aspectos, de onde o trabalho 

advém como operador de um mundo virtuoso. No segundo, o rompimento é feito com esse 

mundo dogmático, retirando a virtude do trabalho para, por meio da ciência, entregar a sua 

significação ao capitalismo. Em nossa percepção, o desencantamento que agora emerge 

nessas narrativas que se dá pela via política, traz a ruptura com a esfera pública, que sofreu 

uma invasão do universo privado, conforme Sennett (1999b). Assim, o individuo é retirado de 

sua expressão pública e devolvido a si mesmo, as comunidades só passam a existir como uma 

possibilidade temporária, enfraquecida e passageira.  

Dessa forma, ao analisarmos os romances saramaguianos pela perspectiva da 

contingência de uma nova época, advogamos que há um desencantamento político do mundo, 

apresentado sob uma arguta desconfiança que se direciona para as instituições, sobretudo a 

estatal, e para as relações interpessoais. Em outras palavras, a descrença para uma atitude 

política foi evidenciada desde a incapacidade de nos unirmos em prol de uma ideologia ou 
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para realizar ações que visam o bem-estar social, como é o caso da falta de responsabilidade 

cívica de artur de Alabardas; ou ao plano político partidário, como é o caso de Ensaio sobre 

a lucidez. Esse desencantamento político direciona-se, portanto, tanto ao nível stricto como 

lato-sensu.  

Ao propormos um terceiro momento do desencantamento do mundo estamos diante de 

uma das possibilidades plausíveis do aparente fenômeno sociológico presente naquelas 

sociedades romanescas; entretanto, outras leituras acerca do olhar saramaguiano sobre as 

sociedades construídas em suas obras poderão ser efetivadas. Devemos recordar que Weber 

não acreditava em um modelo sociológico pautado em um monismo, no qual haveria sempre 

apenas uma via de relação entre um fenômeno social e outro. Antes, postulava uma sociologia 

compreensiva, em que o fenômeno social poderia ser compreendido sobre vários referenciais 

de análise. 

Ao apontar em seus romances aquelas modificações sociais, o tom de desalento 

reproduzia frequentemente a angústia dos sujeitos individualizados. Mas, Saramago apontou 

também para a ambivalência do processo, trazendo em suas obras as possibilidades de 

reencantamento a partir de intervenções muito sutis. Tomando o ponto de vista weberiano em 

sua Consideração intermediária, Pierucci aponta que umas das vias possíveis para o 

reencantamento do mundo seria a irracionalidade. Nesse sentido, o local privilegiado é “a 

esfera erótica, onde reina, ‘a potência mais irracional da vida’ – o amor sexual” (2003, p.221). 

Essa é uma esfera que não se ausenta das narrativas do autor, das quais são exemplos as 

relações entre a rapariga dos óculos escuros e o médico, em Ensaio sobre a cegueira, e 

Isaura e Cipriano Algor, em A caverna. Porém, interessa-nos a concepção erótica no sentido 

lato sensu, na qual, a exemplo de Barthes (2002) com a escrita, englobamos as artes. Foi 

recorrente nas narrativas do autor o surgimento das artes como essa parcela de sobrevivência 

e de esperança, um espaço que possibilita a (re)criação da realidade em seus romances. Ela 

aparece figurada no escritor de Ensaio sobre a cegueira, na reconfortante fonte com um 

cântaro, de Ensaio sobre a lucidez; na redenção da morte ao músico, em As intermitências da 

morte; na simbologia do cântaro e na crise da reprodutibilidade, em A Caverna; na sétima 

arte, em O homem duplicado; na narrativa confessional do caderno de apontamentos, em 

Todos os Nomes e no romance L’Espoir, de André Malraux, em Alabardas.  

José Gil (2005, p.27) afirmou que “a arte é uma questão privada”, nesse sentido esse 

espaço de irracionalidade que poderia ser propulsor de um reencantamento também se esvai 

do espaço público e das relações políticas interacionistas. As pistas deixadas por Saramago 

nos direcionam para uma sociedade pautada em instabilidades e incertezas, que cerceia o 
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indivíduo em atitudes de isolamento social, sendo propulsora de ações cada vez mais 

egocêntricas e menos comunitárias. “Hoje os indivíduos solitários entram na ágora apenas 

para encontrar outros indivíduos solitários. E voltam para casa com a confiança renovada em 

sua própria solidão” (BAUMAN, 2008a, p.257). O que Saramago nos aponta é que a política 

nessa sociedade restringiu-se à atividade profissional e o indivíduo em estado blasé tende a se 

anular tanto desta, quanto da outra, profundamente desencantado, seja no sentido corrente ou 

no weberiano, com a inóspita, fria e vazia ágora que ainda possa encontrar. 
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