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RESUMO  

 
LIMA, Clêidna Aparecida de. Saberes sociais e literatura: capital cultural nas tramas de A 
Caverna de José Saramago. 304 f. Tese (Programa de Pós-Graduação em Educação) - 
Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2016. 

 

 

 

Esta tese, vinculada à Linha de Pesquisa Educação, Trabalho e Movimentos 

Sociais, do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de 

Goiás (UFG), no campo de estudos entre Sociologia da Literatura e Formação 

Humana, investiga, em caráter bibliográfico e documental, como se constituem e se 

intercambiam os saberes socioculturais na obra A Caverna, de José Saramago 

(2000). A problemática de estudo é a perpetuação de capitais culturais na 

constituição dos saberes sociais à luz da perspectiva sociológica da cultura em 

Pierre Bourdieu. Destaca-se, no campo social configurado na obra analisada, a 

constituição dos saberes socioculturais engendrados nos quadros sociais da trama 

romanesca. A pesquisa desenvolvida para esta tese aponta as homologias entre 

arte literária e vida social como uma das muitas formas de conhecimento e de 

consciência social. Além disso, o discurso literário evidencia eficácia no “combate” 

social ao desnaturalizar mecanismos de dominação na sociedade, imbricados nos 

campos de produção cultural e permite que se faça uma “socioanálise” dos saberes 

plurais inerentes ao processo formativo humanizador. 

 
 
 
Palavras-Chave: Saberes Sociais. Sociologia da Literatura. Formação Humana. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ABSTRACT 

 

LIMA, Clêidna Aparecida de. Social knowledge and literature: cultural capital in plots 
of José Saramago’s The Cave. 304 f. Thesis (Program of Graduate Studies in 
Education) - Federal University of Goiás, Goiânia, 2016. 

 

 

This thesis, linked to the ‘Education, Labor and Social Movements’ line of research, 

in the Program of Graduate Studies in Education at the Federal University of Goiás, 

investigates, through bibliographic and documentary research in the field of studies 

involving Sociology of Literature and Human Formation, how sociocultural knowledge 

is constructed and exchanged in José Saramago’s The Cave (2000). The research 

question deals with the perpetuation of cultural capital in the constitution of social 

knowledge, in the light of Pierre Bourdieu’s sociological perspective on culture. The 

social field presented in the work under analysis highlights the constitution of 

sociocultural knowledge, created in the social framework of the novel’s plot. The 

research undertaken for this thesis points to a homology between literary art and 

social life as one of the many forms of knowledge and social awareness. In addition, 

literary discourse is effective in the social “struggle” as it deconstructs the 

mechanisms of domination in society, which overlap in the fields of cultural 

production, and allows for a “socioanalysis” of plural knowledge inherent to the 

humanizing formative process. 
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INTRODUÇÃO 

 
Não tive ninguém que me desse em horários fixos e regulares, uma 
noção clara e articulada da história, da geografia, das riquezas 
naturais e problemas do nosso país, da nossa cultura, ninguém me 
ensinou a fazer contas, não estudei pesos e medidas. Como todas as 
crianças xhosa, adquiri conhecimentos fazendo perguntas para 
satisfazer minha curiosidade enquanto cresci, aprendi com a 
experiência, observando os adultos e tentando imitar o que eles 
faziam. Neste processo é muito importante o papel dos costumes, 
dos rituais e tabus, e vim a possuir uma boa quantidade de 
informação a respeito... Em nossa casa viviam outros dependentes, 
meninos na maioria, e desde cedo eu sai de perto dos meus pais e 
andava pelas redondezas brincando e comendo junto com outros 
meninos. Na verdade, não me lembro de ter ficado sozinho em casa 
em alguma ocasião. Sempre havia outras crianças com quem eu 
dividia a comida e as cobertas à noite. Eu devia ter uns 5 anos 
quando comecei a sair com os outros meninos para tocar as ovelhas 
e o gado e fui introduzido ao maravilhoso amor pelo campo. Mais 
tarde, pouco mais velho, aprendi a tocar o rebanho também... Um 
jogo de que eu gostava muito era o que chamo de khetha (escolha-
quem-você-gosta). Parávamos as meninas de nossa idade que 
passavam pela rua e perguntávamos qual era o garoto que ela 
amava. Como regra, a escolha da garota tinha que ser respeitada e, 
uma vez apontado o favorito, ela podia prosseguir em seu caminho 
acompanhada pelo menino. Algumas garotas combinavam entre si e 
muitas escolhiam o mesmo menino, geralmente o mais feio e bobo, e 
seguiam pelo caminho fazendo troça dele... Além disso, cantávamos 
e dançávamos, aproveitando ao máximo toda a liberdade que 
tínhamos longe dos mais velhos. Depois do jantar, ouvíamos 
extasiados minha mãe ou minha tia contando histórias, lendas, mitos 
e fábulas que vinham atravessando incontáveis gerações, todas 
contendo estímulos à imaginação e alguma lição de valor moral. 
Relembrando esses dias, sou inclinado a crer que o tipo de vida que 
levei em casa, minhas experiências trabalhando e brincando juntos 
nos campos, me introduziram muito cedo à ideia de esforço coletivo. 
O pouco progresso que fiz nessa direção foi determinado mais tarde 
pela minha educação formal, que tendia a enfatizar mais os valores 
individuais do que os coletivos. No entanto, em meados dos anos 
1940, quando entrei na luta política, pude me adaptar sem 
dificuldade à disciplina, talvez devido à minha criação na infância. 
(MANDELA, 2010, p. 31).   

 

No relato (auto)biográfico, escrito na prisão, Nelson Mandela reconstrói a 

memória de sua trajetória educacional constituída por meio da experiência. Na 

observação curiosa e despreocupada faz perguntas para a vida; descobre ritmos e 

conhecimentos na convivência entre brincadeiras e trabalhos junto a outras crianças, 

apreende lições de imaginação e valores humanos compartilhados entre gerações; 

confirmação incontestável de que a educação construída no manejo do saber 

coletivo, perdura por longo tempo. 
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Uma história trivial, mais uma dentre outras tantas, e exatamente por isso, 

reveladora dos valores apreendidos da criação na infância, dos direcionamentos 

apontados pelas experimentações de “costumes, rituais e tabus”, de saberes sociais 

constituídos em meio aos interesses coletivos, expressos em histórias, mitos, lendas 

e fábulas que há muito tempo perpassam inúmeras gerações.  

No âmbito desta pesquisa, esse depoimento que revela um Mandela-aprendiz 

é bastante expressivo, quando, ao falar de suas primeiras lições de vida, lança luzes 

aos aprendizados fortuitos adquiridos pela cultura e na cultura. O corajoso líder 

político exalta elementos culturais que se coadunam ao sentido conceitual da cultura 

delimitado por Bourdieu (2004a, p. 43): 

 

A cultura é essa espécie de saber gratuito, para todos os fins, que se 
adquire em geral numa idade em que ainda não se têm problemas 
para colocar. Pode-se passar a vida a aumentá-la, cultivando-a por si 
mesma. Ou, então, pode-se usá-la como uma espécie de caixa de 
ferramentas, quase inesgotável.  

 

De muitas maneiras chega-se a definir o saber. E tanto ele como a sabedoria 

de se relacionar com ele mistura-se à substância histórica de nossas vidas e da vida 

do Outro1 ao longo de trajetórias pessoais e coletivas. Em muitas ocasiões 

identificamo-nos como aprendizes de mestres – vizinhos, familiares, amigos – que 

não fazem outra coisa a não ser simplesmente tocar a vida; este modo tão peculiar 

que alguns têm de viver – de enfrentar: nascimentos, mortes, transformações, dias, 

noites, fartura, escassez, violência e paz, usando da ciência da vida e dos saberes 

que a vida pede – deixa vestígios profundos, faz ecos na memória e compõem o 

amplo quadro social da formação humanística de incontáveis homens e mulheres. 

O processo socioeducativo engloba todos os fenômenos do mundo social na 

relação com a educação, em sua positividade ética, e com o ensino, e como 

construção de conhecimentos; por isso, realiza-se concomitante ao processo de 

humanização. A participação e a atuação de cada pessoa nestes processos fazem 

parte de um conjunto de escolhas conscientes e inconscientes, ou seja, de seu 

habitus2. Alternativas que geram impactos no devir humano não resultam, 

                                                           
1 Refiro-me ao “Outro” que só existe em situação de interação com o “eu” a partir de uma relação de 
alteridade. 
2 O conceito de habitus é um dos conceitos centrais nos estudos de Bourdieu, no entanto só pode ser 
compreendido na interdependência com os conceitos de campo e capital, nunca isoladamente. No 
habitus, individualidade e coletividade estão entrelaçadas, ou seja, “é o princípio gerador de 
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simplesmente, de escolhas individuais, por mais que assim possa parecer. O ponto 

de vista (individual) constrói-se sempre a partir das memórias coletivas de todo 

conhecimento acumulado pela humanidade, continuamente enlaçado por suas 

práticas culturais.  

Em sua característica processual humanizar-se significa sair de si, ir ao 

encontro do Outro – ainda que seja o outro em nós mesmos – na diversidade dos 

espaços de sociabilidade e inserção de direitos e compromissos sociais; em 

diferentes épocas e experiências o sentimento de pertença e de identidade só pode 

ser construído na tensão com estes outros.  

No processo de diferenciação e identificação, possibilitado pelas relações 

constituídas na arena do social, os agentes sociais (re) constroem conhecimentos e 

estabelecem-se como cidadãos no cultivo de sua cultura, apropriando-se de seu 

capital cultural, de todo potencial de liberdade e criatividade que distingue e 

aproxima o “fazer existir” de indivíduos e grupos. Tanto nos discursos edificantes 

sobre o valor da educação quanto nos discursos sobre suas ambiguidades e ironias, 

há igualmente uma busca pelo ser, daí, cada vez mais possibilitar, ao aprendiz, a 

ampliação de uma maior conscientização diante das escolhas – e interpretações das 

relações estabelecidas com a multiplicidade dos saberes – inerente aos processos 

educativos; a busca desses saberes (do social) pressupõe, sempre, a interação de 

subjetividades: disto também vai falar a literatura entalhada em A Caverna. 

Nesse aspecto, a Sociologia tem papel bastante elucidativo ao apontar o 

arbitrário e as contingências em meio às quais as pessoas gostam de ver dom, 

necessidade ou natureza; ao descrever a coação social em práticas nas quais 

muitos enxergam a escolha ou livre arbítrio. Ou seja, “O habitus é esse princípio não 

escolhido de tantas escolhas que desespera os nossos humanistas” (BOURDIEU, 

2004a, p. 27, grifo no original). Na sequência, o sociólogo ressalva que, a despeito 

da “filosofia da livre escolha”, não há escolhas ao acaso. As realidades históricas 

mostram que é possível estabelecer que as coisas sempre poderiam ter sido de 

outra forma. “O que quer dizer que, ao historicizar, a sociologia desnaturaliza, 

desfataliza” (BOURDIEU, 2004a, p. 27); transmuta o histórico-factual para o artístico. 

                                                                                                                                                                                     
respostas mais ou menos adaptadas às exigências de um campo, é produto de toda uma história 
individual, bem como, através das experiências formadoras da primeira infância, de toda a história 
coletiva da família e da classe[...] ” (BOURDIEU, 2004a, p.131) 
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A assertiva de que a cultura constitui a educação e a educação constitui a 

cultura pressupõe a análise de ambas em suas perspectivas sócio-históricas e 

filosóficas. Ou seja, o foco do comprometimento investigativo centrado no ato 

educativo em sua função social primordial de contribuir para o processo formativo   

do homem, torna-se genuinamente profícuo, se pensado em suas interfaces com a 

cultura, sobretudo com as origens de sua construção conceitual enquanto campo; 

nas suas formas de operar e nos antecedentes históricos. O fundamento e os pontos 

de confluência e/ou divergências desses conceitos quando esquadrinhados sob 

essas perspectivas, são basilares para a definição de direções sócio-histórico-

culturais dos processos formativos. 

A importância dessa construção conceitual coletiva em torno das categorias 

cultura e educação, ao longo da história humana, e seu impacto na atualidade 

correspondem ao mesmo sentido tantas vezes aludido por estudiosos das Ciências 

Sociais – antropologia, sociologia, história, geografia, economia – e áreas 

específicas, especialmente as sociologias da educação, da cultura e do trabalho 

(BOURDIEU, 1996; 1989; 2004a; 2004b; 2011; 2012; GEERTZ, 1989; 1997; 

PESSOA, 2004; 2005; 2011; 2013; BRANDÃO, 1981; 1985; 1986; 1995; 2002; 

2007), além de outros estudiosos dos processos culturais em ressonância com os 

processos sócio formativos. 

No entanto, a possibilidade de se detectar, no plano cultural, as 

características da sociedade como um todo, deve ser analisada com cautela. As 

relações mantidas entre a cultura e a sociedade da qual ela faz parte são muito mais 

complicadas do que podem parecer a um primeiro lance de olhar. Há que se 

considerar a especificidade dos processos sociais, que dizem respeito ao todo da 

sociedade, para se compreender uma determinada cultura. Nesses termos, os 

propósitos de homogeneização e controle de algumas populações, explicitados pela 

indústria cultural, por exemplo, não podem ser considerados como a cultura de uma 

sociedade. Se pensarmos nas várias dimensões do todo social, esses propósitos 

expressam, sim, um projeto dos interesses dominantes da sociedade, uma 

dimensão dessa cultura, mas não são a cultura dessa sociedade. Ou seja, como 

reflete Santos (2012, p. 65), a cultura está sempre ligada ao confronto de interesses, 

“Ela é produto dessa sociedade, mas também ajuda a produzi-la, tanto porque está 

ligada à manutenção de concepções e de formas de organização e de vida, quanto 

porque está ligada à transformação destas”. Nessa mesma vertente, a educação de 
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um povo tanto pode prestar-se à manutenção quanto à transformação de 

concepções, formas de vida e de organização social. 

O interesse por questões referentes ao objeto de pesquisa deste 

doutoramento delineia-se a partir do contexto sociocultural, de uma prática educativa 

iniciada em 1987. Desde então, olhares de diferentes lugares sociais e experiências 

profissionais, como participação em projetos de formação de professores, a 

convivência com diferentes grupos familiares, suas diferentes concepções de 

educação, e experiência com a arte de escrever/contar histórias literárias, entre 

1993 e 2014, configuraram uma motivação para o aprofundamento de estudos que 

focalizam as áreas da Educação e de Ciências Sociais. Além disso, esse interesse 

investigativo veio a solidificar-se ainda mais, entre 2007 e 2009, durante a pesquisa 

de mestrado que teve por objetivo investigar como a memória social e os objetos 

biográficos se fazem presentes na constituição das referências culturais e 

identitárias. Os resultados obtidos, em sua maioria, permitiram reconhecer a 

trajetória de vida como patrimônio imaterial, instrumento de intercâmbio 

intersubjetivo entre-mundos, e destacar o lugar dos saberes sociais, transmitidos e 

herdados de um aprendizado coletivo (LIMA, 2009).  

Redirecionar o foco de interesse para estudar os saberes sociais, também na 

literatura, passa a ser consequência desses fatores somados às experiências 

acadêmicas e científicas no percurso inicial como doutoranda no Programa de Pós 

Graduação em Educação, PPGE/UFG, visto que, no plano de estudos traçado 

durante a integralização das disciplinas e na construção de artigos científicos, um 

dos fios condutores vincula-se ao estudo do processo de formação humana em 

todas as suas dimensões educativas, examinado pela ótica sociológica. Um 

aprendizado significativo, para definir o direcionamento desse trabalho, ocorreu no 

decurso da disciplina Literatura e Formação Humana, em 2013, com a escolha e 

leitura da obra “Levantado do chão”, de José Saramago. A imersão nesse universo 

literário reavivou em mim memórias de obras, do mesmo autor, lidas anteriormente.  

Assim, por esses caminhos chego em A Caverna guiada pela intenção de 

aprofundar esses conhecimentos. A necessidade de responder a novas inquietações 

teóricas orienta e norteia, por fim, a construção desta tese submetida ao 

PPGE/UFG, apresentando como problema de pesquisa a perpetuação de capitais 

culturais na constituição dos saberes sociais. (BOURDIEU, 1996; 1998; 2002; 
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2004a; 2004b; 2005; 2006; 2007; 2011; 2013a; 2013b; PESSOA, 2004; 2005; 2011; 

2013a; 2013b; SARAMAGO, 2000; 2004; LIMA, 2001; 2009; 2010; 2014).  

Conforme ponderações, já lançadas e evidenciadas, o conceito de educação 

ao qual me filio é amplo e não se restringe a espaços preestabelecidos ou práticas 

institucionalizadas e/ou impostas como legitimas. Tal concepção constrói-se e 

incorpora-se à vida dos agentes sociais que participam de sua construção – sujeita 

aos imperativos da vida – e da formação humana em várias frentes dos espaços 

socioculturais, na convergência das ações e princípios de vida é constitutiva e 

constituída em meio às práticas culturais. O ato de educar não finda como um fim 

em si mesmo, como meio de vida e trabalho. Muito pelo contrário, transcende ao 

homem individual em suas limitações temporais e espaciais e dialoga com a 

humanidade em sentido transversal. Por ser força criadora, “aos poucos o mundo da 

educação se revela na sua inteireza humana, isto é, cultural” (BRANDÃO, 1985, p. 

149 - grifos no original). Anunciando sua gênese cultural, o mundo da educação 

revela-se inteiramente em cada ação que vise à formação humana. Mesmo sem 

modelo algum de ensino institucionalizado e centralizado existe educação. Há (re) 

apropriação de saberes de uma geração a outra, por toda parte em redes e sistemas 

sociais, numa construção social, cultural e política, com interesses que extrapolam 

os limites espaciais dos ambientes educativos. As identidades individuais e coletivas 

são disputadas, negociadas e (re) construídas notadamente nesses espaços 

configurados em edificações culturais. Os processos ideológicos e as formas de 

representações sociais que envolvem as categorias educação e cultura, bem como a 

amplitude de seus sentidos variam de sociedade para sociedade ou de época para 

época na história de uma mesma sociedade.  

Compreender como se articulam os determinantes e estratégias de 

perpetuação do capital cultural na literatura concebida por José Saramago, na obra 

A Caverna (2000a), configura a pergunta da pesquisa em pauta, que tem como 

objetivo geral investigar como se constituem e se intercambiam os saberes 

socioculturais. Tal escolha se justifica pelo fato de que na sociologia de Bourdieu 

(1996), compreender a gênese social do campo literário, dos jogos de linguagem e 

de interesses – materiais e simbólicos – que o sustentam, não significa oferecer 

sacrifícios ao prazer reduzindo e destruindo o sensível, muito pelo contrário, a 

“análise científica das condições sociais da produção e da recepção da obra de arte, 

longe de reduzir ou de a destruir, intensifica a experiência literária” (BOURDIEU, 
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1996, p. 14), permite olhar de frente todo um sistema de relações inteligíveis 

capazes de explicar dados sensíveis. 

O interesse originário, ou meu investimento intelectual, para atingir 

indagações em relação à formação humana a partir de uma pequena parcela da 

obra de José de Souza Saramago, erguida palavra por palavra – na intersecção de 

assuntos e ideias que brotam nos arredores de A Caverna, entre a paisagem 

exterior, mesclando vida urbana e vida rural, e a paisagem interior da gruta/caverna 

de aspectos admiravelmente familiares – concerne em grande parte, ao campo das 

subjetividades, ao pacto de leitura implícito, estabelecido por mim, ao ter sido 

fisgada por palavras saramaguianas, em outras de suas obras literárias e em 

intervenções feitas pelo cidadão crítico que o autor sempre foi. Porém, não há como 

pensar a análise interna da obra sem me reportar a sua trajetória social, à 

consagração alcançada pelo autor por meio da matéria de vida sulcada no conjunto 

de sua obra literária. Especialmente na utilização que o autor faz deste capital 

cultural incorporado para interferir criticamente nas relações humanas, clamando a 

necessidade da participação efetiva desempenhada por cada cidadão. Como está 

expresso em suas palavras ao receber o prêmio cidade de Lisboa, quando ele 

evidencia o compromisso do seu discurso como profissional da escrita: “Cuidemos 

um pouco menos da carreira pessoal e um pouco mais da reivindicação colectiva” 

(SARAMAGO, 1982, p. 2). 

Uma detalhada apreciação da recepção crítica do escritor português, 

realizada por meio do levantamento de teses e dissertações, defendidas em 

universidades brasileiras3, demonstra as categorias mais estudadas pela academia: 

a temática do duplo; a literatura comparada; as relações entre o discurso histórico e 

o literário; a intertextualidade e a temática do espaço. Assim, a investigação crítica 

em torno da produção literária de José Saramago mostra uma impressionante 

pluralidade que se amplia ao abrir-se para múltiplas possibilidades de leitura. 

Na Sociologia do Romance, Goldmann (1976) propõe um método sociológico 

que considere primordial pensar as relações entre o discurso romanesco e a 

realidade social. Contrário ao culto do indivíduo, Goldmann nomeia como sujeito 

uma coletividade – o que chama de “sujeito transindividual”. Ele utiliza como 

exemplo explicativo recorrente a ação exercida por três indivíduos que carregam um 

                                                           
3  Especialmente na Universidade de São Paulo, na Universidade Federal do Rio Grande do 

Sul e na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. (BRIZOTTO; ZINANI, 2014) 
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piano. Quem seria o sujeito dessa ação? Seguramente nenhum deles 

separadamente, pois só podem ser entendidos coletivamente e a partir da ação 

consciente dos três homens imersos nessa nova realidade de ação comum. Na 

concepção goldmanniana, essa ação distingue-se de um entendimento do conceito 

de “consciência coletiva” no sentido de uma consciência exterior ao indivíduo com 

vistas a integrá-lo de maneira coercitiva às engrenagens sociais. Para Goldmann, o 

exemplo dos três homens que carregam o piano, ilustrativo da existência do sujeito 

coletivo, é um raciocínio que se aplica a toda ação social e cultural. Assim, o mesmo 

tipo de pensamento aplicado na análise sociológica da literatura consegue 

“destrinçar os elos necessários, vinculando-os a unidades coletivas cuja 

estruturação é muito mais fácil de apurar e elucidar” (GOLDMANN, 1976, p. 206, 

grifos no original). Ou seja, o estudo sociológico da obra literária não se restringe ao 

estudo das relações entre o escritor e sua obra, contrariamente, a ênfase na 

singularidade do escritor cede lugar ao estudo da busca de coerência, de uma 

“consciência possível”, que move o processo de criação cultural.  

Nessa dinâmica processual, a “hipótese fundamental” pressupõe que “o 

caráter coletivo da criação literária provém do fato de as estruturas do universo da 

obra serem homólogas às estruturas mentais de certos grupos sociais” 

(GOLDMANN, 1976, p. 208). Ao invés de ser limitante, o estudo interno da obra 

revela um retrato coletivo do processo social que a originou, há uma ênfase para um 

estudo sociológico estrutural e genético. 

Ao enfocar a Filosofia da Ciência, Rubem Alves (2002) faz uma analogia entre 

o cientista e o pescador, a rede e as teorias, retomando a frase usada por Karl 

Popper como epígrafe de seu livro A lógica da investigação científica, "Teorias são 

redes; somente aqueles que as lançam pescarão alguma coisa" (POPPER apud 

ALVES, 2002, p. 92). Ou seja, não basta lançar qualquer rede, o que importa é o tipo 

de rede a ser lançada, cada rede possui uma ciência, uma lógica, um propósito. As 

redes precisam ser construídas e lançadas na lida com as incertezas do percurso. 

Em sentido similar, a literatura enquanto produção artística, encontra-se enredada, 

de modo inevitável, aos processos da construção sociocultural dos saberes sociais, 

por mais que seja produto da invenção humana. Essa rede de relações é um 

primoroso instrumento para se indagar as origens e as representações que a 

literatura faz dos saberes consolidados pela cultura – matéria prima da produção 

literária – no seu sentido antropológico. A cultura é, também, o elemento constitutivo 
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de vários outros processos sociais e, por isso, sua função vai além de refletir ou 

representar a sociedade. Avançar nessa indagação requer um olhar (epistêmico) 

que encare a educação como uma ação humana, consciente e/ou inconsciente, de 

contínuas buscas, desafios, descobertas e soluções frente às problemáticas 

vinculadas à melhoria das condições de vida (para todos) no espaço social. Uma 

visão menos “pragmática” da cultura já será um importante marco nesse roteiro. 

Os intelectuais são preparados pela lógica de sua formação para 
tratar as obras herdadas do passado como uma cultura, isto é, como 
um tesouro que se contempla que se venera, que se celebra - e por 
isso mesmo os valoriza -, em suma, como capital destinado a ser 
exibido e a produzir dividendos simbólicos, ou simples gratificações 
narcisistas, e não como capital produtivo que se investe na pesquisa, 
para produzir resultados (BOURDIEU, 2004a, p. 43). 

 

Ilustram parte desse “capital produtivo” os recursos, conquistados via trabalho 

intelectual e material, geralmente, empregados em inúmeros artifícios de cunho 

educativo, configuram-se em um tipo de capital cultural que produz bens simbólicos. 

No decorrer desta investigação, me proponho a garimpar em tramas literárias os 

saberes construídos socialmente e a importância desses para os processos 

socioculturais de humanização. 

Roger Chartier (2005) – em sua visão de historiador e companheiro de 

trabalho de Bourdieu – destaca que os objetivos, atitudes e expectativas do 

sociólogo, podem inspirar uma postura científica a ser seguida por estudiosos de 

seu legado científico. Estudioso incansável das conjecturas científicas, incluindo as 

suas, em cada objeto de pesquisa procurou “fazer funcionar, a respeito de um tema 

diferente, o modo de pensamento que nele se exprime, reativá-lo num novo ato de 

produção, tão inventivo e original quanto o primeiro” (BOURDIEU apud CHARTIER, 

2005, p. 259-260). Por outro lado, muitas vezes se faz necessário assumir e correr o 

risco de convocar diferentes correntes teóricas para essa análise, pondo em diálogo 

a educação como constituída e constituinte da cultura e em busca de uma 

concepção sociológica ampliada. Talvez um vespeiro possa vir a se despontar nesse 

itinerário, contudo, os ganhos teóricos podem ser incontáveis. O choque de opiniões 

divergentes é, na maioria das vezes, benéfico à produção de conhecimentos mais 

aprofundados e favorece a consolidação de uma ciência mais democrática. 

Destarte, uma pesquisa de caráter bibliográfico e documental tem sido, 

portanto, construída à luz da perspectiva sociológica dos estudos de Pierre 
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Bourdieu. Nesta análise busco compreender a rede de relações entre a obra A 

Caverna e o espaço social também em entrevistas concedidas por José Saramago, 

documentos escritos e iconográficos do acervo da Fundação José Saramago 

(Disponível em http://www.josesaramago.org/). Além dos Documentários Mago 

Saramago – Caverna de Platão e as imagens; José e Pilar (diretor Miguel Gonçalves 

Mendes) e Jose Saramago – Levantado do Chão. A estruturação da tese em 

discussão se dará a partir de três capítulos.  

No Capítulo I, Educação e formação cultural, adoto como eixo norteador a 

problematização e análise da Educação como a formação sociocultural do homem. 

Privilegio uma análise sociológica do processo educativo, como construção cultural, 

em diferentes espaços de interação entre os agentes e suas heranças culturais. A 

educação constitui-se culturalmente e em contrapartida a cultura constitui o 

processo educacional, formativo. 

No Capítulo II, Sociologia da Literatura para ler Saramago, interessa-me a 

compreensão de aspectos ideológicos e históricos para a construção e o exercício 

de uma sociologia da literatura; assim como do processo de humanização a partir da 

imersão na experiência artística proporcionada tanto pela arte literária como pela 

participação na vida social; isto demonstra o QUADRO 1. “Trunfos, handicaps e 

carreira – trajetória social – Saramago-escritor no campo cultural”. 

No Capítulo III, Formação humanística: “A Caverna” de fora para dentro, por 

conseguinte, os argumentos serão construídos a partir de uma leitura sociológica da 

obra A Caverna, de José Saramago. Isso se dá, prioritariamente, a partir de uma 

análise bourdieusiana do campo romanesco, em trechos selecionados da obra e do 

QUADRO 2. “Posicionamentos e tomadas de posição das personagens”; 

instrumentais que apontam as estruturas do campo literário enquanto um 

microcosmo do mundo social. 

Em Considerações finais, As outras margens de Saramago, retomo algumas 

nuances do diálogo tecido com autores que ampararam as bases conceituais e 

metodológicas da Tese. Busco articular as discussões e análises construídas a partir 

dos resultados da pesquisa, retomo hipóteses em busca de conclusões preliminares 

e, paralelamente, aponto novas possibilidades de discussão e trabalho projetadas a 

partir do estudo realizado. 

Penso que averiguar os saberes sociais como capital cultural, acercando-me 

de A Caverna, na literatura representada por José Saramago, suscita de imediato 

http://www.josesaramago.org/
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inúmeras indagações, ao mesmo tempo que recupera algumas certezas, 

reconstruídas e desconstruídas no movimento dialético de meu percurso formativo; 

por suas linhas – essa obra romanesca – retraduz a práxis pedagógica 

contemporânea ao reafirmar a força que o discurso literário sempre extraiu e 

exerceu, ao dialogar com os processos educativos como expressão e testemunho 

de uma época e das singularidades de seus “viventes”, em meio às angústias e à 

paz momentâneas. Na lida com as inconstâncias e incertezas do caminho e dos 

caminhantes, reveladas pela leitura de um mundo cada vez mais vinculado às 

aparências A Caverna evoca a transitoriedade e a legitimidade da vida que pulsa 

fora de nossas “cavernas” particulares, demonstrando que a educação acontece 

incontestavelmente “de fora para dentro”, é na labuta com outros e outras que os 

quadros sociais vistos de nossas janelas, vão sendo incorporados ou transmutados, 

desde os primeiros segundos de vida, à formação do humano em cada um de nós; 

toda a experiência humana é esculpida no burilamento da matéria prima do vivido e 

para isso é preciso “sair da caverna” e interrogar o mundo sobre o que está a 

acontecer. 
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CAPÍTULO I 
 

1.  PROCESSO FORMATIVO: EDUCAÇÃO COMO CULTURA 

 

A cultura constitui a educação e a educação constitui a cultura. Nesse 

sentido, tomo como eixo norteador dessa discussão a problematização e a análise 

da educação em sua função social primordial: a formação sociocultural do homem.  

Ao buscar compreender as relações estabelecidas no processo de construção dos 

conhecimentos, privilegio uma análise sociológica do processo educativo, enquanto 

construção cultural, em diferentes espaços de interação entre os agentes e suas 

heranças culturais. Historicizo o percurso dos sujeitos (agentes sociais), em 

interação entre si e com seu universo cultural, as possibilidades de se conscientizar 

de sua humanidade, de sua condição de ser social, capaz de envolver-se no 

constante movimento de alteridade, inerente ao processo de socialização, e capaz 

de influenciar e modificar o mundo em que vive. Ao averiguar os itinerários que 

perpassam as contradições sociais, envolvendo a Educação e a Formação Cultural, 

reflito sobre a constituição, construção e perpetuação de bens culturais entre 

gerações. Olhar especial é direcionado à pluralidade dos saberes sociais, dos 

saberes científicos e à hierarquia dos saberes em várias instâncias de produção de 

conhecimentos, uma vez que, emaranhados ao processo educacional, estes 

saberes socioculturais influenciam em diferentes níveis na manutenção de poderes e 

nos mecanismos de dominação e exclusão social. 

 

1.1  Construção de conhecimentos: ações, luzes e sombras  

 

Ao longo de todo o passado histórico percorrido pela humanidade, um 

conjunto de conhecimentos práticos e científicos reconstitui-se constantemente a 

partir de elementos trazidos pela memória social, com suas lacunas, rupturas, 

progressos e retrocessos. Pela leitura da historicidade inerente ao processo 

histórico, torna-se possível compreender a dinâmica sócio-histórica, engendrada em 

torno dos processos formativos, por meio da análise das práticas e dos discursos 

historiográficos. Posto que, oscilando entre esses dois polos, essa historicidade 

“implica no movimento que liga uma prática interpretativa a uma prática social” 

(CERTEAU, 2008, p. 32). Dessa perspectiva, entendo não haver nas situações 

socioeducativas um movimento diacrônico, a reger continuidades e acúmulos de 
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conhecimentos, como muitas vezes se pretende demonstrar numa visão histórica 

linear, cumulativa e puramente cronológica dos episódios sociais, a qual trata de 

defini-los dentro de uma lógica causal em busca de origens e se faz ancorada na 

história como objeto natural que iria se deslocando sempre rumo a um apogeu. A 

nova história ou história cultural4, renovada a partir das contribuições das Ciências 

Sociais, desvia sua atenção das hierarquias para as relações e das posições sociais 

para as representações. Por isto, ao colocar em questão os objetos e dar primazia 

ao modo como os construímos ao estabelecer relações entre eles, essa perspectiva 

histórica marca sua ruptura com o sujeito abstrato e universal, acata o saber local, 

reconhece a dialética entre os processos de continuidade e descontinuidade das 

formações culturais e sociais.  

Neste sentido, quando as perguntas se direcionam aos mistérios do tempo, 

há uma dialética da duração a ser considerada. Por conseguinte, indaga-se, fazendo 

coro com Bachelard, (1988, p. 8): “Do passado histórico, o que é que permanece, o 

que é que dura? ” – sua resposta vem repleta de inquirições implícitas – “é apenas 

aquilo que tem razões para recomeçar”. O questionamento lançado por Gaston 

Bachelard filósofo e ensaísta francês, estudioso da dialética temporal e de um novo 

espírito científico no século XX, torna-se lugar teórico interessante para refletir sobre 

os processos de mudanças, permanências, rupturas e continuidades presentes na 

historicidade do processo de formação sociocultural de homens e mulheres – 

construtores das realidades sociais – partícipes de atos socioeducativos uns dos 

outros ao longo dos tempos. 

Por essa ótica, o estabelecimento de um diálogo tácito entre experiência e 

razão, a lógica temporal não se conjuga com o conceito de tempo linear, horizontal – 

o tempo comum das coisas – e sim com uma ideia de um tempo cíclico ou em 

espiral, ou seja, o tempo do pensamento que é verticalizado. No âmago desta 

compreensão as lacunas temporais5 – o tempo descontínuo – são reveladoras de 

inúmeras práticas socioeducativas, sobretudo, quando são analisadas em seus 

                                                           
4   A história cultural é considerada, por Roger Chartier (1990; 1996), como uma história das 
representações coletivas do mundo social, ou seja, “es dicir, de las diferentes formas a traves de las 
cuales las comunidades, partiendo de sus diferencias sociales y culturales, perciben y comprenden su 
sociedad y su propia historia” (CHARTIER, 1996, p. 1). 
 
5    Ao destacar o caráter da superposição temporal Bachelard (1988), afirma que “o tempo tem várias 
dimensões; o tempo tem uma espessura. Só aparece como contínuo graças à superposição de 
muitos tempos independentes. Reciprocamente, qualquer psicologia temporal unificada é 
necessariamente lacunar, necessariamente dialética” (BACHELARD, 1988, p. 87). 
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discursos, na dissonância entre o tempo pensado e o tempo vivido; as relações 

simbólicas de força e suas representações inscritas nas práticas sociais compõem o 

tempo vivido do cotidiano. 

 Para o bem ou para o mal, por nobres motivações ou por motivações 

sórdidas – a Arte (da palavra) relata minuciosamente esses processos de aprender-

ensinar – sempre há educação porque a educação é algo que nos invade a vida 

para que de repente se aprenda, para que de repente se ensine ou ao mesmo 

tempo se possa ensinar-e-aprender, “ninguém escapa da educação. [...] de um 

modo ou de muitos todos nós envolvemos pedaços da vida com ela [...] para saber, 

para fazer, para ser ou para conviver, todos os dias misturamos a vida com a 

educação” (BRANDÃO, 2007, p. 7).  Tal assertiva faz da educação educações, uma 

força polissêmica que só faz sentido se pensada em inter-relação com a cultura. Por 

conseguinte, assim como não existe homem sem cultura, não há homem que não 

seja atingido por um tipo específico de educação. Nesse aspecto, a dualidade de 

pensar o bem e o mal em posições opostas já não faz sentido; é a complexidade de 

experiências que nos leva a atingir maior grau de humanização por meio da 

reconstrução de conhecimentos, no intento de compreender o que sustentou o 

processo milenar de construção de conhecimentos, direcionado não só à 

subsistência como também à ambição (construção) de uma existência plena e justa. 

Para tanto a educação tem sido solicitada a assumir uma posição paradoxal 

diante do duplo dilema de contribuir na formação do cidadão e contribuir para a 

concretização do seu eu no processo de individuação6, o tornar-se “si mesmo” 

(JUNG apud SILVEIRA 1974, p. 88).  Nessa oscilação do vir a ser humano há uma 

construção processual e cultural, garantida pela mediação entre os indivíduos e a 

sociedade, os quais conservam desde sua gênese a proficuidade de suscitar uma 

tomada de consciência de si e do outro. A transformação do homem se faz 

fundamentalmente pela cultura, e é no cultivo do humano que o ato de educar e 

educar-se comparece como um dos elementos fundamentais do processo de 

construção e reconstrução de uma realidade social mais humanizada.  

                                                           
6    Segundo Jung, todo indivíduo possui uma tendência para a individuação ou autodesenvolvimento. 

Individuação significa tornar-se um ser único. Na medida em que por individualidade entendemos 
nossa singularidade mais íntima, última e incomparável, significando também que nos tornamos o 
nosso próprio si mesmo, no processo de individuação são tomados “em atenta consideração os 
componentes coletivos da psique humana (conteúdos do inconsciente coletivo) o que reflete nas 
relações interpessoais” (SILVEIRA, 1974, p. 88). 
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As referências culturais tornam-se guiadoras das ações práticas dos agentes 

sociais – sempre inseridos nos processos formativos – por conseguinte, o 

conhecimento e análise dos espaços onde tais referenciais se constroem é de suma 

importância para entender os conflitos existentes e emergentes entre grupos 

heterogêneos convivendo em distintos espaços. O antropólogo Clifford Geertz (1989, 

p. 4) diz acreditar “como Max Weber, que o homem é um animal amarrado a teias de 

significados que ele mesmo teceu”. Resulta daí sua defesa de um conceito de 

cultura extremamente semiótico. Ao buscar explicações para reconstruir o enigma 

da superficialidade das expressões sociais assume “a cultura como sendo essas 

teias e a sua análise; portanto, não como uma ciência experimental em busca de 

leis, mas como uma ciência interpretativa, à procura do significado”. (GEERTZ, 1989, 

p. 4). 

O impacto que o conceito de cultura tem sobre o conceito de homem se dá 

quando a cultura é percebida como “um conjunto de mecanismos simbólicos” 

(GEERTZ, p.37) de controle. Nossos valores, nossas ideias, nossos atos são 

produzidos culturalmente e com esta constatação é possível definir, ainda com 

Geertz (1989, p. 37), que todos os homens, “até o último deles, são artefatos 

culturais”; por serem instrumentos de um processo contínuo de aprendizagem e 

desenvolvimento, suas relações delineiam-se no âmbito de um território cultural 

peculiar. Portanto, qualquer tentativa de interpretar as especificidades das relações 

humanas indaga consequentemente os significados de ideias, valores, atos e 

emoções traduzidos em produtos culturais emaranhados na tecedura dos processos 

socioeducativos.  

Focalizar o homem como produtor de cultura e agente social de constantes 

transformações pressupõe focalizar ao mesmo tempo os tipos de relacionamento 

que este homem mantém com seu universo sociocultural. Uma perspectiva analítica 

de cunho histórico cultural permite desvelar a historicidade da construção teórico-

metodológica da ideia de homem, sociedade e educação e de suas inter-relações 

conceituais. Especialmente porque o principal objeto da história cultural é “identificar 

o modo como em diferentes lugares e momentos uma realidade social é construída, 

pensada, dada a ler” (CHARTIER,1990, p. 16-17).  

No âmbito da sociedade contemporânea, considero relevante ponderar a 

inter-relação entre as concepções de homem, sociedade e educação; desse ponto 

observa-se a existência de uma enorme distância entre o homem natural e o homem 
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social, urdida no e pelos efeitos do processo educativo. Não por acaso, antecipando 

um dos ideais da Revolução Francesa, Rousseau subordina a liberdade individual à 

coletiva para afirmar a primeira; a ideia de liberdade dá forma ao princípio 

fundamental de toda a obra do iluminista Jean-Jacques Rousseau. Reconhecendo a 

liberdade como valor supremo, defendeu o autoconhecimento e a primazia da 

emoção. 

Embora possa parecer, não há em Rousseau uma defesa ao individualismo, 

nem a negação de possíveis ganhos de um processo de formação sociocultural.   

Em sua idealização teórica em torno do homem em seu estado natural, no mito do 

bom selvagem, propõe que o homem não abra mão da qualidade que define sua 

humanidade: a liberdade. Sem dúvida, em qualquer época pensar a liberdade 

defendida por Rousseau é pensar também os conceitos de vontade geral e de 

participação política. Em sua filosofia, a vontade geral, não estática, se prende 

somente ao interesse comum, pode ser definida como aquele traço que resta de 

comum entre as vontades de cada membro da sociedade, consequentemente, não 

pode ser entendida como uma somatória das vontades particulares. Por seu caráter 

dinâmico, é que a vontade geral deve ser questionada, analisada e contestada. 

Neste sentido se diferencia da vontade de todos que se atrelam ao interesse privado 

e não passa da soma das vontades particulares. Mais complexo do que demonstra a 

teoria, do ponto de vista prático, o desafio passa a ser a administração das tensões 

e conflitos tendo em vista os interesses comuns, compatíveis e coerentes com a 

vontade geral.  

Uma resposta improvável seria a conciliação, conforme afirma Rousseau 

(1995). Ao adquirir conhecimento dos fins sociais da sociedade, não é possível ao 

homem o retorno ao “estado de natureza”. Ou seja, para ele só há como saída 

assumir a educação: 

 

No estado em que se encontram as coisas, um homem abandonado 
a si mesmo, desde o nascimento, entre os demais, seria o mais 
desfigurado de todos. Os preconceitos, a autoridade, a necessidade, 
o exemplo, todas as instituições sociais em que nos achamos 
submersos abafariam nele a natureza e nada poriam no lugar dela. 
Ela seria como um arbusto que o acaso fez nascer no meio do 
caminho e que os passantes logo farão morrer, nele batendo de 
todos os lados e dobrando-o em todos os sentidos. (ROUSSEAU, 
1995, p. 9, grifo nosso). 
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A metáfora do homem desfigurado, mesmo proveniente de uma perspectiva 

naturalista, relança a antiga proposta de se pensar a formação deste homem natural 

forjada, em grande parte, pelas relações com o mundo social em que se encontra 

inserido e que caracterizam a sua formação. Seja nas determinações precipitadas 

por instituições sociais ou nos efeitos causados por sua imersão nos embates 

cotidianos, o homem atingido pela socialização de conhecimentos, não se dobra 

mais em todos os sentidos, faz-se no posicionamento político de uma educação 

como prática e experiência de liberdade. 

A presença de uma concepção de educação fundada em uma análise 

compreensiva e crítica do universo cultural em que ocorre, garante aos sujeitos 

envolvidos no processo de construção e compreensão do conhecimento a 

valorização de seus saberes sociais, sua memória coletiva, situando-os 

politicamente em seus lugares de pertencimento. Os estudos de Paulo Freire7 

apontam que é a partir da compreensão crítica da cultura que se constitui a práxis 

dialética em que teoria e prática inter-relacionam-se sustentadas pelo tripé: 

conscientização, politização e libertação. 

Ao discorrer sobre a dialética do diálogo libertador de Freire, Schmied-

Kowarzik (1983) diz ser a Pedagogia do oprimido um direcionamento para a auto- 

compreensão dialética de toda teoria da educação. Para o autor esta obra 

ultrapassa seu sentido originário de ponderar sobre a educação de adultos no 

Terceiro Mundo, no plano da linguagem e da política na América Latina, o que 

ressalta o aspecto da determinação dialética da experiência educacional: 

“Entrelaçando temas cristãos e marxistas e referindo-se a Burber, Hegel e Marx, 

Freire retoma a relação originária entre dialética e diálogo. ” (SCHMIED-KOWARZIK, 

1983, p. 69, grifos no original). Para o autor, a pedagogia de Freire define a 

educação como experiência “dialética da libertação humana do homem, que pode 

ser realizada apenas em comum, no diálogo crítico entre educador e educando” 

(SCHMIED-KOWARZIK, 1983, p. 70). 

                                                           
7       Considerado um dos pensadores mais notáveis da pedagogia mundial, Paulo Freire é o atual 

patrono da educação brasileira. Quando em 1960 defende tese e obtém o título de Doutor em 
Filosofia e História da Educação, já atuava há mais de duas décadas no âmbito da educação, via 
movimentos sociais, na educação (escolar ou não) de jovens e adultos, e ainda como professor 
universitário e administrador nas áreas de educação e cultura. Na comemoração de 900 anos da 
Università di Bologna, Freire recebe o título Doutor Honoris Causa, dentre os 41títulos que recebeu 
nesta categoria.  
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 O ponto de partida da reflexão freireana acerca da consciência somente pode 

se dar nessa ação dialética, que ocorre na relação entre homem, mundo e 

conhecimento; através da experiência sócio histórica. Essa articulação 

problematizadora entre a subjetividade humana e a objetividade do mundo é central 

desde o início de sua prática pedagógica. Admitir a dialogicidade enquanto essência 

da educação como prática da liberdade corresponde, neste sentido, a entender a 

essência do diálogo enquanto fenômeno humano e, portanto, representação cultural. 

Freire afirma ser a palavra mais que um meio para realização do diálogo. 

Constatação que implica um questionamento dos elementos constitutivos da palavra 

e impulsiona o ser reflexivo a empreender uma busca capaz de revelar, nela, duas 

dimensões no ato de expressar-se por meio de palavras: a ação e a reflexão, 

solidárias entre si, “em uma interação tão radical que, sacrificada, ainda que em 

parte, uma delas, se ressente, imediatamente, a outra. Não há palavra verdadeira 

que não seja práxis” (FREIRE, 2011, p. 106).  Da mesma forma, não há palavra 

neutra. Posto assim, não é difícil constar a indissociabilidade entre o conceito de 

história e o conceito de educação no pensamento sócio filosófico de Freire.  

O conhecimento da realidade em sua historicidade é um dos pressupostos 

básicos na construção de uma prática educativa voltada para o diálogo com o 

mundo, a reflexão, a ação e o trabalho de transformação da realidade. Freire (2011) 

exalta a profundidade do termo conscientização e a sua vinculação ao processo de 

busca e construção de conhecimentos – como prática da liberdade. Diante do 

alcance semântico do termo, assume o conceito de “conscientização” como 

instrumento nuclear de suas convicções pedagógicas. Enfatiza em mais de uma de 

suas obras que somente um trabalho educativo crítico pode propiciar a passagem de 

uma consciência transitiva ingênua para uma consciência transitiva crítica. Ambas 

vão além de uma consciência intransitiva, pois esta não tem compromisso com a 

dimensão humana da existência. Barreiro (2000) a situa no âmbito de sociedades 

fechadas e estratificadas, limitadas a uma manutenção empobrecida da subsistência 

e da produção cultural. Na consciência intransitiva, o homem ainda não se descobre 

em trânsito, ou, mesmo, capaz de relacionar-se com o mundo sem adotar uma 

interpretação mágica da realidade. Este não posicionamento do homem diante de 

sua história limita suas motivações, interesses, aspirações e expectativas. Por outro 

lado, diante dos processos de mobilização social e transformação de valores 

culturais, esse mesmo homem pode se descobrir como ser oprimido capaz de 
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emergir “à condição de ser o trânsito: ao mesmo tempo seu realizador e libertado 

nele” (BARREIRO, 2000, p.69, grifos no original). Existem incalculáveis paragens de 

aprendizado no qual o enriquecimento de cada agente social se dá pelas relações 

estabelecidas pelo ato solidário de ensinar-e-aprender, aprender-e-ensinar, 

aprender-a-aprender ou seja, na aposta que se faz no devir humano. 

 Nesse aspecto a educação é, então, uma decorrência do processo de 

interação entre o conhecimento, as pessoas e o meio sociocultural em que vivem. A 

relação com o saber é parte do princípio comunicativo utilizado em todas as 

sociedades que, ao exercerem o ato de educar-se aprendendo, apreendem sua 

realidade e de outros, criando laços e nutrindo redes comunicativas. De modo 

providencial os atos de criar e nutrir são intrínsecos ao ato de educar, ou melhor, 

definem o que é educação desde sempre ligada aos movimentos de mudança e 

transformação. Etimologicamente o sentido e o significado do termo educar, do latim 

educare (instruir e criar), liga-se por sua vez a ducere, em latim, com o sentido de 

trazer associado ao prefixo ex (fora) + ducere (conduzir, levar), o que nos permite 

dizer, literalmente, que educar é 'conduzir para fora' de si mesmo em direção ao 

mundo social, ao Outro. Daí ser o educar (-se) – a prática educativa – verbo sem 

conjugação a uma só voz. Mesmo quando se faz como ato de profissão 

regulamentada, tem suas raízes no aprendizado de um ofício, na maestria de um 

saber fazer sedimentado pelo avanço de conquistas intelectuais e pelas práticas 

sociais de educandos e educadores, em aprendizados milenares das artes e dos 

ofícios educacionais. Entendidos em sentido ampliado, são mantidos na relação com 

o aprendizado das lutas cotidianas; de gestos que ensinam ao se repetirem e se 

reinventarem no ato de ensinar-aprender-aprender-ensinar para fazer a vida melhor, 

mais significativa pela experiência compartilhada.  

Oportuno pensar o desenvolvimento do termo educação no sentido de 

trabalho realizado por aprendizes de um ofício milenar, pessoas em processo de 

interação com o mundo social, qualquer que seja a fase de suas vidas; aprendizados 

amplos ou mais restritos solicitam espaços que não se restringem ao escolar, 

reivindicam lugares de vida e de trabalho: a casa, o quintal, a praça, o santuário, o 

circo, a oficina, o sindicato etc. Em certo sentido, o termo ofício se desvincula do 

termo trabalho. Pessoa (2005, p. 7) fala da extensão alcançada pelo significado da 

palavra ofício e destaca duas dimensões importantes: em primeiro lugar, o ofício 

define-se como algo executado com maestria, extremamente bem feito. A segunda 
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dimensão, relaciona-se “a algo que é feito não a partir de um conhecimento teórico, 

apreendido a duras penas, mas de algo que é feito a partir de um conhecimento 

vivencial, apreendido com a experiência de quem já o fazia também eximiamente” 

(PESSOA, 2005, p. 7). Na ação de conduzir-se para fora de, ao encontro com o 

outro, os processos que envolvem a educação são quase sempre uma busca de 

solução e superação para condições dadas. A força de tais processos tem as raízes 

intrincadas, sustentadas pela seiva de histórias coletivas diversificadas. Daí homens 

e mulheres enriquecidos por etapas históricas vencidas e com outros desafios a 

caminho idealizam, trabalham, contestam, criam e participam do mundo social. 

O trabalho de Pierre Bourdieu tornou-se fundamental para se pensar 

objetivamente todas as relações que podem estar visíveis nas formas de 

coexistência de sociabilidade e/ou de relações entre os indivíduos. Ou até mesmo 

nas relações mais estruturais que se organizam em cada campo8 da produção 

cultural (ou mesmo de outros como o religioso, o político etc.) num dado momento e 

num lugar dado. O conceito campo revela-se eficaz para análise das relações 

sociais, travadas nos espaços sociais, sem restringi-las ao conceito marxista de 

classe social.  

De acordo com Bourdieu, é necessário pensar sempre nas relações visíveis 

nas formas de sociabilidades entre os indivíduos e também nas relações mais 

abstratas e estruturais que organizam os campos. Todo campo estabelece-se em 

torno de princípios, regras e hierarquias próprias e não pode ser compreendido 

desvinculado das noções de habitus e de estratégia. No sentido bourdieusiano – 

ratifica Chartier (BOURDIEU; CHARTIER, 2012, p. 88) – os campos “São definidos a 

partir dos conflitos e das tensões no que diz respeito a sua própria delimitação e 

constituídos por redes de relações ou de oposições entre os atores sociais que são 

seus membros”. Em constante disputa, por múltiplos interesses, os agentes, 

dominantes e dominados em cada campo, se utilizam das estruturas sociais 

estruturadas (a sociedade) e estruturantes (sua mente) para participarem das lutas 

cotidianas, pelo monopólio do poder, em cada campo, utilizando-se de seus capitais 

simbólicos que funcionam como uma moeda propícia a levar aos ganhos e perdas 

de bens simbólicos.  

                                                           
8       A partir daqui o termo campo será grafado em itálico toda vez que referir-se ao conceito de 

campo em Bourdieu. 
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A característica intrínseca a qualquer ato educativo revela-se como a vocação 

de ir ao encontro, fazer-se plural, intercambiar o grupo do eu pelo grupo do nós. 

Nesses termos, a educação encontra-se incontestavelmente inserida nas complexas 

redes dos processos sociais, arquitetada em meio às manifestações e organizações 

culturais. A educação dá o sentido das ações da prática, em todas as relações 

sociais, imiscuindo-se pelos veios dos processos formativos, encontra-se arraigada 

nos conflitos, disputas e conquistas em qualquer espaço socioeducativo de 

formação humana.  

Esse conjunto de reflexões teórico metodológicas implica entendimento e 

conceptualização da educação como um campo social, possível de ser analisada 

enquanto “espaço social com regras próprias e com autonomia relativa em face dos 

outros espaços sociais (econômico, político, religioso) ” (PESSOA, 2013, p. 183).  No 

sentido dado pelos estudos bourdieusianos, a educação pode ser discutida como um 

campo social. Sua constituição se dá a partir de uma espécie de jogo onde há uma 

disputa por diferentes tipos de capital (ou de poder), moeda que dá sentidos e 

valorações às estratégias dos agentes envolvidos nos processos de transformação 

ou conservação daquele campo. Nesses termos, Bourdieu amplia a concepção 

marxista de capital, entendendo-o não apenas como acúmulo de riquezas e bens 

econômicos, mas como concernente a todo poder ou recurso manifestado nas 

atividades sociais. 

 É necessário dizer, com a sociologia de Bourdieu, que para a constituição de 

um instrumental afinado com o método relacional de análise das dominações e 

práticas pertencentes a um espaço social (em campos específicos) é imprescindível 

levar-se em conta, além do capital econômico, outros tipos de capitais, como o 

capital cultural (saberes e conhecimentos reconhecidos), o capital social (relações 

que podem ser convertidas em ganhos e dominações sociais). Em linhas gerais, 

cada tipo de capital converte-se em uma espécie de bem simbólico (aquilo que 

chamamos prestígio, status ou honra ligados à identificação e à distinção do sujeito 

no espaço social). Assim, se me proponho a pensar o campo educacional interligado 

ao campo cultural, é decisivo pensar nestas relações de poder, implícitas ou 

explícitas, como consequência não somente de desigualdades econômicas, mas, 

sobretudo como fruto de entraves sociais causados pelo déficit de capital cultural no 

acesso aos bens simbólicos.  
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1.1.1 Educação como Cultura: repercussões sociológicas 

 
 
Quando os caminhos que indagam cultura e educação parecem bifurcar-se e, 

ao mesmo tempo, se agregam, muitas das imagens suscitadas nos remetem às 

origens das noites ancestrais, aos ecos de outras aprendizagens socioculturais e, 

por conseguinte, às relações humanas travadas desde então. Brandão (1981) situa-

se nesta perspectiva antropológica para verificar “Como terá sido? ” 

 

Como terá sido a noite esquecida de todas as memórias?  
A primeira noite ancestral da aurora da história  
Em que um pequeno ser vivo depois chamado homem  
Chamou para perto da fogueira acesa o seu neto e, 
Apontando com dois dedos da mão uma estrela entre muitas no céu  
Pronunciou pela primeira vez o seu primeiro nome?  
Com que gestos da mão e da fala rude, no entanto mais cheios de 
luz do que a fogueira e mais ainda do que as estrelas do céu teria 
acontecido aquilo um dia, no meio do silêncio da noite? (BRANDÃO, 
1981, p. 1) 
 
 

Aquém e além das lendas revisitadas por poetas, situam-se as memórias 

coletivas, os rituais, as pronúncias e anúncios dos primeiros nomes, gestos da mão 

e do olhar, silêncios e falas rudes. São marcos (monumentos) de um percurso 

histórico que pode ser um pouco de nós e nos levar para perto de outras fogueiras 

acesas, em outras noites para fazer outras perguntas. E talvez possamos, por meio 

de inferências, reavaliar de onde fala e como fala uma concepção sociológica de 

educação. Se uma primeira afirmação se direciona para a ideia de assumir a 

educação como cultura, não há que se falar de uma cultura única, universal e 

homogênea, uma vez que as formas de organização da vida social por cada 

coletividade não acontecem gratuitamente. Confirma-se pela história de apropriação 

do mundo social, nos modos como os homens e mulheres concebem e expressam a 

realidade, marcados pela coexistência de múltiplas culturas. 

No desígnio de desenvolver melhor esse raciocínio, cabe analisar e distinguir 

os significados que assumiram historicamente as concepções de cultura. Até o 

momento, a questão tem sido tratada com a importância merecida, mas, apenas 

pelo aspecto de sua superfície, porém, será a partir daqui aprofundada. De acordo 

com Gonçalves (2005), inicialmente duas vertentes se destacam: uma concepção 
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clássica, por um lado, em que a cult1ura é compreendida como processo de 

aprendizado e autoaperfeiçoamento humano. E de outro, uma concepção moderna9, 

entendendo as culturas enquanto expressões inerentes à identidade dos diversos 

agrupamentos humanos. Dito de outro modo, na concepção clássica a noção de 

cultura associa-se à noção de trabalho, pode ser entendida como “esforço constante 

e consciente no sentido de formar e aperfeiçoar os seres humanos”, enquanto que, 

na segunda concepção, cultura é basicamente a “expressão da alma coletiva” 

(GONÇALVES, 2005, p. 28). A repercussão desses dois entendimentos da cultura 

exerce papel mediador, e ao mesmo tempo conflituoso, na reflexão sobre a 

educação especialmente entre os aspectos que levam a classificá-la enquanto um 

patrimônio cultural herdado por uma determinada coletividade humana, urdida na 

sua alma, e ao mesmo tempo, reconhecida como um patrimônio adquirido ou 

reconstruído, resultante de um trabalho individual e coletivo consciente, implicado 

em reconstrução constante. 

Existe uma gama imensa de etnografias10 sobre povos que nunca 

conhecemos e jamais chegaremos a conhecer, por causa do desaparecimento de 

sua língua, seus costumes, seus descendentes etc. Ainda assim, se hoje tomamos 

conhecimento de suas práticas educativas é porque, via universo cultural (pela 

oralidade, iconografias e/ou pela arte literária), fomos apresentados a elas, aos seus 

valores socioeducativos, à sua maneira de educar. Uma descrição densa, 

etnografando cada saber-ser, cada saber-fazer, cada saber ensinado e apreendido 

termina por revelar mais do que as palavras podem elucidar. Revelam que vistas de 

perto, “Cada cultura possui seus próprios valores; as pessoas têm suas próprias 

ambições. Seguem os seus próprios impulsos, desejam diferentes tipos de 

felicidade” (BOAS, 1896, p. 34). Por estas motivações labutam nas diferentes 

instituições sociais impressas em cada cultura. Em busca de seu interesse vital, em 

distintas épocas, o homem, tem se deparado com “costumes diferentes através dos 

quais ele satisfaz suas aspirações; diferentes códigos de lei e moralidade que 

premiam suas virtudes ou punem seus defeitos” (MALINOWSKI, 1978, p. 34). Nas 

                                                           
9     Conforme os estudos de Gonçalves (2005), estudioso das culturas como patrimônios culturais, essa 

concepção  passa a vigorar a partir do século XVIII, fundada no pensamento do filósofo alemão Johann Gottfried 

Herder (1744 -1803). 
10  “Malinowski e Franz Boas deram novos rumos à antropologia ao defender a importância de estudar as 

culturas humanas nos particulares, partindo da premissa de que o grupo produz, a partir de suas condições 

históricas, climáticas, linguísticas etc., uma determinada cultura que se caracteriza, então, por ser única e 

específica.” (LIMA, 2009, p. 53). 
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relações entre mundos permanece um profundo interesse de intercâmbio entre as 

criações humanas, as práticas educativas, as aspirações, as realizações e, porque 

não dizer,  busca pela felicidade. 

Em sentido similar, de acordo com as ciências sociais, toda educação é 

imersão cultural, direciona- se por aspirações culturais; toda cultura é educação. Na 

aparente simplicidade de um aparente trocadilho comparece, a nosso ver, uma 

complexa rede de significados simbólicos das relações entre os interesses que 

movem a educação, os saberes e aspirações de múltiplos grupos em processo de 

interação muitas vezes revelando interesses divergentes e diversificados. É, 

sobretudo, esta multiplicidade de relações que nos educa de maneira mais completa 

e amplia interpretações do quadro social no qual se insere a educação, enquanto um 

amplo processo formativo.  

Daí a necessidade premente de outra mirada, um “olhar sobre a educação 

que não se mantém no raio de abrangência da escola, que não sofre clausura, que 

vê um horizonte mais ampliado, capta a relação educação, cultura e vida social” 

(MASCARENHAS, 2004, p. 18, grifo nosso). E exatamente por captar e indagar as 

relações sociais que este olhar reflexivo remete suas ações ao objetivo da 

Sociologia da Educação11: uma análise da influência dos fatores externos no 

desempenho e produtividade escolares. Esta sociologia específica mantém, desde 

sua consolidação como disciplina, um diálogo sensível às controvérsias envolvendo 

o caráter não democrático da escola, muitas vezes expresso em seus currículos e, 

mormente, nas práticas pedagógicas. Pode-se dizer que procura capturar e 

questionar as relações inerentes ao processo de construção do conhecimento inter-

relacionadas à cultura, vida social e educação. Na definição de Lakatos (1979, p. 23), 

a sociologia da educação “examina o campo, a estrutura e o funcionamento da escola 

como instituição social e analisa os processos sociológicos envolvidos na instituição 

educacional”. Esse panorama envia nossa reflexão exatamente ao âmbito das 

relações travadas no campo educacional.  Desde os diálogos iniciais com os 

primeiros grandes sociólogos – Augusto Comte (1798-1857); Émile Durkheim (1858 

– 1917); Karl Marx (1818-1883); Max Weber (1864-1920) –  a ciência sociológica 

tem se tornado instrumento fundamental para pensar a educação, enquanto tema e 

objeto de estudo em projetos de investigação e intervenção; vinculada ao contexto 

                                                           
11  A clássica e recente Sociologia da Educação, no caso do Brasil, só passa a fazer parte da 

matriz curricular dos cursos de Pedagogia, aproximadamente, a partir da década de 1980. 
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social e aos processos formativos, essa concepção de educação define-se como 

constituída e constituinte de um extenso tecido cultural. 

Nesses termos, o cenário social das relações históricas entre as construções 

práticas e teóricas da ideia de cultura nas sociedades em que se insere demonstra a 

criatividade da cultura. Como força criativa, a cultura não pode ser tomada como um 

espelho, não é mero reflexo dos outros aspectos da sociedade, também tem sua 

dinâmica própria. Dessa maneira as manifestações culturais não podem ser 

totalmente reduzidas às relações sociais de que são produto, pois também as 

produzem, por sua vez. São complexidades impossíveis de serem ignoradas nos 

processos relacionais entre educação/cultura/sociedade/indivíduo e suas 

representações sociais.  

Uma sociologia (da cultura e da educação) preocupada, portanto, com as 

ações práticas do processo educacional, passa necessariamente pela atenção ao 

entendimento do processo de constituição dos sujeitos (física, moral, intelectual, 

espiritual, mental etc.). Essa constatação não se trata de uma ideia inovadora. 

Porém, a interpretação (entendimento) de como estas ações se organizam e se 

manifestam pode trazer novas possibilidades de reflexão sobre como as estruturas 

do mundo social são processadas pelos agentes que as interiorizam e as 

transformam em esquemas de classificação e orientação de suas condutas e seus 

gostos.  

Uma ampla compreensão desse processo pode encontrar legibilidade no 

conceito de habitus em Bourdieu (BOURDIEU; CHARTIER, 2012, p. 58, grifos no 

original), reativado a partir de uma noção muito antiga que remete aos estudos de 

Aristóteles e passa por Santo Tomás, ou mesmo “– além deles, em pessoas tão 

diferentes como Husserl, Mauss, Durkheim ou Weber – acaba exprimindo algo muito 

importante: os ‘sujeitos’ sociais não são espíritos instantâneos”. Ou seja, não se 

trata simplesmente de conhecer os estímulos a definirem o que alguém pode vir a 

fazer ou não; existe um sistema em estado de “virtualidade” que só é revelado e só 

produz algo quando empregado na relação com determinada situação. Nas palavras 

de Pierre Bourdieu, o habitus “é semelhante a uma mola, mas é necessário um 

desencadeador; e, dependendo da situação, ele pode fazer coisas opostas” 

(BOURDIEU; CHARTIER, 2012, p. 62). É uma noção que deve ser considerada, 

partindo de suas várias propriedades. No entendimento do historiador Chartier:  
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Ela é importante para lembrar que os agentes têm uma história, que 
são o produto de uma história individual, de uma educação 
associada a determinado meio, além de serem o produto de uma 
história coletiva, e que em particular as categorias de pensamento, 
as categorias de juízo, os esquemas de percepção, os sistemas de 
valores, etc. são o produto da incorporação de estruturas sociais. 

(BOURDIEU; CHARTIER, 2012, p. 58, grifo nosso). 

  

No entanto, ser produto dessa história coletiva de uma educação associada a 

determinado meio não faz do habitus “um destino”, ressalta Bourdieu (BOURDIEU; 

CHARTIER, 2012, p. 62) – pondo-se em desacordo com a afirmação atribuída a ele 

– por tratar-se de um sistema de disposições sempre submetido às experiências e 

por elas transformado. A respeito do grande debate sobre as primeiras 

incorporações de gestos e pensamentos, que passam pelo não dito, Chartier (2012, 

p. 60) fala da incorporação da estrutura social no interior dos indivíduos, citando 

como exemplo o manejo da linguagem, antes mesmo do pensamento racional e 

controlado. Talvez isto clareie a significância que a primeira infância possa vir a ter 

na apropriação e incorporação de gestos e comportamentos da estrutura social por 

meio do “não dito”. A respeito desse processo, o historiador da cultura sugere – 

durante entrevista com Bourdieu – que este aspecto chega a suscitar um grande 

debate, uma vez que leva a formular a questão – dos lugares sociais que permitem 

essa inculcação – em duas direções, questionando, por um lado, a relativa 

importância da instituição, por exemplo, a escola, e, por outro, averiguando tudo 

aquilo “que seria transmitido por ver-fazer e ouvir-dizer, que seria, assim, a própria 

matriz dos comportamentos, inculcados no seio da célula familiar, na relação entre 

pais e filhos” (CHARTIER,2012, p. 60). Para o historiador, o fato de acompanhar o 

pensamento de Bourdieu acerca das primeiras experiências, de sua intensidade e 

influência na constituição da percepção do mundo social, permite compreender a 

mediação como um processo cultural que se dá pela aprendizagem, na construção 

de conhecimentos.  

Já Vygostky faz, em suas pesquisas, uma crítica contundente a naturalização 

do desenvolvimento na aquisição das funções superiores, delineia o conceito de 

mediação de uma perspectiva sociohistórica em que o signo, a atividade (trabalho, 

ação) e a consciência interagem socialmente em um processo de interiorização do 

exterior já nos primeiros anos de vida. Para ele, aprendizado e desenvolvimento 

encontram-se inter-relacionados desde os primeiros dias de vida de uma criança. 
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Para pensar essa relação, formula questões complexas, determinando dois níveis de 

desenvolvimento: o nível de desenvolvimento real (desenvolvimento atual/real) e o 

nível de desenvolvimento potencial (gama de possibilidades). O primeiro refere-se 

àquilo que se pode fazer sozinho, sem ajuda, e o segundo, ao desenvolvimento e 

aprendizado possibilitado pela interação com outros. O conceito de zona de 

desenvolvimento proximal (ou iminente) define a distância entre os níveis de 

desenvolvimento real e potencial, é o campo intermediário do processo. Ou seja, 

uma série de informações que uma pessoa tem a potencialidade de apreender e 

atingir, mas ainda se encontra fora de seu alcance.  

 Em interlocução com Piaget, mas ancorado numa análise dialética, Vygotsky 

supera o naturalismo de Piaget e acrescenta uma dimensão sociogenética para 

discutir o conceito de mediação e a interação entre aprendizado e desenvolvimento: 

“o aprendizado humano pressupõe uma natureza social específica e um processo 

através do qual as crianças penetram na vida intelectual daqueles que a cercam” 

(VYGOTSKY, 1991, p. 99, grifos no original). Por esse ângulo é possível vislumbrar 

por que na psicologia social a mediação e as representações sociais são algumas 

das categorias fundamentais. 

 Na opinião de Bourdieu, Vygotsky pode ser definido como um 

psicossociólogo: “Ele diz coisas absolutamente apaixonantes. Como ponto de 

partida, ele apresenta o exemplo da linguagem que pode ser generalizado” 

(BOURDIEU; CHARTIER, 2012, p. 62). De acordo com Vygotsky, qualquer situação 

de aprendizado com a qual a criança se defronta tem uma história prévia; quando as 

crianças iniciam sua vida escolar o fazem conhecendo e sabendo muita coisa, elas 

“chegam à escola sabendo falar a própria língua e, no entanto, aprendem a 

gramática. Um dos principais efeitos da escola seria a passagem da prática para 

uma metaprática” (VYGOTSKY, 1991, p. 62). A exemplificação genérica do que 

ocorre com a linguagem serve para demonstrar que existem probabilidades de 

confirmação do habitus pelas experiências que venham a confirmá-lo ou não. Ou 

seja, para Bourdieu, “as pessoas terão experiências em conformidade com as 

experiências que formaram o habitus dessas pessoas” (BOURDIEU; CHARTIER, 

2012, p. 62, grifos no original), diz Bourdieu na sequência. Para ele, a existência da 

probabilidade de transformação e confirmação das disposições baseadas nas 

primeiras experiências está inscrita no destino social e na condição social das 

pessoas, constantemente submetidas a novas situações.  
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 No contexto em questão, a credibilidade dada, algumas vezes, à oposição 

indivíduo/sociedade sustenta toda uma cadeia de debates atuais – a discussão 

envolvendo o holismo, na abordagem sociológica global da sociedade, versus 

individualismo, por exemplo, pode ser uma das vertentes desses debates. Nesse 

ponto, o absurdo de tal oposição evidencia-se ainda mais diante da constatação de 

que a sociedade existe de duas maneiras: na objetividade – em estruturas e 

mecanismos sociais – e também na subjetividade, no cérebro dos indivíduos – em 

estado incorporado; ou, nas palavras do sociólogo, “o indivíduo biológico socializado 

é algo de social individuado” (BOURDIEU; CHARTIER, 2012, p. 60, grifos no 

original). O indivíduo “socializado” traz consigo, em sua memória individual, todo um 

quadro social das memórias coletivas.  

Maurice Halbwachs12 (1990), identificado como discípulo de Durkheim, optou 

por continuar os estudos sobre o caráter social da memória humana e ampliar o foco 

de investigação do objeto a ser apreendido. De acordo com a afirmação central de 

seus estudos sobre a memória, sejam quais forem as lembranças que se possam ter 

do passado e por mais que essas pareçam ser um resultado de experiências, 

sentimentos e pensamentos unicamente pessoais, tais lembranças só podem existir 

a partir dos quadros sociais da memória.  Ou, melhor dito: “Não é possível reter uma 

massa de lembranças em todas as suas sutilezas e nos mais precisos detalhes, a 

não ser com a condição de colocar em ação todos os recursos da memória coletiva” 

(HALBWACHS 1990. p. 187).  

Nesse sentido, podemos dizer que nossas lembranças não são somente 

nossas e sim que dependem vitalmente dos grupos de convívio e dos grupos de 

referência característicos a cada indivíduo. Na perspectiva teórica de Halbwachs 

(1990), a verificação das relações já não estará limitada “ao mundo da pessoa 

(relações entre o corpo e o espírito, por exemplo), mas perseguirão a realidade 

interpessoal das instituições sociais” (BOSI, 1994, p. 54). Dentro da compreensão da 

memória como um ininterrupto processo de reconstrução, fenômeno construído 

coletivamente, as mudanças, flutuações e constantes transformações no âmbito da 

educação/cultura também podem ser compreendidas a partir dos quadros sociais da 

memória coletiva. 

                                                           
12  Halbwachs cunhou o polêmico conceito de “memória histórica”, causando grande impacto 

nas últimas décadas do século XX. Além de estudar a memória como fenômeno social, reflete, ao 
mesmo tempo, sobre as dimensões sociais e simbólicas da memória individual. 
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As palavras utilizadas para refletir, com exatidão, a ideia de cultura na vasta e 

longa história da criatividade e da produção cultural humana, mediada pelas práticas 

socioeducativas, fazem parte de um repertório vivo. Curiosamente essa vivacidade 

da língua, celebrada por linguistas e tão importante para se irromper por novos 

horizontes epistemológicos – combatendo estereótipos e preconceitos – corrobora a 

necessidade premente de revisão conceitual pelo desgaste natural de sua 

indiscriminada utilização em várias áreas do conhecimento. Como parte destes 

conflitos, os interlúdios aparentemente inócuos que insistem em separar cultura e 

educação, provavelmente reflitam a necessidade premente de uma discussão 

dialética sobre ambas. Importante acrescer a esse esforço a ideia de que não há 

neutralidade no ato educativo e sim uma intrincada rede de relações entre os 

processos sócio educacionais e as transformações socioculturais.  

As discussões sobre uma suposta neutralidade vinculada a algumas 

definições da palavra cultura ligam-se dialeticamente às reflexões sobre os papeis 

desempenhados pela cultura nos processos históricos de dominação de uma cultura 

por outra. Dessa perspectiva, passa a ser possível compreender a partir dos 

conceitos e princípios de um tipo de trabalho “com o povo” – ou da Cultura Popular – 

“a transformação da palavra neutra: cultura, tal como foi sempre pensada pela 

Antropologia, pela Ciência do Folclore e pelos livros escolares em uma categoria 

ideológica e política” (BRANDÃO, 1985, p. 16). O autor reconhece os ideais 

defendidos pelo Movimento de Cultura Popular13 no Brasil dos anos 1960, para além 

de uma ideologização da cultura, como “a descoberta da cultura na educação” 

(BRANDÃO, 1985, p. 13, grifo nosso). Em função da força ideológica e política da 

palavra, o termo cultura perde sua parcial neutralidade, recupera questionamentos, 

conceitos, reflexões acerca de sua existência real. Mesmo com sua potencialidade 

para reproduzir-se sob determinadas condições e, em consequência disso, espalhar 

desigualdades e antagonismos, a cultura pode ser propositalmente transformada. 

Ou, resumidamente, a cultura popular pode ser instrumento de transformação de 

estrutura, e ao mesmo tempo, a transformação dessa estrutura pode ser instrumento 

propiciador das condições necessárias à elaboração de uma cultura autêntica e livre. 

                                                           
13  O Movimento de Cultura Popular foi criado em 1950 na Universidade de Recife, uma das 

consequências é o surgimento dos círculos de cultura. Atuante neste universo político-cultural, 
Freire elabora suas ideias em intensa experimentação, estudo e trabalho de equipe, tendo 
importante participação dentro das ações de grupos vinculados à Teologia da Libertação da Igreja 
Católica. Para maiores esclarecimentos sobre a Teologia da Libertação, ver Boff (2007). 
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Propor uma interpretação dialética da cultura, contra uma compreensão que a 

toma por produto feito e acabado, artefato de existência ideal, no mundo, mas, fora 

do trabalho social dos homens e do processo histórico de criação e reprodução 

significa, também, fazer oposição a ideologia oficial.  Quando a cultura brasileira, por 

exemplo, é imaginada numa moldura que retrata o amálgama pacífico do mito das 

três raças, isenta de relações conflituosas, impõe-se a tarefa de retomar e manter o 

estudo da cultura dentro de uma proposta de compreensão da Cultura Popular. 

Efetivada por meio de um trabalho político de recriação, feito pelo povo 

(trabalhadores e trabalhadoras), motivado a se conscientizar por meio da cultura, 

essa tarefa exige mais do que uma percepção usual das terminologias. O diálogo 

com Ferreira Gullar14 (apud BRANDÃO, 1985) guarda uma chave de interpretação e 

entendimento para a complexidade das relações entre culturas, silêncios e domínios 

de poder: 

 
É preciso suspeitar de que, por detrás da percepção usual que por 
toda parte vê uma cultura popular, deve haver o silêncio de uma 
outra, não popular, que a ela se opõe. Deve existir entre as duas 
uma diferença qualitativa de níveis e de domínios. Uma diferença 
também de poder e de controle de uma sobre a outra. Enfim, mais do 
que uma diferença uma oposição entre contrários, onde para todos 
os efeitos, deveria existir uma única estrutura universal de cultura: a 
de ‘todos’, a popular (BRANDÃO, 1985, p. 30, grifos no original). 

 

  Lembra o estudioso, d’A educação como cultura, que a polarização da 

cultura é um dos maiores impedimentos para o redimensionamento da Cultura 

Popular, nos anos de 1960, e certamente até mesmo nos dias atuais. A cultura 

polarizada, ou seja, aquela adotada por um polo de poder como apropriada e 

legitimada a serviço de seus interesses em detrimento de outros grupos. Desse 

modo, a cultura que deveria ser humanamente universal comparece “socialmente 

polarizada no mundo capitalista” (BRANDÃO, 1985, p. 30). O fato animador é que a 

natureza processual e viva da cultura faz com que mesmo diante dessa 

expropriação simbólica, e porque sempre em transformação se pode ser pensada, 

imaginada e realizada para manter desigualdades e dominação, pode também ser 

                                                           
14  “Ferreira Gullar recusa a reelaboração ou a invenção de novos canais de comunicação para 
o barateamento da ‘grande arte’, finalmente ‘levada ao povo’. [...] o popular não pode ser o erudito 
empobrecido via popularização” (BRANDÃO, 1985, p. 46, grifos no original). 
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refletida e realizada para criar e fortalecer a desmistificação e a libertação das 

estruturas utilizadas para manter estruturas sociais desiguais e dominadoras. 

Os desdobramentos desse e de outros debates sobre a definição daquilo que 

se entende por cultura, em diferentes momentos, passando pela substituição da 

Cultura, com maiúscula, para culturas no plural, denota uma categoria inclusiva 

ainda além da conciliação por uma cultura em comum, transcendendo para disputas 

entre diversas identidades (nacionais, éticas, regionais, locais, étnicas). A cultura 

deixa de transcender a política como um bem maior e passa a ser a representação 

dos termos em que a política se articula. Nesse aspecto, Edward Said (1995, p. 26) 

lembra: “a cultura é o campo de batalhas no qual as causas se expõem à luz do dia 

e lutam umas contra as outras”. Em diálogo com o autor, Cevasco (2012) 

argumenta, não ser uma questão de substituir a política pela cultura e sim de novas 

formas de realizações políticas em um movimento que derruba “as pretensões à 

neutralidade e à inocência da cultura” (CEVASCO, 2012, p. 25). Em sentido 

complementar a essa imagem, Eagleton (2011a) afirma que “De outro ponto de 

vista, a cultura é o conhecimento implícito do mundo pelo qual as pessoas negociam 

maneiras apropriadas de agir em contextos específicos” (p. 55).  

Quando cultura é analisada a partir de suas particularidades dissolvidas em 

um termo mais amplo, abarca um complexo de valores, costumes, crenças e 

práticas que constituem o modo de vida de um grupo específico ligando-o a 

significados mais gerais. Eagleton (2011a) pondera sobre a inescapável conclusão a 

que se chega ao trabalhar os sentidos e significados da palavra cultura; é a um só 

tempo ampla demais e restrita demais. Ao discutir um amplo panorama conceitual 

ligado a ideia de cultura sua tese é a de que “estamos presos, no momento, entre 

uma noção de cultura debilitantemente ampla e outra desconfortavelmente rígida, e 

que nossa necessidade mais urgente nessa área é ir além de ambas” (EAGLETON, 

2011a, p. 51-52). Para o autor, a crise sempre existente, no interior das mudanças, 

do percurso histórico conceitual da palavra cultura, registra que os três sentidos de 

cultura – cultura como crítica utópica, cultura como modo de vida e cultura como 

criação artística – não são separáveis facilmente, interagem de várias maneiras. A 

complexidade da ideia de cultura é vividamente demonstrada na proposição de 

cultura como estrutura de sentimento15, um conceito que “procura transpor a 

                                                           
15  Para Williams (2013), uma estrutura de sentimento “é o resultado vivo particular de todos os 
elementos na organização geral (de uma sociedade) ” (p. 309, grifos no original). 
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dualidade da cultura, ao mesmo tempo realidade material e experiência vivida” 

(EAGLETON, 2011a, p. 57). 

 O ponto de vista sociológico possibilita-nos inferir que as ações, as atitudes e 

o comportamento das pessoas passam por constantes transformações em função 

do processo socioeducativo em que elas se encontrem inseridas. A educação 

adquirida participa ativamente da amplitude de possibilidades dos rumos dados a 

uma trajetória de vida. Em Mozart, sociologia de um Gênio, o sociólogo Norbert Elias 

(1995) faz um detalhado estudo sociológico do rígido processo educativo de Mozart: 

“No tempo de Mozart, poucos jovens receberam educação musical tão abrangente 

quanto a dele – abrangente segundo os padrões da época” (ELIAS, 1995, p. 81). 

Com sua percepção apurada, o autor esmiúça um caso de conflito trágico entre 

criatividade pessoal e uma sociedade que tudo faz para mantê-la sobre controle.  

É de se perguntar – reflete o sociólogo – se mesmo com todos os talentos 

Mozart não teria se cristalizado no idioma musical da época, seguindo os passos do 

pai, se não tivesse desde os três anos de idade sido exposto a toda probabilidade e 

diversidade de experiências musicais, em suas viagens pela vida musical de seu 

tempo e à interação com seus principais expoentes. O pai deu a Mozart um 

treinamento tradicional precoce e de alta qualidade, entre os três e os seis anos de 

idade, o menino, conhece em detalhes obras da maioria dos compositores da 

Áustria e do Sul da Alemanha. De qualquer forma – reflete Elias (1995) sobre os 

primeiros anos de formação do menino Mozart – seu interesse não estava 

totalmente centrado na música no grau de intensidade em que aconteceu depois. 

Conforme depoimento de um velho amigo da família de Mozart, o tocador de clarim 

Schachtner, o menino era susceptível a “qualquer coisa que lhe dessem para 

aprender”, qualquer modelo educacional:  

 

‘Ele era todo entusiasmo; deixava-se cativar por qualquer assunto. 
Acho que se não fosse a educação exemplar que recebeu teria 
tornado um canalha dos piores, tão suscetível era a qualquer 
estímulo, e ainda incapaz de discernir o bem do mal. ’ Aí está, 
inequivocamente [...] uma rara capacidade de absorção em qualquer 
coisa que prendesse sua imaginação, uma susceptibilidade aos 
estímulos que não estava confinada à música. (ELIAS, 1995, p. 82-
83, grifos no original). 

 

A intencionalidade de trazer para esse debate o delineamento de uma 

concepção sociológica de educação imbuída desses espelhamentos culturais busca 
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compreender e valorizar as diversas formas de inserção cultural existentes em nossa 

sociedade. Fica evidenciado em vários estudos sociológicos e antropológicos, 

empreendidos entre o século XVI e o século atual, que todas as condutas valorativas 

dos indivíduos são aprendidas e apreendidas por meio de um complexo processo 

socializador. São projetos socioeducativos mediados pelas ações de formação 

humana e, portanto, impregnados de sentidos e/ou significados; sempre melhor 

interpretados e compreendidos em seu contexto sócio histórico e cultural. 

Malinowski, 1978; Laraia, 1988; Geertz, 1989, 1997; Boas 1896; Pessoa 2005, 2013; 

Brandão,1985, 2007; Durkheim, 2012; Weber; Marx, 2011; Bourdieu 1996, 1989, 

2004, 2011, 2012. Privilegiar uma análise diacrônica da cultura trata-se do 

reconhecimento das interações e trocas culturais entre os grupos sociais. 

Assim, interconexões entre o conceito de cultura e educação elucidam-se nas 

tramas tecidas dentro da lógica dinâmica do social, segundo a qual o conceito de 

educação é amplo e não se limita às paredes de nenhuma instituição; há 

reapropriação de saberes de uma geração a outra por toda parte em redes e 

sistemas sociais. De forma que, o conceito de educação tem caráter histórico e 

antropológico, definido como atuação de trabalhadores e trabalhadoras que 

procuram realizar a humanidade. Em diferentes tempos e lugares os homens 

exercem o ato educativo no trabalho criativo de possibilitar sua existência e de 

outros.  Em busca deste sentido sociológico de humanidade surgiram facetas 

variadas da religiosidade, da filosofia, das artes, das letras, das ciências e das 

tecnologias; constituídas em meio à educação e cultura despontam como 

reverberações sociológicas.  

 

 

1.1.2 Educação e sua relação com os campos de produção cultural 

 

Existe um considerável número de trabalhos que se propõem a pensar o 

saber – pensar o saber é, inevitavelmente, pensar o poder – por meio de ações 

educativas de cunho científico e/ou pedagógico. Os estudiosos de diferentes 

enfoques teóricos partilham – sem necessariamente admitir ou reconhecer – da 

dinâmica de transformação ou manutenção da produção cultural, posicionados de 

acordo com os seus interesses nos campos culturais dos quais participam. A força 
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ou a fragilidade, que venham a adquirir ou ampliar, como agentes sociais mediados 

por suas práticas socioculturais são inseparáveis das condutas que regem as 

relações travadas no campo da educação enquanto espaço de composição das 

produções culturais. O que é produzido, reinventado e questionado em nome do ato 

educativo, em diferentes instituições e espaços do mundo social, evidencia o sentido 

da ciência, o sentido que se pretende dar ao saber. O sentido dado aos instrumentos 

de compreensão e (auto) conhecimento dos processos em que se produzem os 

saberes podem aproximar os agentes envolvidos nas práticas socioeducativas do 

cientista, principalmente do cientista que percebe seu ofício como militância. Ou, dito 

em outras palavras, as formas de circulação, de controle, o destino e os usos que 

cada agente, ou grupo faz do seu próprio saber subvertem o sentido da ciência. 

As relações de poder existem em todo e qualquer ambiente de convivência, 

são elas que permeiam todas as relações humanas, fazem parte de cada um dos 

espaços sociais onde circulam as pessoas, seus anseios e projetos de vida. A 

compreensão das relações de poder envolvendo espaços de produção cultural, 

incluindo as práticas educativas, admite o questionamento e um melhor 

direcionamento dos projetos socioeducativos e culturais. O impacto dos saberes 

científicos gerados a partir destes projetos não deve ser minimizado. Conforme 

reafirma Santos (2012), “É importante ressaltar que a ciência e a tecnologia são 

aspectos da cultura por causa do impacto direto que têm nos destinos atuais. O seu 

controle é um dos aspectos das relações de poder contemporâneas” (SANTOS, 

2012, p. 76).  

De acordo com os estudos sociológicos de Bourdieu, esse poder encontra-se 

dissolvido, “camuflado” nos campos de produção intelectual, cientifica e artística 

(campo cultural), manifestando-se de maneira explícita ou implícita, consciente ou 

inconscientemente. Nesse aspecto, Miceli (2005) destaca que uma das grandes 

contribuições da obra sociológica de Bourdieu foi definir a atividade intelectual como 

uma disputa, na qual os participantes – regidos por expectativas de prestígio e 

consagração – “agem movidos por estratégias de atuação” (MICELI, 2005, p. 146) 

que influenciam diretamente na realização de seus trabalhos.  Há uma iminente luta 

concorrencial pelo poder: nos diversos campos que constituem a paisagem cultural 

destes mundos possíveis; no espaço social composto por campos, com leis e 

lógicas próprias de funcionamento – a despeito de suas especificidades. A 

característica desse poder não se restringe à luta do poder político, há homologias 
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ou invariantes na estrutura de todos os campos, elementos que conduzem às lutas 

concorrenciais.  

Ao falar sobre campo de poder no campo intelectual Bourdieu, (2002) retoma 

Proust para dizer “Las teorías y las escuelas, como los microbios y los glóbulos, se 

devoran entre si y con su lucha aseguran la continuidad de la vida” (BOURDIEU, 

2002, p.9). Ao demarcar nesses termos o projeto de criação intelectual, o sociólogo 

chama atenção a para a necessidade de aguçar a percepção para o tipo de relação 

que um criador mantém com sua obra. Importante perceber também todo o sistema 

de relações que realiza essa criação como um ato de comunicação, sempre 

mediado pela posição ocupada pelos agentes na estrutura do campo intelectual – 

um campo de luta e disputa por certo tipo de sobrevivência. Assim compreendido, o 

conceito de campo intelectual marca uma ruptura na sociologia da cultura 

principalmente sobre o processo de autonomização relativa dos campos.  

À luz das ideias de Marshall Sahlins (1979), o qual entende cultura como 

formas de vida relativas e históricas, Brandão (1985) busca novos elementos para 

uma reflexão acerca da cultura e de suas relações sócio-históricas e culturais. Toma 

por base o trabalho do educador e do cientista-pesquisador, enquanto profissionais 

motivados e militantes, por adotarem uma prática intencional de lida transformadora 

com e pela cultura. Nesse quesito, uma das principais dificuldades para explicar a 

lógica da vida social está no fato de as ciências realizarem desmembramentos 

estratificados e/ou oposições indeterminadas entre seus subsistemas. Um deles tem 

a ver com “a apropriação do trabalho da natureza pelo trabalho produtivo do homem” 

e, o outro, com “a manutenção derivada da ordem social e simbólica da sociedade” 

(BRANDÃO, 1985, p. 103). Há, nesse sentido, todo um esforço da Antropologia, 

defendida por Sahlins, que reconhece a similaridade com a teoria marxista por 

muitos ângulos, em concentrar-se na busca de um elo rompido – quando as ciências 

sociais deixaram de considerar a cultura “como uma estrutura simbólica” que impõe 

sua lógica própria à razão prática, orquestrada por um duplo interesse nos aspectos 

sociais (reprodução da ordem social) e em seus aspectos materiais (os da 

reprodução direta de sua vida).  

No entanto, torna-se inevitável reconhecer que o poder da razão simbólica 

sobre a razão prática é sempre possível, em termos humanos, porque a “unidade da 

ordem cultural” só se constitui do significado e como significado, termo fundador das 

possibilidades de concretização do trabalho e da vida social. “Portanto, toda lógica 
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material de orientação da conduta subordina-se a configurações de interesses que 

se constituem como e através de símbolos” (BRANDÃO, 1985, p. 104, grifos no 

original). Ou seja, além de o homem perceber a própria natureza como símbolo e 

significado e com ela estabelecer relações significativamente produtivas, o homem 

percebe, ao mesmo tempo, que essas relações, em qualquer de suas dimensões, 

dependem do posicionamento de seus elementos no espaço cultural. 

Conforme colocações anteriores, a cultura não é uma dimensão abstrata da 

vida social, muito pelo contrário, pertence ao domínio do significado construído 

coletivamente. Dentro desta concretude – concretizadora – a cultura não é tradutora 

das “realidades” da natureza ou das relações sociais como símbolo. Contrariamente, 

em sintonia com sua lógica social, a cultura inscreve estas realidades, na 

experiência cotidiana, tornando-as existentes ao atribuir-lhes significado: 

 

Por sua factualidade e objetividade, as leis da natureza estão para a 
ordem da cultura assim como o abstrato está para o concreto: como 
o reino da possibilidade está para o reino da necessidade, as 
potencialidades para a realização, a sobrevivência para o ser 
concreto. Isto porque a natureza está para cultura como constituído 
para o constituinte. A cultura não é meramente a expressão da 
natureza sob outra forma. Antes pelo contrário a ação da natureza se 
desdobra nos termos da cultura, isto é, sobre uma forma que não é 
mais sua própria, mas sim incorporada como significado. O que não 
consiste numa mera tradução. O fato natural assume nova forma de 
existência como fato simbolizado; seu desenvolvimento e suas 
consequências culturais são governados já agora pela relação entre 
sua dimensão significativa e outros significados, em vez da relação 
entre sua dimensão natural e outros fatos. (SAHLINS, 1979, p. 230-
231, grifo nosso). 

 

Em nossa sociedade é inquestionável o domínio da produção material de 

bens e serviços, há a predominância do simbolismo econômico. Por meio dos 

processos sociais a cultura, enquanto fato “simbolizado” é apreendida como valor e 

transforma-se em “produtos de cultura” nas diversas esferas da vida social, por suas 

variadas instâncias simbólicas de realização e de relações sociais: a arte, a 

economia, a educação, a organização do poder, o sistema de relações familiares 

etc. 

Nessa direção, reconheço a pertinência teórica da opinião de Brandão (1985), 

ao defender que há uma aproximação a Pierre Bourdieu, quando Marshall Sahlins 

discorre sobre a diferenciação dos subsistemas no domínio da vida social. Afirma 
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que as diferenças se evidenciam no fato de cada um deles possuírem sua “certa 

lógica interna” e uma autonomia relativa. Operando de modo diferente, uma lógica 

simbólica, abarca a vida social como um todo, de maneira que o poder de 

determinação do significado opera diferencialmente em cada sociedade, grupo ou 

extrato de classe. Isto faz com que os modos e os lócus essenciais de significação 

variem, “mas subordinando todas as esferas e domínios de relações materiais e/ou 

sociais a si própria, cultura, como sistema (o sistema cultural) e como lógica (a razão 

simbólica) ” (apud BRANDÃO, 1985, p. 106, grifos no original). 

Para melhor contextualizar o feitio das lógicas culturais, vale questionar: qual 

seria o papel do intelectual para a compreensão das razões simbólicas do sistema 

de produção cultural? Em uma série de entrevistas16 realizadas entre o sociólogo 

Pierre Bourdieu e Roger Chartier, em 1988, ao abordar temáticas sobre “Ilusões e 

conhecimento”, o historiador propõe uma discussão sobre a ruptura promovida pelo 

trabalho de Bourdieu, em relação à concepção clássica do papel do intelectual.  

Seguindo essa indagação com Bourdieu, é imprescindível pensar que os 

intelectuais e as ciências que tentam compreender a lógica predominante do mundo 

social deveriam empenhar-se para fornecer instrumentos que permitam desmistificar 

os mecanismos de dominação a fim de desmontar o monopólio do saber e gerar 

uma retomada de consciência individual e coletiva da atuação intelectual do 

indivíduo por si mesmo, tomando posse de seu saber, seu poder; uma vez mais 

chegamos ao conceito de liberdade associado à construção de conhecimentos. 

Por ser uma conquista coletiva, enquanto categoria social a liberdade 

representa um dos maiores paradoxos da sociologia. Vulnerável aos determinismos 

e às alterações causadas por adesões políticas, “a sociologia liberta libertando da 

ilusão de liberdade, ou, mais exatamente, da crença mal colocada nas liberdades 

ilusórias. A liberdade não é um dado, mas uma conquista, e coletiva” (BOURDIEU, 

2004, p. 28). Reconhecer a sociologia como poderoso instrumento de enunciação 

dos determinantes sociais das práticas é, consequentemente, tentar contribuir com o 

debate sobre as razões imperialistas17 de imposição cultural, razões estas que 

                                                           
16  Em France Culture, estação de rádio que integra a rede pública da Radio France, o 

historiador Roger Chartier realizou uma série de cinco entrevistas com o sociólogo Pierre Bourdieu 
no ano de 1987. Elaboradas para o programa A Veux Nue, foi ao ar em fevereiro de 1988; 
atualmente compiladas no livro O sociólogo e o historiador.  

17  Refere-se ao sentido no texto “Sobre as artimanhas da razão imperialista”, publicado por 
Bourdieu originalmente em ARSS (1998), e que tem como coautor Loïc Wacquant. Os autores 
analisam a tendência de o imperialismo cultural ancorar-se em dogmas, como saber é poder, para 
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desconsideram as identidades sociais, impondo uma visão única e verdadeira do 

processo de formação educacional especialmente nas instituições escolares, 

familiares, políticas. Trata-se de ajustar rotas, e pensar a historicidade dos sujeitos, 

como sujeitos livres, mediante um trabalho de apropriação de sua trajetória social na 

construção de si. 

Nos termos de Bourdieu, a discussão sobre as liberdades ilusórias pode ser 

direcionada para o debate em torno do conceito de cultura, já que ocupa um lugar de 

destaque, sujeito às mistificações do sagrado, na sociedade contemporânea, uma 

espécie de religião: 

 

Creio que, nas nossas sociedades, a cultura é um dos lugares do 
sagrado: para determinadas categorias sociais – entre elas, os 
intelectuais –, a religião cultural tornou-se o lugar das convicções 
mais profundas, dos compromissos mais profundos. Por exemplo, a 
vergonha da gafe cultural tornou-se o equivalente do pecado 
(BOURDIEU; CHARTIER, 2012, p. 33, grifo nosso). 

 
 Concebidos nesses moldes de universalidade, os sistemas simbólicos 

possibilitam um consenso geral acerca do mundo. Assim os valores sociais, os 

símbolos expressos até mesmo na linguagem do cotidiano tornam-se instrumentos 

de integração do mundo, como uma espécie de cimento cultural, que ligaria e/ou 

integraria a todos em torno de um sentido comum. Pela discussão do gosto18, 

Bourdieu denunciou as distorções na produção da cultura e na sua difusão 

educacional. Em um de seus conceitos-chave, o conceito de capital cultural, procura 

“explicar como o julgamento cultural do grupo dominante é apresentado como 

universal e seletivamente herdado, permitindo que se legitime a dominação” 

(BOURDIEU, 2000, p. 3). Os sentidos do saber, entendido como patrimônio de um 

coletivo, podem criar sim uma integração do mundo social e com isto sedimentar 

valores, crenças e determinar comportamentos. No entanto, pode também impor 

uma arbitrariedade cultural como “herança seletiva” de um saber unificado, que se 

julgue hierarquicamente superior em relação a outras culturas, leiam-se modos de 

vida. É oportuno observar que toda imposição de valores, crenças, gostos e 

                                                                                                                                                                                     
imposição de verdades científicas, ou do politicamente correto, na análise e compreensão do mundo 
social.  

18  A Distinção - crítica social do julgamento surge como síntese de várias pesquisas, realizadas 
por Pierre Bourdieu e sua equipe, ao longo dos anos 1970, sobre o processo de diferenciação 
social, visando a elaborar uma teoria geral das classes sociais. “Os julgamentos de gosto e de 
preferências não são o reflexo da estrutura social, mas um meio de afirmar ou de conformar uma 
vinculação social” (VASCONCELLOS, 2013, contracapa, p. 564). 
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comportamentos faz parte de um projeto arquitetado historicamente, protestado ou 

legitimado nas esferas educativas e da produção cultural. 

Os campos artístico, literário e científico estabelecem uma inter-relação entre 

os sentidos de se lutar para avançar e evoluir na construção de uma rede de 

saberes que ultrapasse a linha divisória simplesmente disciplinar, desvelando a 

imagem de uma ciência onipotente, uma arte que só edifique e uma literatura que 

seja pura inspiração. Conforme tenho procurado demonstrar não existe neutralidade, 

ou um ato puro de criação e verdade, em nenhum desses campos e, sim, um 

trabalho árduo, uma construção social urdida por interesses diversificados, disputas, 

conquista e perdas. Uma vez mais se constata, “a ciência não é absolutamente 

neutra, [...] mas um fino instrumento de descoberta e acumulação de saber 

competente e correspondente” (BRANDÃO, 1985, p. 105). Em sentido metafórico, 

afinar o instrumental envolvido nas produções intelectuais significa aguçar o olhar e 

os outros sentidos ao entendimento do conceito de cultura que sustenta as práticas 

sociais dos intelectuais. As formulações teóricas e a percepção que os intelectuais 

têm do mundo social vinculam-se às concepções de entendimento da cultura.   

Ao pesquisar o campo intelectual, Bourdieu (1996,1998, 2002, 2004a, 2004b, 

2005, 2006, 2007, 2011, 2013a, 2013b) ratifica que nas grandes tradições 

intelectuais o mundo social tem sido percebido, traduzido e construído pelo discurso, 

pela ótica cultural de seus intérpretes intelectuais. Nesse ponto, para Bourdieu, duas 

vertentes se destacam: uma primeira vertente remonta a Kant, compreendendo a 

cultura enquanto exercício da liberdade criadora. Destaca-se o papel ativo dos 

sujeitos nessa criação. Possibilidade de criar um consenso entre a ordem social e a 

ordem simbólica – os sistemas simbólicos explicitam o caráter estruturado da ordem 

social. A segunda vertente prioriza as funções políticas dos bens culturais, 

entendidos principalmente como instrumentos de dominação, formulação teórica que 

remete a Marx e às contribuições significativas de Max Weber, no entendimento da 

categoria cultura. 

No entanto, muitos autores assumem uma explicação funcionalista, nessa 

perspectiva, ao pesquisarem as produções simbólicas relacionando-as, 

automaticamente, com os interesses da classe dominante. Não é o caso de 

Bourdieu, antes, pelo contrário, fica evidente a vinculação dos conceitos teóricos da 

sociologia de Bourdieu (2007) a essa segunda vertente e o peso desta em sua 

proposta de superação das dicotomias entre as duas vertentes. Vários aspectos 
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denotam sua priorização a uma análise das funções políticas dos bens culturais; 

desse lugar teórico, salienta que  seria um erro reduzir relações de força a relações 

de comunicação e para evitá-lo não chega a  ser o suficiente observar que  relações 

de comunicação são, inseparavelmente, “sempre, relações de poder que dependem 

na forma e no conteúdo, do poder material ou simbólico acumulado pelos agentes 

envolvidos nessas relações e [...] podem permitir acumular poder simbólico” 

(BOURDIEU, 2007, p. 11).  

No curso de suas pesquisas e em sua obra, Bourdieu denunciou a função 

política, exercida pelos sistemas simbólicos, “de instrumentos de imposição ou de 

legitimação da dominação, de uma classe sobre outra (violência simbólica), dando o 

reforço de sua própria força às relações de força que as fundamentam” (BOURDIEU, 

2007, p. 11). Nesse sentido, as lutas existentes entre as diferentes classes e 

fracções de classe, no campo intelectual, têm como foco impor uma definição do 

mundo social mais de acordo com seus interesses. Ainda de acordo com esse 

mesmo autor, o campo de produção simbólica pode ser caracterizado como “um 

microcosmos da luta simbólica entre as classes” e tem participação decisiva na “luta 

pela hierarquia dos princípios de hierarquização” (BOURDIEU, 2007, p. 12), e pelo 

monopólio dos meios de dominação legítima, ou da violência simbólica legítima. De 

acordo com Carvalho (2005, p.146), nos diversos campos sociais, essas duas 

tradições do entendimento de cultura – a ideia de cultura como instrumento de 

conhecimento cunhado no exercício da liberdade e a cultura na qualidade de 

instrumento de dominação –  dialogaram muito pouco durante todo o século XX e há 

muito tempo careciam de esforço intelectual para reconciliar essas duas tradições. 

Entendo que, embora dando um sentido diverso a esta reconciliação, os trabalhos 

de Bourdieu e de Chartier realizaram esse esforço. Os sentidos dados a essa 

reconciliação diferem nos dois autores, mas caminham pari passu com a maioria dos 

conceitos teóricos lapidados por Bourdieu.  

Disposto a assumir um novo projeto intelectual para a história cultural, 

Chartier procura firmar um novo momento e renuncia a alguns modelos teóricos 

ligados às tradições da dicotomia aludida acima. Embasando-se na proposta 

elaborada pelo sociólogo, o historiador realiza duas importantes rupturas: rompe 

primeiramente com o que chamou de tirania do social19 e em seguida com a tirania 

                                                           
19  “A noção de que as divisões sociais prévias, como as categorias socioprofissionais, 

precedem ou até determinam a apropriação dos bens culturais é considerada uma perspectiva 
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do símbolo20 – opondo-se ao entendimento de cultura proposto por Geertz em sua 

antropologia simbólica. A partir dessas renúncias, Chartier vai redefinindo o lugar 

teórico para seu próprio projeto intelectual. Seguindo Bourdieu, Chartier chama a 

atenção “para as lutas de representações decorrentes do recuo da violência física 

direta; e para a constatação de que o poder depende do crédito concedido à 

representação ” (CARVALHO, 2005, p. 150). Ou seja, essa constatação reforça a 

ideia e permite avaliar a violência simbólica em sua dependência das predisposições 

previamente incorporadas, tanto para o consentimento de quem a sofre, quanto para 

o seu reconhecimento.  

 
1.1.3. Dos saberes necessários à compreensão da pluralidade humana 

 
 A cultura fornece o vínculo entre o que os homens são intrinsecamente 

capazes de se tornar e o que eles realmente se tornam, um por um. Ou seja, 

embora o ato de tornar-se humano signifique seguir seu próprio processo de 

aprendizado e individuação, tornamo-nos “individuais sob a direção dos padrões 

culturais, sistemas de significados criados historicamente em termos dos quais 

damos forma, ordem, objeto e direção às nossas vidas” (GEERTZ, 1989, p. 37, 

grifos no original). Sob a perspectiva semiótica, cultura é um conceito altamente 

interpretativo, pode ser lida como um texto que permite inúmeras interpretações. 

Todas essas interpretações se estabelecem por meio das representações simbólicas 

e dos processos sociais por meio dos quais os seres humanos estabelecem 

significados às suas ações. Em cada sociedade, o homem tem, permanentemente, a 

necessidade de obter o que Geertz chama fontes de iluminação simbólica que lhe 

ajudam a realizar um completo sistema de significados, uma forma de linguagem. 

Seria como se todos nós nascêssemos com “um equipamento natural para viver 

milhares de espécies de vidas, mas terminamos por viver apenas uma espécie” 

(GEERTZ, 1989, p. 33). E para o autor, sem dúvida esse é um dos fatos mais 

significativos que podemos constatar sobre nós: a amplitude e a indeterminação das 

capacidades humanas inerentes, sempre em contraponto com as reduzidas e 

estreitas possibilidades de efetivas realizações.  

                                                                                                                                                                                     
muito redutora para o autor. Seria necessário abrir novas perspectivas para a pluralidade de 
clivagens sociais dos códigos e bens culturais compartilhados” (CARVALHO, 2005, p. 147). 

20   Referindo-se à tradição idealista neokantiana: “o ‘mundo como representação’ construído 
nessa vertente tenderia a tornar-se unitário, sistêmico” (CHARTIER, 1990, p. 20 apud CARVALHO, 
2005, p. 147, grifos no original). 
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Em uma definição sócio-histórica e antropológica do conceito de educação, 

nós somos os outros. A história incorporada representa em nós a diversidade dos 

saberes humanos.  A constituição de um conjunto de ideias, sentimentos e hábitos 

oriundos dos diferentes grupos dos quais fazemos parte é também o que nos 

constitui enquanto ser social. As ciências sociais têm demonstrado que somente por 

abstração seria possível pensar o ser individual desvinculado do ser social, no 

entanto a ideia da existência, em cada um de nós, desses dois seres, o múltiplo e o 

singular, torna-se necessária para problematizar o objetivo da educação, seu papel e 

a fecundidade de sua ação: “Constituir este ser [social] em cada um de nós é o 

objetivo da educação” (DURKHEIM, 2012, p. 54, grifo nosso), uma vez que este ser 

não surge, ou se desenvolve, espontaneamente, e não se encontra já formado na 

gênese do homem. O foco do ato educativo deve estar no desenvolvimento das 

potencialidades humanas.  

De diferentes formas os indivíduos participam de sua cultura. E esse é uma 

forte motivação para se tomar o estudo da cultura como um conceito sócio 

antropológico. Desta perspectiva, “o desenvolvimento do conceito de cultura é de 

extrema utilidade para a compreensão do paradoxo da enorme diversidade cultural 

da espécie humana” (LARAIA, 2006, p. 7, grifo nosso). Ainda que a diversidade de 

comportamento existente entre os diferentes povos, ou dentro de uma mesma 

sociedade, venha sendo discutida há alguns séculos, configura-se, em tema central 

de muitas polêmicas ainda hoje. Especialmente quando se trata de aprofundar 

temáticas vinculadas aos processos de construção de conhecimentos e às práticas 

culturais dos sujeitos que se educam e contribuem para a educação de outros.  

Embora já seja conhecido que as características biológicas, genéticas ou 

geográficas não são mais aceitas como determinantes das diferenças culturais, 

desde a antiguidade, tem-se tentado buscar explicar a diferença de comportamentos 

entre os homens por essas óticas. A atitude etnocêntrica tem como ponto de partida 

e ponto de chegada a cultura do eu destituída de qualquer sentimento de alteridade.  

A capacidade de assumir o diálogo nas relações interpessoais a partir do 

lugar do outro é a medida mais confiável para se lançar na tentativa de compreender 

valores, crenças, lógicas culturais ou mesmo determinadas motivações sociais 

expressas na vida prática. O posicionamento etnocêntrico implica na apreensão do 

outro, revestida de uma forma bastante violenta. E, infelizmente, esse é um 

problema que não se restringe a determinada época ou a uma única sociedade; a 
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postura etnocêntrica está por toda parte, facilmente encontrável no dia a dia da vida 

– um exemplo clássico é a utilização, feita pelo homem urbano, dos objetos utilitários 

da cultura indígena, convertendo o arco e a flecha, em peça decorativa. Ou seja, 

“traduz-se” nos termos da própria cultura significados para objetos cujo sentido 

original forjou-se na cultura do “outro”.  

A atitude etnocêntrica compõe-se de elementos intelectuais e racionais assim 

como de elementos emocionais e afetivos, ou, em outras palavras: “O etnocentrismo 

passa exatamente por um julgamento do valor da cultura do ‘outro’ nos termos da 

cultura do grupo do ‘eu’ ” (ROCHA, 1994, p. 13, grifos no original). Provavelmente 

dentre os fatos humanos, a visão etnocêntrica seja quase unanimidade nas relações 

humanas; profundamente arraigado, o pensamento etnocêntrico age no espírito 

humano, na história das sociedades, e perpetua-se sobretudo por meio de 

pensamentos e sentimentos.  Conceitualmente, o etnocentrismo é, segundo esse 

autor, “uma visão do mundo onde o nosso próprio grupo é tomado como centro de 

tudo e todos os outros são pensados e sentidos através dos nossos valores, nossos 

modelos, nossas definições do que é a existência” (ROCHA, 1994, p. 7). É notória a 

presença do caráter ativista e colonizador do etnocentrismo em diferentes 

empreendimentos para conquista, dominação ou destruição de outros povos, outros 

grupos, outros agentes sociais.  

 Os desafios e perigos apresentados pelo contexto social na atualidade 

denotam a urgência de mentalidades menos estereotipadas e conspiram a favor de 

se averiguar e se questionar, nas práticas sociais cotidianas, como se constroem as 

astúcias, o cultivo, os (des)caminhos e os pretextos por meio dos quais, por tantas 

vezes, “tão profundas distorções se perpetuam nas emoções, pensamentos, 

imagens e representações que fazemos da vida daqueles que são diferentes de nós” 

(ROCHA, 1994, p. 8). É na diferença que poderemos encontrar e, quiçá, 

compreender quais os saberes necessários à formação de uma consciência coletiva 

respeitosa. E ainda, vislumbrar a diversidade de enfoques pelos quais a dimensão 

humanizadora da vida pode traduzir-se em meio ao confronto com as realidades do 

mundo social. 

 Construída como um mosaico feito por diferentes óticas e diferentes éticas, a 

cultura traduzida por Eagleton (2011a, p. 55) é “conhecimento implícito do mundo”, é 

um aglomerado dos entendimentos tácitos ou das diretrizes práticas que se faz da 

realidade. Portanto, educação como cultura é a ciência da vida incorporada ao cerne 
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do processo educativo, uma vez que a cultura funciona como um sentido de direção, 

“pelo qual as pessoas negociam maneiras apropriadas de agir em contextos 

específicos. Como a phronesis aristotélica, ela é mais um saber-como do que um 

saber por-quê” (Eagleton, 2011a, p. 55). O mesmo ponto de vista pode ser atribuído 

à noção de habitus, um “saber que toma corpo”, capaz de inspirar e direcionar as 

condutas humanas em situações específicas.  

Do ponto de vista socioantropológico, nenhuma cultura pode ser 

objetivamente definida como superior a outra. No que se refere ao saber e ao 

conhecimento é esse um dos principais postulados defendidos pela sociologia das 

razões práticas; os valores e os significados orientadores das atitudes e 

comportamentos de cada grupo social não se fundamentam em nenhuma razão 

objetiva e/ou universal. Para compreender essas relações entre os saberes da vida 

prática e aplicações desse saber-como no cotidiano, a noção de arbitrário cultural 

apresenta-se como instrumento importante. Conforme explicitada por Marcel Mauss 

(1979):  

 

Todo fenômeno social possui efetivamente um atributo essencial: 
seja ele um símbolo, uma palavra, um instrumento, uma instituição, 
seja ele a língua ou a ciência mais bem feita, seja ele o instrumento 
que melhor se adapte aos melhores e mais numerosos fins, seja ele 
o mais racional possível, o mais humano, ainda assim ele é arbitrário. 
(MAUSS, 1979, p. 192-193, grifo do autor). 

 
A despeito de serem arbitrários, esses atributos essenciais intrínsecos à 

cultura de cada grupo, com seus valores e seus significados, seriam, para os 

indivíduos, os únicos legítimos, e, portanto, vividos como os únicos possíveis. Nesse 

mesmo sentido, Bourdieu os define como arbitrários. 

Geralmente os grupos mantêm contato entre si e, desses relacionamentos 

intergrupais, muitas ideias e valores surgem e/ou são compartilhados a partir dos 

vários acontecimentos resultantes de relações cotidianas ou mesmo esporádicas. As 

representações desses coletivos permitem além da construção das possibilidades 

de ser com outros, avaliar como é ser-percebido. Ou seja, as representações são 

construções e proposições dos indivíduos, ou grupos, para si mesmos e para os 

outros,  
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a representação que os indivíduos e os grupos exibem 
inevitavelmente através de suas práticas e propriedades faz parte 
integrante de sua realidade social. Uma classe é definida tanto por 
seu ser-percebido, quanto por seu ser, por seu consumo – que não 
tem necessidade de ser ostensivo para ser simbólico – quanto por 
sua posição nas relações de produção (mesmo que seja verdade que 
esta posição comanda aquele consumo) (BOURDIEU, 2013a, p. 447, 
grifos no original). 

 

A educação em sentido ampliado – englobando todas as experiências do 

processo de formação humana – revela o sentido daquilo que se é, ou de como se é 

percebido, tal modelo formativo está implicado na compreensão da diversidade, 

constitutiva dessa humanidade, integrada à realidade social que distingue e define 

indivíduos ou grupos. Múltiplas problemáticas, relacionadas às representações, se 

impõem e precisam ser enfrentadas para garantir maior clareza das relações 

travadas nesta dinâmica social; tanto na produção de conhecimentos quanto na 

construção de identidades inerente ao processo socioeducativo. Assumir que as 

representações são fornecidas, decididamente, por meio das práticas e das 

propriedades, materiais e simbólicas, dos grupos e/ou indivíduos, pressupõe a 

inclusão do real na representação do real; superando-se a oposição entre a 

“realidade e a representação” do real. Posto nesses termos assume-se igualmente 

um conceito de representações coletivas em que tais representações traduzem-se 

em matrizes de categorização do próprio real, capazes de ordenar o mundo social 

justamente por originar-se das várias determinações sociais daí adquiridas e 

incorporadas.     

Numa perspectiva que vai na contramão do ideário pós-moderno concernente 

às noções de que o real não existe, a não ser na linguagem, pactuar com a ideia de 

que as representações inserem-se nos jogos e disputas pelo poder (econômico ou 

simbólico) como forças reguladoras da vida coletiva, permite dialogar com – grande 

parte das – proposições teóricas de Bourdieu, e vários de seus interlocutores, ou até 

mesmo com autores divergentes em outros aspectos, dentre estes Halbwachs, Elias, 

Certeau, Chartier – autores de lugares e tempos diferentes e que, embora 

divergentes em suas filiações teóricas, são, porém, convergentes em alguns 

aspectos do tema em questão.   

Para Halbwachs (2006), as diversas consciências sociais produzem tanto a 

memória individual quanto a memória coletiva, por isso, para ele, não existe uma 
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história individual isenta de uma história coletiva, de bom grado. Segundo o autor, 

“diríamos que cada memória individual é um ponto de vista sobre a memória coletiva 

que este ponto de vista muda segundo as relações que mantenho com o outro em 

outros ambientes” (HALBWACHS, 2006, p. 69). Ou seja, a incorporação dos saberes 

de Outros é um componente fundamental para ampliar a ótica de reconstituição da 

memória social.  O pluralismo cultural pressupõe autoidentidade, no mesmo sentido 

que o conceito de “hibridização pressupõe pureza”, já que, para Eagleton (2011a), 

só seria possível hibridizar uma cultura pura, caso ainda existisse.  

Certamente é cada vez mais rara a existência de unidades sociais isoladas e 

em frágil estado de pureza cultural que podem “preservar” as suas culturas. E, 

embora uma parte significativa das culturas populares consigam provocar reflexões, 

retratando a condição de desigualdade e de subalternidade em que se encontram, 

em relação a outros grupos e suas instituições e até mesmo aos meios de 

comunicação de massa, elas conseguem preservar certo grau de autonomia nos 

processos “de criação e de tradução de suas vivências cotidianas e dos modos 

como simbolicamente a representam de diferentes e, não raro, sistêmicas e 

persistentes maneiras” (BRANDÃO, 2009. p. 728). Pela constatação da historicidade 

dos contínuos processos de recriação dos grupos humanos – seus diferentes estilos 

de ser, fazer, viver, criar e experienciar suas culturas, desde sempre – é validada a 

ideia, defendida por Canclini (1983), de que não existem culturas em paralelo ou em 

franca oposição, o que existe realmente são culturas em movimento, em interação, 

recriação e hibridização. Características ressaltadas pelo autor ao discorrer sobre o 

caráter específico das culturas populares: 

 
a especificidade das culturas populares não deriva apenas do fato de 
que a sua apropriação daquilo que a sociedade possui seja menor e 
diferente; deriva também do fato de que o povo produz no trabalho e 
na vida formas específicas de representação, reprodução e 
reelaboração simbólica de suas relações sociais. [...] O povo realiza 
estes processos compartilhando as condições gerais de produção, 
circulação do sistema em que vive. [...] Portanto, as culturas 
populares são construídas em dois espaços: a) as práticas 
profissionais familiares, comunicacionais e de todo tipo através dos 
quais o sistema capitalista organiza a vida de todos os seus 
membros; b) as práticas e formas de pensamento que os setores 
populares criam para si próprios, mediante os quais concebem e 
expressam a sua realidade, o seu lugar subordinado na produção, na 

circulação e no consumo (CANCLINI, 1983, p. 43). 
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Contudo, como sugere Edward Said (1995), “todas as culturas estão 

mutuamente imbricadas; nenhuma é pura e única, todas são híbridas, heterogêneas, 

extremamente diferenciadas sem qualquer monolítismo” (SAID, 1995, p. 29). Para 

Eagleton (2011a), a retomada dessa ideia de hibridismo cultural em Edward Said 

enuncia também que o caráter heterogêneo do capitalismo é mais forte do que em 

qualquer das culturas humanas. A nosso ver a exposição dessa faceta da lógica 

social – denunciada na crítica anticapitalista ou na reflexão sobre a pluralização de 

modos de vida, pela multiplicação de identidades distintas – ressoa em conflitos 

inerentes aos processos socioeducativos, apreendidos como um conjunto de 

práticas sociais. 

Toda a problemática relacionada a essas lutas de representações passam 

pela violência simbólica consentida, por quem supostamente a sofre, mesmo que 

inconscientemente, pelo fato de se encontrarem invariavelmente arraigados nas 

determinações sociais de produção e de classe. Conforme Terray (2005, p.303), 

Pierre Bourdieu tece uma estreita ligação entre o desconhecimento e a violência 

simbólica. Nesse liame o efeito da violência simbólica é legitimado e potencializado 

pelo desconhecimento que a criou. A condição de desconhecimento permite que os 

discursos e as decisões de agentes e/ou de instituições sejam legitimados, ao impor 

arbitrariedades, por um poder imposto, em que as relações de força são 

dissimuladas, desconhecidas. Por outro lado, relembra Terray (2005), Bourdieu 

insiste, ao longo de sua extensa obra, na eficácia crítica do conhecimento. Se a 

violência simbólica, de fato “atrai um poder suplementar porque nela a violência é 

mascarada, ao contrário sua força diminui quando sua máscara lhe é arrancada e 

ela é forçada a aparecer [...] de cara limpa” (TERRAY, 2005, p. 307).  

Portanto, contra a violência simbólica, um trabalho de libertação é possível, e 

a esse respeito, na obra A miséria do mundo, Bourdieu (2005) e sua equipe de 

pesquisadores demonstram existir uma escala de misérias, que levam à 

relativização das dificuldades e sofrimentos enfrentados por cada pessoa, família ou 

grupo social. Efetivamente, o lado oposto dessa situação remete-nos à eficácia do 

projeto de formação humana que se proponha a desmascarar a ignorância (de algo), 

priorizando em contrapartida o conhecimento e a reflexividade crítica do mundo 

social. Uma educação comprometida com a eficácia crítica do conhecimento em que 

se desmascara os jogos de poder. 
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1.2. (Sócio) lógica da prática educacional: constituição do sujeito social 

 
Os itinerários que perpassam as razões das contradições e conflitos sociais 

envolvendo a educação, a formação cultural e o destino dos sujeitos, tomados pelas 

práticas sociais, podem refletir muito do processo constitutivo das histórias de vida. 

No entanto, é importante esclarecer que não há a pretensão de compreender uma 

vida como uma série de acontecimentos únicos e sim como deslocamentos e 

alocações de um agente (ou grupo) no espaço social e nos diferentes campos 

sociais. A análise pretendida aproxima-se mais de um estudo de trajetória social. Em 

contraposição ao estudo de histórias de vida (biografias), a noção de trajetória 

define-se, em Bourdieu (2011), “como uma série de posições sucessivamente 

ocupadas por um mesmo agente (ou um mesmo grupo), em um espaço ele próprio 

em devir e submetido a transformações incessantes” (BOURDIEU, 2011, p. 81, 

grifos no original). Nesse quadro, a constituição do sujeito social só é possível pelo 

processo socioeducativo, que ocorre em interação com o meio, os objetos e as 

pessoas.  Não existe uma apologia ao determinismo uma vez que a análise 

sociológica, defendida por Bourdieu, não se propõe a fazer “qualquer concessão ao 

narcisismo” (BOURDIEU, 2011, p. 11) e assim, rompe radicalmente com imagens 

complacentes da existência humana. Por isso privilegia o conhecimento de si como 

ser social. Um ser atingido por circunstâncias sociais é sempre capaz de reagir às 

determinações e transformar tudo aquilo que lhe parece destino. 

Conforme o que tem se procurado discutir até o momento, a compreensão do 

território educacional como um campo minado onde se situam a maior parte das 

mazelas sociais, e de onde, vencida a luta, poderão surgir todas as soluções para a 

construção de um sujeito social mais consciente, constitui-se numa visão idealizada 

e redutora de um riquíssimo processo social interligado a tantos outros processos 

sociais de constituição de conhecimentos. Não existe prática educacional a-histórica 

ou fora de um quadro social inspirador e causador das intervenções realizadas por 

seus agentes (e instituições); existe, ao mesmo tempo, uma possibilidade de refletir, 

recusar, acatar e/ou modificar as formas de compreender e intervir nesta dinâmica 

sócio histórica e cultural.  

Ponderando na esteira do pensamento de Chartier (2011), “penso que não 

existe história possível se não se articulam as representações das práticas e as 

práticas de representação” (CHARTIER, 2011, p. 16). Sabendo que nunca há uma 
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relação imediata e transparente entre as fontes que documentam essa historicidade 

e as práticas instituídas, resta-nos a tarefa de decifrar as articulações das relações 

travadas no mundo social. O mesmo raciocínio se aplica à busca de entendimento 

dos processos inerentes ao campo educacional, sempre imbricado na realidade 

social – que também é representação das práticas – sobretudo quando se juntam às 

análises desse campo (educacional) reflexões à luz dos principais pressupostos 

teóricos da história cultural, na afirmação de que a representação das práticas 

sempre contém “razões, códigos, finalidades e destinatários particulares. Identificá-

los é uma condição obrigatória para entender as situações ou práticas que são o 

objeto da representação” (CHARTIER, 2011, p. 16). Os questionamentos, a busca 

de instrumentos eficientes para compreensão das situações e práticas sociais 

compõem o arranjo de uma sociológica das práticas socioeducativas.  

A ação das experiências sociais incorporadas – no decurso do processo de 

constituição do sujeito social, em posturas distintas e manifestas pela infinita 

variedade de práticas sociais – torna-se um movimento de autoconhecimento, 

definido em Bachelard (1988) como: “conhecer-nos é reencontrar-nos nessa poeira 

de acontecimentos pessoais. É num grupo de decisões experimentadas que repousa 

nossa pessoa” (BACHELARD, 1988, p. 39). As decisões experimentadas só podem 

existir a partir da experiência compartilhada com outros e outras. “O outro este difícil” 

(BRANDÃO, 1986, p. 3), expresso por terminologias variadas (sujeito, indivíduo, 

agente, pessoa, ator social), não se exime em nenhuma das relações com o outro 

para dar conta de sua identidade e/ou humanidade.   

A construção das identidades está sempre vinculada ao outro e por isso só se 

constrói socialmente e em contraposição ao que o outro é ou parece ser. Entendida 

como uma construção cultural a concepção de homem carrega este tensionamento 

inerente às relações socioeducativas, segundo as quais o homem se assemelha a 

natureza por ter de ser moldado a força como ela, mas por outro lado, difere-se dela 

por poder ser ele a fazer isso a si mesmo, lançando no mundo um grau de 

reflexividade que o restante da natureza sequer pode aspirar. É sobre esse sentido 

de reflexividade que Eagleton (2011a) levanta a hipótese de que o termo cultura 

possa ser ao mesmo tempo descritivo e avaliativo do mundo social. Talvez por isso, 

nas articulações comunicativas o significado da palavra cultura e, principalmente as 

ideias evocadas por ela, envolvam toda uma rede de relações da constante tensão 

“entre fazer e ser feito, racionalidade e espontaneidade que censura o intelecto 
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desencarnado do iluminismo tanto quanto desafia o reducionismo cultural de grande 

parte do pensamento contemporâneo” (EAGLETON, 2011a, p. 14). 

Certamente, como se trata de todo um universo de relações travadas nos 

terrenos do mundo social, não há como ignorar o peso de uma tensão constante 

entre os incontáveis modos de fazer e ser feito dentro dos projetos culturais e as 

imposições ou artifícios utilizados pelas culturas dominantes em diferentes contextos 

e momentos históricos. 

 Assumir a responsabilidade de enfocar questões referentes às práticas 

socioeducativas e sua relevância na constituição de um sujeito social mais sensível 

e humano, a partir das relações travadas em seus espaços de atuação, requer, 

simultaneamente, um trato mais particularizado sobre como ocorrem esses 

processos de apropriação e incorporação de conhecimentos significativos na vida 

dos envolvidos. Sobre esta condição de tornar-se sujeito, Bourdieu (2012) revela de 

maneira brilhante: 

 
penso que, na condição de nos apropriarmos dos instrumentos de 
pensamento, assim como dos objetos de pensamentos que 
recebemos, é que podemos nos tornar um pouco o sujeito dos 
nossos pensamentos, ninguém nasce sujeito de seus pensamentos; 
mas se torna o sujeito deles, com a condição, entre outras coisas – 
penso que há outros instrumentos, há também a psicanálise, etc. – 
de se reapropriar do conhecimento a respeito dos determinismos 
(BOURDIEU; CHARTIER, 2012, p. 32). 

 
No caso de defender que cada pessoa realize sua reapropriação do 

conhecimento sobre os determinismos, Bourdieu admite fazer exatamente o 

contrário das afirmações que lhe são atribuídas quando o rotulam de determinista. 

Pensar a conquista de um instrumental reflexivo sobre a apropriação dos saberes (o 

ter consciência de) recebido desde a mais tenra idade, e daqueles instrumentos 

conquistados na trajetória social nas variadas situações de formação humana, pode 

ser um recurso de resistência aos determinismos e também de se reapropriar do 

lugar de sujeito de seus destinos. 

A defesa explícita do processo de mediação como elemento cultural 

transformador do homem de ser biológico em ser social evidencia a importância dos 

instrumentos de ação, mediados pelo pensamento e pela linguagem, na experiência 

de trabalhar o mundo enfrentando as inúmeras possibilidades de intervenção e 

modificação das condições oferecidas pela natureza humana. Ao introduzir sua obra 
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A Formação Social da Mente, Vygotsky21 (1991) – na qual a mediação do social e 

pelo social é defendida, por meio de inúmeras pesquisas, como base nos processos 

psicológicos superiores – elege como epígrafe uma citação clássica de Karl Marx 

(1989), em o Capital: 

 
A aranha realiza operações que lembram o tecelão, e as caixas 
suspensas que as abelhas constroem envergonham o trabalho de 
muitos arquitetos. Mas até mesmo o pior dos arquitetos difere de 
início da mais hábil das abelhas, pelo fato de que antes de fazer uma 
caixa de madeira, ele já a construiu mentalmente. No final do 
processo do trabalho, ele obtém um resultado que já existia em sua 
mente antes de começar a construção. O arquiteto não só modifica a 
forma que lhe foi dada pela natureza, como também realiza um plano 
que lhe é próprio, definindo os meios, e o caráter da atividade aos 
quais ele deve subordinar sua vontade (MARX apud VYGOTSKY, 
1991, p. 3). 

 
Na perspectiva sócio-histórica, as concepções de homem, sociedade e 

educação fundamentam a base dos processos socioeducativos e definem o poder 

mediador do trabalho, bem como de sua qualidade e do impacto das ações 

humanas no espaço social. A indissociabilidade do binômio educação-cultura lança 

luzes ao processo de construção de conhecimentos e desvela o ato autônomo de 

planificação e a definição dos meios e do caráter da atividade humana. Em outros 

termos, “podemos pensar que um trabalho fundador da cultura é aquele que os 

seres humanos realizam entre eles, para eles e sobre eles mesmos” (BRANDÃO, 

2009, p. 717). As atitudes e os acontecimentos criados e/ou priorizados por nós 

neste processo de apropriação e transformação do mundo, onde vivemos 

coletivamente, em favor de um melhor destino é o que pode trazer maior sentido 

para as múltiplas possibilidades de criar um mundo mais humano, ou seja, mundos 

dotados de sentidos que transcendam (socioculturalmente) às necessidades básicas 

de sobrevivência.  

Poderíamos questionar, nesse ponto, a experiência como força constitutiva do 

sujeito social. Uma proposição inicial recai sobre a necessidade de entender 

                                                           
21No final da década de 1920, e no início da década seguinte, Vygotsky fez relevantes reflexões 

acerca da educação e do seu papel no desenvolvimento humano. Alguns importantes trabalhos 
escritos neste período encontram-se no livro A Formação Social da Mente, publicado no ano de 1960, 
em Moscou, dentre eles: A pedologia de crianças em idade escolar (1928); Estudos sobre a história 
do comportamento (escrito juntamente com Luria) (1930); O instrumento e o símbolo no 
desenvolvimento das funções psicológicas superiores (1931); Lições de psicologia (1932); 
Fundamentos da Pedologia (1934); Pensamento e Linguagem (1934); Desenvolvimento mental da 
criança durante a educação (1935) e A criança retardada (1935). 
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vivência e experiência como diferentes níveis de aprofundamento na relação com o 

mundo social. O conceito de experiência perpassa todo o arcabouço teórico de 

Walter Benjamin. Em uma obra múltipla, de influência claramente kantiana22, 

Benjamin (1986,1994) recorre à literatura poética de Proust, Baudelaire, Edgar Alain 

Poe. Também se refere à experiência acumulada e seu desaparecimento dentro da 

duração temporal imposta pela produção industrial que não reconhece o tempo 

concreto. Em sua construção conceitual, experiência (erfahrung) contrapõe-se à 

noção de vivência (erlebnis). Para o autor, a alteração de nossa percepção temporal 

na vida moderna é fator de degradação da experiência como ato solidário, ou seja, 

existe uma impossibilidade histórica de construção de experiências estéticas e 

poéticas. Uma vez que a vivência é fragmentária e superficial em sua fugacidade 

(aludindo à noção de choque23 em Freud), resta ao sujeito apenas a opção de reagir 

de forma solitária aos estímulos desencadeados por eventos, novidades, sensações, 

imagens.  

Com o desenvolvimento das técnicas modernas e da cultura do consumo, o 

tempo virtualmente controlado, surge uma nova forma de miséria. Ampliam-se 

vivências solitárias na rapidez das informações resumidas e acompanhadas de 

explicações alheias ao sujeito que deve interpretá-las. Na linguagem da 

disseminação da informação em massa ancorada nas multimídias, mesmo 

considerando os benefícios alcançados com a globalização, há que se criticar a 

racionalização técnica quando deixa de tensionar devidamente a relação entre o 

universal e o particular. 

 Nesse ritmo o homem contemporâneo se vê abarcado por uma série de 

vivências (fast-food), as quais não deixam espaço para a experiência. E muito 

menos para o fluxo narrativo cotidiano e vivo entre as pessoas; os sujeitos em 

solidão, acomodam-se, numa rendição ao “princípio do prazer”, cada qual em seu 

centro. Desmorona-se “a imagem do homem tradicional, solene, nobre, adornado 

com todas as oferendas do passado” (BENJAMIN, 1994, p. 116, grifo nosso) para 

dar lugar ao “contemporâneo nu, deitado como um recém-nascido nas fraldas sujas 
                                                           
22  Depois de ter escrito, em 1913, sua primeira definição do conceito de experiência, em 1918, 

Benjamim escreve um ensaio sobre o conceito de experiência em Kant, instaurado na Crítica da 
razão pura. Embora não dirija sua crítica só a Kant, ressalta aquilo que pode ser aceito e o que 
pode ser modificado no sistema kantiano.  

23  “Quanto maior for a parte do choc em cada impressão isolada; quanto mais estímulos; 

quanto maior for o sucesso com que ela opere; e quanto menos eles penetrarem na experiência, 
tanto mais corresponderão ao conceito de ‘vivência’” (BENJAMIN, 1986, p. 64). 
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de sua época (BENJAMIN, 1994, p. 116) ”. Esse homem nu configura-se em 

metáfora como um retrato da ideologia da burguesia, quando Benjamin faz suas 

análises. Ainda assim a atualidade de suas críticas faz-se digna de nota. Ainda no 

primeiro ano de faculdade, em 1913, escreve o ensaio “Experiência”. Compondo um 

folheto estudantil, utiliza o conceito de experiência, pela primeira vez, definindo sua 

compreensão de que este não estaria vinculado à experiência que se acumula ao 

longo de anos vividos. Nesse escrito ele demonstra seu respeito à fase de juventude 

e infância como períodos de experienciar: a experiência dos mais velhos pode não 

significar nada para as crianças, uma vez que também produzem cultura a partir de 

suas experiências contextualizadas na historicidade das infâncias possíveis.  

Posicionando-se teoricamente como um dos principais defensores da 

narração da experiência coletiva, Benjamin (1994) conceitua a narrativa como 

sabedoria acumulada e o narrador como aquele que tem o dom de contá-la inteira. 

Ele amplia a questão reconhecendo a relação entre o narrador e sua matéria – a 

vida humana –  como uma relação artesanal. Ora, o narrador é aquele que trabalha 

“a matéria prima da experiência – a sua e a dos outros – transformando-a num 

produto sólido, único e útil” (BENJAMIN, 1994, p. 221). Por meio deste tipo de 

narração, recorre a memórias em um acervo de vida que não inclui apenas a própria 

experiência, mas em grande parte a experiência alheia. É possível que o dom de 

contar uma narrativa por inteiro seja pelo fato de que aquele que se propõe a narrar 

assimila no seu íntimo aquilo que aprende por ouvir dizer. 

Nos anos 1930 ocorreu a publicação paralela de Experiência e Pobreza e O 

Narrador, em ambos o conceito de experiência parte da constatação de sua perda. 

O declínio da experiência provém da perda de uma tradição compartilhada por uma 

comunidade humana; tradição retomada e transformada, em cada geração, na 

continuidade de uma palavra transmitida de pai para filho. Essa perda acarreta 

também o desaparecimento das formas tradicionais de narrativa que têm sua fonte 

nessa transmissibilidade. A arte de narrar tornou-se rara. As gerações não 

conseguem mais dialogar entre si, o individualismo se sobrepõe ao fazer junto, à 

criação coletiva. Como os textos foram escritos logo após a primeira Grande Guerra, 

tornaram-se representativos da perda da experiência. De volta para casa, depois da 

Guerra, os sobreviventes retornaram das trincheiras mudos, pois aquilo que 

vivenciaram não podia mais ser assimilado por palavras. 
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Existe uma ética do saber e da estética na narração oral situando o narrador 

entre os sábios e os mestres. Aquele que narra suas experiências (sempre coletivas) 

dinamiza a memória e os saberes. No texto O Mal-Estar na Civilização, também 

escrito em 1930, Freud resume a evolução deste processo após detalhada 

explicação psicanalítica, mas com fortes traços sociológicos: 

 

no início o Eu abarca tudo, depois separa de si um mundo externo. 
Nosso atual sentimento do Eu é, portanto, apenas o vestígio 
atrofiado de um sentimento muito mais abrangente — sim, todo-
abrangente —, que correspondia a uma mais íntima ligação do Eu 
com o mundo em torno (FREUD, 2011, p. 10). 

 

 Toda construção identitária de adulto é, na maioria das vezes, resultante de 

um longo processo de identificações e representações do mundo social. Neste 

sentido, a experiência compartilhada ocupa lugar de destaque nesses processos. 

Visto que a experiência, mesmo individual, tem ressonâncias coletivas no 

sentimento de identidade e assim como a memória social, constituem-se na relação 

consigo e com outros. 

Aventurar-se a compreender tanto as características de identidades sociais 

quanto as experiências em trajetórias sociais pode revelar as primeiras ações 

práticas socializadoras experienciadas por nós, ou por outros. O habitus primário 

exerce uma função mediadora entre as práticas individuais e as condições sociais 

da existência e, paradoxalmente, torna-se explícito em situações que evidenciam 

seu desajuste. Nesta perspectiva de análise, Setton (2002) refere-se às pesquisas 

empreendidas por Bourdieu entre os anos de 1950 e 1960 na Argélia. Ali ele se 

deparou com uma situação de barbárie em que os indivíduos viviam uma 

experiência de total desamparo, desenraizados de seu universo rural e, em vista 

disso,  

[...] submetidos a um ambiente urbano e capitalista. Sem os 
instrumentos e/ou categorias de percepção que os ajudassem nesta 
situação de desamparo, como compreender o comportamento e as 
práticas desses indivíduos? (SETTON, 2002, p. 62). 
 

 Herdeira desta necessidade empírica de entender os condicionamentos 

sociais exteriores e a subjetividade dos sujeitos, a noção de habitus configura-se, 

ainda hoje, em instrumento conceitual promissor para refletir sobre as maneiras com 
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que os indivíduos elaboram suas trajetórias e asseguram sua participação (ou não) 

no mundo social, sempre de acordo com a herança social que cada um detém. 

 
1.2.1 Multiplicidade de saberes na constituição de capitais culturais 

 
 

Direcionar olhar meticuloso rumo à multiplicidade dos saberes sociais 

responde a um anseio profundo de atrair para o debate, dialogicamente qualificado, 

o sujeito empírico e o sujeito epistemológico que habitam um corpo singular e, que 

é, ao mesmo tempo, um corpo constituído por sua imersão nas experiências 

coletivas. Todos nós habitamos espaços de educação e poder, circulando entre as 

hierarquias dos saberes em várias instâncias de produção de conhecimentos. Para 

Eagleton (2011a), o embate político entre Cultura e cultura – Cultura como civilidade 

e cultura como modo de vida popular – é global e tem se tornado cada vez mais um 

conflito geopolítico; uma questão complexa de intensa relação de poder entre o Eu e 

o Outro, uma vez que o Mundo Ocidental se percebe como força totalizadora capaz 

de alterar outras culturas. “São os interesses políticos que, geralmente, governam os 

culturais, e ao fazer isso definem uma versão particular de humanidade” 

(EAGLETON, 2011a, p. 18). Nomeada em termos mais abrangentes, referente a um 

povo ou a uma determinada civilização, a cultura fixa-se como parte do conflito 

político. Mais do que reflexo ou representação de uma totalidade, a cultura é 

constitutiva de outros processos sociais. Como processo educacional sobreviverá 

em sua dinamicidade mantendo-se em diálogo crítico e consciente com a produção 

de bens materiais e simbólicos. O maior feito da cultura “é destilar nossa 

humanidade comum a partir de nossos eus políticos sectários, resgatando dos 

sentidos o espírito, arrebatando do temporal o imutável, arrancando da diversidade a 

unidade” (EAGLETON, 2011a, p. 18). A ampliação desse horizonte cultural 

possibilita aceitar como objeto do processo educacional os inúmeros encontros entre 

“avós e netos no meio da noite”. No jeito de dizer e historicizar, Brandão (1981, p. 3) 

percorre uma vez mais os labirintos que religam educação e cultura:  

 

Ao longo de um caminho de montes e vales da história, 
que outros dias e outras noites primitivas 
terão testemunhado a trama dos mistérios em que, aprendendo  
com a vida a experimentar o fio da natureza, 
os homens do mundo a tudo transformaram 
tocando com as ferramentas das mãos e do espírito 
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o repertório sem fim dos seus recursos e segredos? 
Eles, senhores de tudo, mas como todas as coisas onde a vida fez o 
seu caminho, filhos do barro, da chama e da carne? 
Criando o mundo da Cultura que é o berço e a terra do homem, 
a tudo deram nomes e sentidos.  
E sobre tudo tocaram com o sinal do seu poder: 
Marcas do sangue dos sonhos do homem. 
 
E entre eles, à volta das fogueiras, na beira dos rios, 
dentro das choças na noite das grandes chuvas, 
tocando uns os corpos dos outros: aprendiam e ensinavam e de novo 
ensinavam e aprendiam. 
E tal como fizeram os primeiros homens com os bens que seu 
trabalho criava, fiava e colhia, entre todos faziam circular os rituais do 
seu saber para que os filhos fossem mais sábios do que os pais e os 
netos ainda mais senhores do mundo do que os seus avós. 
Vivendo, experimentando o mundo, tocando com os mesmos gestos 
o que viam os outros tocando com sabedoria, os homens não só 
souberam aprender as lições que o próprio mundo dá ao ser tocado 
pelo corpo e com o pensamento e aprender com a vida que entre 
todos os seres é o melhor mestre, 
mas descobriram as lições de aprender uns com os outros 
através da vida coletiva, ao redor do calor dos corpos, 
olhando os dedos do artesão e as mãos do sábio 
e murmurando dentro do espírito as palavras que ouviam24. 

 

Na mesma esteira desse raciocínio sociopoético, seguem-se as reflexões de 

Pessoa (2004) quando propõe a ideia de educação constituída pelos “saberes do 

nós”, demonstrando a proximidade entre educação e movimentos sociais, ou seja, a 

força dessa junção política que constrói uma espécie de esperança coletiva que foi 

(e vai) “ganhando outros sujeitos e outros nomes” (PESSOA, 2004, p .9), a cada 

situação histórica instaurada pela injustiça, e, até mesmo diante da inevitável 

necessidade de lutar por um mundo mais justo, por meio da não acomodação no 

enfrentamento de inquietações e conflitos. Ainda que em muitos momentos da 

história de um país, ou da humanidade, se pretendia ou se pretenda o “fim da 

história” na vontade de alguns poucos, este fim não se concretizou, justamente 

“porque a vida em sociedade não é produto da vontade de grupos, por mais 

iluminados que se julguem. Tem sido recorrentemente produzida por suas próprias 

condições e pelos fatores que as compõem” (PESSOA, 2004, p. 9).  

                                                           
24  Segundo Oliveira, (OLIVEIRA, 1979 apud BRANDÃO, 1981, p. 3), o ato de aprender por 

meio da vida coletiva, sempre esteve presente “durante milênios, em todas as sociedades ditas 
tradicionais onde a educação nunca constituiu um campo fechado, separado e especializado da 
atividade humana, tal como nós a conhecemos hoje, indissociável de todo um tecido de relações 
cotidianas, a formação de crianças e jovens progredia à medida que eles faziam coisas e que 
passavam por experiências no interior de uma comunidade viva cujo processo de autoprodução e 
de organização era a fonte de todo o saber”. 
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Já há algum tempo, as ciências sociais têm procurado entender a ordem 

conflitiva e dinâmica das relações em sociedade como produtos de sua própria 

configuração. Nesses termos, é fundamental pensar ações políticas e ações 

educativas que fortaleçam e autentiquem os saberes sociais, visto que, no 

entendimento do autor “a constituição de sujeitos e protagonistas da história é o 

horizonte maior de toda luta política que, portanto, tem que ser sempre uma luta de 

sujeitos coletivos, aprendentes e ensinantes” (PESSOA, 2004, p. 12). Os processos 

formativos propiciados pelos movimentos sociais25, pelas organizações da 

sociedade civil e as manifestações culturais devem ser assumidos sempre como 

atividades educativas ocasionadoras e condutoras da multiplicidade de 

conhecimentos.  

Como produto da vida social os “saberes do nós” ampliam o universo visual 

para uma concepção ampla de educação –  como práticas construídas socialmente 

ou ainda como produção de conhecimento – reafirmando-a enquanto campo de 

lutas, capaz de intervenções nas análises socioeconômica e cultural e capaz de 

favorecer a criação de projetos consistentes e viáveis para a transformação das 

realidades, especialmente aquelas fundamentadas em situações de uma falsa 

unanimidade, sempre questionáveis.  

Todo saber corresponde a determinados interesses, sempre deliberado 

socialmente, o que envolve questões de poder, alienação e/ou dominação. Essa 

multiplicidade de saberes socioculturais, em ação, instrumentaliza desde a 

compreensão de pequenos desafios para a sobrevivência de um grupo até o 

engajamento consciente em conquistas coletivas a curto, médio e longo prazo. De 

acordo com Grzybowski (1986), a compreensão de um saber social, elaborado e 

apropriado pelos sujeitos sociais, como instrumento de organização e luta contra a 

dominação, é essencial para se pensar a educação em práticas concretas e em 

situações definidas.  O saber social é, portanto, “o conjunto de conhecimentos, e 

habilidades, valores e atitudes que são produzidos pelas classes, em uma situação 

histórica dada de relações” (GRZYBOWSKI, 1986, p. 50). O saber social vinculado 

ao conjunto de conhecimentos, adquiridos na e pela vivência e organização 

coletivas, é o bem maior dos sujeitos na conquista e domínio de seus espaços 

                                                           
25  Admitindo que vários fatores possam ajudar a identificar teoricamente um movimento social, 

para o autor, há um fator inconfundível: “um conjunto de pessoas e ações pode ser chamado de 
movimento social se estabelece a sua centralidade na educação popular” (PESSOA, 2004, p. 11, 
grifos no original). 
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sociais. O reconhecimento destas relações político-culturais pode contribuir para 

desmistificar os processos de dominação.  

Diante desse conjunto de conquistas, originário do empenho de vários grupos 

humanos em prol da organização de suas experiências coletivas, sobressai um 

questionamento essencial: qual seria a emergência de repensar o papel do saber e 

da reprodução do saber no tensionamento entre cultura e educação? A tarefa de 

aprofundar reflexões acerca da construção social do termo poder, e seu significado 

aliado ao papel do saber, envolve a constatação de que todo saber alude a jogos de 

poder por interesses distintos. Ao principiar uma análise rara do poder político, 

Alexis Tocqueville situa o termo de acordo com a mentalidade corrente no século 

XIX: “o poder – palavra inevitavelmente pejorativa – significa mandar. Não é tanto a 

faculdade de fazer cumprir as suas decisões: é a faculdade do bel-prazer 

(TOCQUEVILLE apud LEBRUN, 2004, p. 99, grifos no original). Para não incorrer na 

imprudência de definir o poder político pelo mando, é importante lembrar que esse 

tipo de poder dispõe de recursos e estratégias diversificadas na lida com os campos 

sociais. No entanto, a ideia de poder aliada à ideia de coerção remete à inegável 

fronteira entre os detentores e os excluídos, fronteira esta indissociável da relação 

assimétrica de poder. De acordo com Lebrun (2004), seria um equívoco tentar 

identificar depressa demais os detentores, ou, pior ainda, procurar diluir o poder 

numa autoridade consentida racionalmente por todos ou quase todos. Não que se 

trate de um caso de exercício extremo de autoridade. Contrariamente, o poder “é a 

sua violência, quando em surdina, que torna possível uma aparência de autoridade 

cortês e benevolente e isso em qualquer sociedade que seja” (LEBRUN, 2004, p. 

115). 

No âmbito da multiplicidade e da hierarquia dos saberes é preciso lembrar 

que toda e qualquer ciência fala de um lugar social, e assim, reivindica um pensar 

sistêmico sobre as relações entre a pessoa e a cultura, ao proceder escolhas 

embasando-se em pesquisas e teorias, ou em seu senso prático, o agente social 

posiciona-se politicamente. Para Brandão (1985), tal posição política, diante do 

saber, suscita sentido duplo. O primeiro, “que todo saber emana de pólos de poder e 

corresponde aos seus interesses, ou então, afirma-se como a possibilidade de 

transgredi-los. O segundo, o de que o saber é em si uma dimensão do poder” 

(BRANDÃO, 1985, p. 123, grifos no original). Poderíamos dizer que todo capital 

cultural acumulado (ou negado) configura-se em elemento de um poder definidor ou 
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não das posições sociais dos agentes em campo. É, por essa razão, revelador das 

identidades, por exemplo, avalizando as figuras de autoridade em função de serem 

de um maior ou menor volume de capital. No mesmo sentido, as estratégias de 

difusão das relações em um determinado sistema social são intrínsecas ao capital 

social possuído. 

Ao refletir e contrapor-se às “determinações sociais”, Bourdieu ressalta que, 

na produção de determinado bem cultural sempre coexiste a produção da crença no 

valor deste bem. Essa crença em um dado passível de constituir e transformar nossa 

visão de mundo, de fazer crer em algo, é enunciada por meio do exercício do poder 

simbólico como efeito específico de mobilização: “O que faz o poder das palavras e 

das palavras de ordem, poder de manter a ordem ou de a subverter, é a crença na 

legitimidade das palavras e naquele que as pronuncia, crença cuja produção não é 

da competência das palavras” (BOURDIEU, 2007, p. 15). A produção dessa crença 

constrói-se nas inter-relações entre os processos socioeducativos e seu poder de 

produzir mudanças, otimizado pela multiplicidade de saberes sociais, constituídos e 

incorporados pelos agentes. Estes processos colocam em evidência o papel 

daqueles a quem Bourdieu (2012) denomina de produtores simbólicos, ou seja, 

todos aqueles que têm a profissão de falar (os jornalistas, os filósofos, os bispos 

etc.). Por extensão, é possível dizer, todos que ocupam seu lugar de fala e exercem 

o poder de falar e, mais especificamente, de falar a respeito do mundo social. 

Entender as relações sociais como relações de força e de comunicação abre espaço 

para a descrição das leis que regem os processos de transformação postos em 

movimento de acordo com o ato de ignorar e/ou reconhecer a violência e seus 

efeitos reais.  

O poder simbólico, como forma transfigurada de outras formas de poder, dá-

se entre os que exercem o poder e aqueles que lhes estão sujeitos, ou seja, é 

concedido (ou negado) por ações práticas do grupo. Uma vez que só o grupo pode 

exercer sobre si mesmo “a eficácia mágica contida no enunciado performativo” 

(BOURDIEU, 2012, p. 94). Ou melhor, as palavras só podem atingir certa eficácia 

simbólica tão-somente na medida em que há o reconhecimento, por parte da pessoa 

(ou grupo) alvo, de que quem a exerce pode exercê-la de direito. A transmutação de 

diferentes espécies de capitais em capital simbólico é o que pode garantir a 

ampliação da força social ou de capital dos agentes posicionados socialmente, além 
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de possibilitar que todos entrem nas lutas pela definição de regras no campo do 

poder26. 

Desconstruída a premissa de neutralidade da educação, tanto das ações 

práticas do cotidiano quanto das ações e investimentos no campo científico, 

encaminha-se para a continuidade desta busca compreensiva, nas interfaces do 

processo socioeducativo com as Artes. 

 
 

1.2.2 Literatura e formação: construção e perpetuação de bens culturais 
 

 
Admito reconhecer a sociologia da educação e da literatura como “lugares de 

palavra27”, por sua vocação epistemológica propícia a acolher ponderações sobre os 

processos constitutivos das relações humanas, enredadas nas práticas e 

construções teóricas. Pessoa (2013) propõe um exercício de permanente busca de 

entendimento da educação pela ótica das ciências sociais. Os olhares sociológicos 

enfocam a educação em perspectivas ampliadas, desenvolvida em outros tantos 

espaços sociais além dos muros de instituições escolares, encontra-se “vinculada 

sempre ao conjunto de relações de forças, atuais e potenciais, que são relações 

sociais, econômicas, políticas, enfim, culturais de uma determinada formação social” 

(PESSOA, 2013, p. 183). Sem dúvidas, a arte é um desses lugares de voz do social, 

integrada a esse conjunto de relações de forças, situa-se como uma das muitas 

vertentes de compreensão das relações humanas e, consequentemente, da 

complexa rede de relações interligadas ao processo socioeducativo, por meio do 

qual se constituem os bens culturais, enquanto patrimônio da humanidade, em seus 

inúmeros momentos históricos.  

Para Eagleton (2011b), é “A História da Arte e da Literatura” que melhor tem 

demonstrado a existência do condicionamento da mentalidade social às relações 

sociais travadas em uma determinada época. Portanto, as obras literárias podem ser 

formas específicas de se ver e perceber o mundo – embora como objeto 

                                                           
26  O termo campo de poder é empregado por Bourdieu (2007b) para designar “as relações de 

força entre as posições sociais que garantem aos seus ocupantes um quantum suficiente de força 
social - ou de capital - de modo a que esses tenham a possibilidade de entrar nas lutas pelo 
monopólio do poder, entre as quais possuem uma dimensão capital as que têm por finalidade a 
definição da forma legítima do poder” (BOURDIEU, 2007b, p. 28). 

27Para Certeau “uma cidade respira quando nela existem lugares de palavra, pouco importa sua 
função oficial – o café da esquina, a praça do mercado, a fila de espera nos correios, a banca do 
jornaleiro, o portão da escola na hora da saída” (CERTEAU; GIARD, 2013, p.338). 
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transcendente seu alcance seja bem maior – entender a literatura significa, então, 

“entender todo o processo social do qual ela faz parte” (EAGLETON, 2011b, p. 19). 

Oferecendo versões das práticas e lógicas sociais, as obras literárias não são 

inspirações misteriosas ou explicáveis por meio do perfil psicológico de seus 

autores; como certas formas definidas de consciência social (política, religiosa, ética, 

estética etc.), demostram a ideologia de uma época, ou seja, o modo como as 

relações sociais são experienciadas, legitimadas e/ou perpetuadas. Deste modo, 

 

compreender O rei Lear,The Dunciad ou Ulisses significa mais do 
que interpretar seu simbolismo, estudar sua História Literária e incluir 
anotações sobre fatos sociológicos relacionados. Significa, antes de 
tudo, compreender as relações complexas e indiretas entre essas 
obras e os mundos ideológicos que elas habitam– relações que 
surgem não apenas de ‘temas’ e ‘questões’, mas no estilo, ritmo, na 
imagem, qualidade e [...] forma. (EAGLETON, 2011b, p. 20, grifos no 
original). 

 

Manifestação da cultura e da vida, a atividade literária traz à tona um conjunto 

de saberes sociais ao explanar o inacabado, os conflitos, os encontros e os 

desencontros, tão presentes na estruturação do espaço social e do imaginário 

coletivo. Se cada cultura tem sua própria lógica, compreender uma determinada 

concepção cultural implica conhecer, estudar e analisar significados e valores 

atribuídos a “um código de símbolos partilhados pelos membros dessa cultura” 

(LARAIA, 2006, p. 63). Antes de ser um repertório comum, a cultura constitui-se em 

torno de esquemas fundamentais, previamente assimilados de um conjunto comum, 

“e a partir dos quais se articula, segundo uma ‘arte da invenção’ análoga à da escrita 

musical, uma infinidade de esquemas particulares diretamente aplicados a situações 

particulares” (BOURDIEU, 2009, p. 208, grifos no original). Nessa arte da invenção 

fecunda, que permite combinações e interpretações infinitas, os conceitos de cultura 

e educação refletem-se um no outro como referências ou princípios do aglomerado 

de ações humanas voltados à formação sociocultural.  

Entendo ser precisamente a respeito desse conjunto de esquemas basilares 

assimilados dentro de uma cultura – o habitus – que fala Durkheim (2012) quando 

assinala, em seus estudos, a variedade e a complexidade das aptidões exigidas pela 

vida social. Diversamente do que acontece com o animal, a incorporação dessas 

disposições de todo tipo só é anexada ao quadro de experiências do homem pelo 

processo socioeducativo, “não podem ser transmitidas de uma geração para a outra 
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através da hereditariedade. É a educação que garante a transmissão” (DURKHEIM, 

2012, p. 56, grifo nosso). Pela via da educação o trabalho de analisar o capital 

cultural incorporado pelos agentes nos diversos campos sociais alcança uma ampla 

gama de enfoques possíveis. Dentre esses enfoques e no intento de compreender 

as articulações envolvidas no processo de constituição e perpetuação de saberes, 

os quadros sociais oferecidos pela arte literária podem contribuir para mapear os 

pontos de interconexões significativos entre arte e vida social.   

 Em um ensaio polêmico e inovador para a época, Pierre Bourdieu (1996) faz 

a reconstrução da história literária francesa da segunda metade do século XIX a 

partir de minucioso estudo sobre As regras da arte – Gênese e estrutura do campo 

literário, buscando definir o que poderia ser uma ciência das obras culturais.  De 

acordo com Chartier (2012), é uma obra que contribuiu para transformar as práticas 

de historiadores culturais, desde sua publicação na França, em 1992. Como 

Bourdieu mesmo escreveu, a sua definição – relembra Roger Chartier – se 

contrapõe “a todos os postulados clássicos da crítica literária, da história da 

literatura, da história da arte calcados na figura do criador incriado” (BOURDIEU; 

CHARTIER, 2012, p.88). O que corresponde a contrapor-se, igualmente, à ideia de 

uma singularidade irredutível em cada obra, à suposição de que a experiência 

estética é imediatamente compartilhada e à ideia de que o juízo estético é inerente a 

uma disposição universal. Contra esses postulados Bourdieu (BOURDIEU; 

CHARTIER, 2012) reintroduz a dimensão histórica das categorias sociais, enfatiza 

dois elementos a partir de uma sociologia genética, primeiro ressalta a necessidade 

de “desenvolver uma sociologia capaz de reconstruir, para cada momento histórico 

particular, como estas categorias ou outras foram definidas, de maneira que não 

sejam pensadas como universais, invariáveis, invariantes” (BOURDIEU; CHARTIER, 

2012, p. 88). No segundo elemento revela que este tipo de sociologia é 

necessariamente atribuído a uma forma de pensar relacional. É interessante 

considerar como a matéria prima do campo artístico atuou no surgimento de 

conceitos basilares do âmbito investigativo da sociologia relacional, ou seja, “a teoria 

dos campos teve suas primeiras formulações no domínio literário e artístico” (PINTO, 

2000, p. 68). A partir da análise relacional, de relações travadas no campo literário, 

Bourdieu buscou perspectivas para perceber e compreender o funcionamento e 

homologias de universos diferentes e paradoxais. Compreender a inter-relação entre 

os diversos campos sociais (educacional, artístico, religioso, político), os 
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investimentos direcionados aos projetos de vida individual e/ou coletiva em meio às 

relações de poder são etapas socioeducativas decisivas para formação humana.    

Os estudos sobre Literatura e Sociologia, no Brasil, tornam-se mais 

consistentes a partir de meados do século XIX, com a ascensão do Capitalismo, da 

indústria moderna e de todo o processo de urbanização. A literatura adquire status 

de ramo artístico especializado, o que permitiu que passasse a ser utilizada como 

instrumento de denúncia dos problemas sociais. O processo de criação é dialético, 

não espelha a realidade. Dito de outro modo, “A arte literária é produto do social, 

pois vem da imaginação de um ser social e tem, portanto, bases nas tensões da vida 

social” (ALMEIDA, 2007, p. 73). Por conseguinte, utilizando-se de conceitos, teorias 

e métodos, a abordagem sociológica, pode constituir-se em admirável instrumento 

de compreensão das relações humanas; seja no enfrentamento de situações 

cotidianas com as quais as pessoas se defrontam em suas múltiplas relações 

sociais e, consequentemente, consigo mesmas, seja pela constatação de que as 

ações e práticas são abarcadas pela linguagem enquanto práxis coletiva. 

De uma perspectiva social do universo literário, Roland Barthes fala do 

escritor trabalhador de palavras públicas. “O escritor é um homem que absorve 

radicalmente o porquê do mundo num como escrever” (BARTHES, 2007b, p. 33, 

grifos no original). O prodigioso é que “essa atividade narcisista” tem provocado 

interrogações, sobre o mundo, ao longo do percurso secular da literatura. Quando o 

escritor se fecha no como escrever, termina por reencontrar perguntas sempre 

abertas: "por que o mundo? Qual é o sentido das coisas? ” (BARTHES, 2007b, p. 

33). No entanto, sendo o escrever “um verbo intransitivo”, enquanto “finge” explicar o 

mundo, não o faz, somente aumenta sua ambiguidade. Em síntese, no entender de 

Barthes (2007b, p. 33, grifos no original),  

 
O escritor concebe a literatura como fim, o mundo lha devolve como 
meio; e é nessa decepção infinita que o escritor reencontra o mundo, 
um mundo estranho, aliás, já que a literatura o representa como uma 
pergunta, nunca, definitivamente, como uma resposta. 

 

 Pelas tramas de todo o sistema simbólico que caracteriza a arte literária há 

toda perspicácia de um ofício que narra o tempo do social; um ato eminentemente 

político. Nesse ofício o escritor/leitor vive a contradição de ser seu próprio fim e se 

reinventar no processo de criação, de composição e labor. Ao mesmo tempo em que 

produz materialmente seu objeto de escrita/leitura do mundo, e de si, não se 
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desvencilha dos meios de produção da literatura enquanto edificação histórica. De 

tal modo que, na totalidade do mundo da obra todo saber tem cabimento, em função 

disso “a literatura tem para nós essa grande unidade cosmogônica de que fruíam os 

antigos gregos, mas que nos é hoje recusada pelo estado parcelar da nossa ciência” 

(BARTHES, 2004, p. 4). No mundo da obra está contido o mundo de maneira 

integral, onde os saberes sociais, psicológicos e históricos estão contemplados. A 

história da literatura se inscreve em uma história mais ampla, pois está enraizada no 

solo em que se produziu. Assim a identificação de uma convenção social em 

poemas sobre casas de campo, por exemplo – conforme analisado por Williams 

(2013) – não são meros registros da experiência de casas de campo. Há uma 

percepção de que as convenções possuem raízes sociais e, por isso, “produziram 

além de poemas, ações e relações sociais, e podem ser julgadas por esse viés” 

(WILLIAMS, 2013, p. 309). 

Dessa maneira, afastando-se das normativas convencionais da pedagogia 

oficial, o discurso literário exerce uma função educativa ao recriar a experiência da 

vida. Por isso, não se prende às idealizações – vinculadas aos grupos dominantes – 

que visam ao reforço de determinada concepção de vida, “a literatura pode formar 

[...] ela age com o impacto indiscriminado da própria vida e educa como ela – com 

altos e baixos, luzes e sombras” (CÂNDIDO, 2002, p. 83). Portadora de uma força 

indiscriminada de iniciação na vida, a literatura entra em conflito com a ideia de que 

é regida pelos padrões oficiais, que “eleva e edifica”. Ao contrário disso, a literatura 

“não corrompe nem edifica, [...] humaniza em sentido profundo, por que faz viver” 

(CÂNDIDO, 2002, p. 85, grifos no original). 

Nesses termos, para Candido (2002), a função humanizadora da literatura 

pode ser designada em um conjunto de três funções exercidas pela literatura na 

formação do homem: a função psicológica – vinculada à necessidade universal de 

ficção e fantasia; a função formadora – ligada ao viés ideológico e fruição da arte; a 

função social – ligada ao universo vivencial representado na obra literária. Na inter-

relação destas funções, na obra literária se encontram atributos humanizadores da 

arte literária. Entendo essas funções constituídas e embasadas em uma forma 

peculiar de illusio artística (BOURDIEU, 1996), oferecida aos agentes através de 

dinâmicas específicas, reguladoras de práticas e representações, impostas pelo 

campo artístico. Logo, “o produtor do valor da obra de arte não é o artista, mas o 

campo de produção enquanto universo de crença que produz o valor da obra de arte 
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como fetiche ao produzir a crença no poder criador do artista” (BOURDIEU, 1996, 

p.259, grifos no original). Quando se trata de analisar os fundamentos para uma 

“ciência das obras” (BOURDIEU, 1996, p. 203), a produção material da obra não é o 

objeto ou ponto primordial e sim a produção do valor da obra.  

Posta em primeiro plano, só a obra literária pode narrar os aspectos 

relacionais envolvidos nesta produção de valor simbólico, e possivelmente enunciar 

aspectos significativos de uma realidade socioeducativa pela ótica da criação 

literária. Ou seja, numa leitura “contextualíssima” da arte, “[...] nenhum período da 

história é vazio: cada época é qualificada, rica de conteúdos próprios, constituída de 

sistemas de significação, universos de valores, que a distinguem das outras épocas” 

(BOSI, 1985, p. 44). 

Diante da tarefa de aprofundar reflexões sobre a conquista e transmissão28 

dos capitais culturais, convertidos em bens simbólicos, vale lembrar – ancorada pela 

sociologia relacional – que uma classe se define por meio de seu consumo de bens 

simbólicos e pela posição que ocupa nas relações de produção; seguramente a 

segunda forma de definição comanda a primeira.  Ou seja, o processo de mediação 

entre esta posição ocupada no espaço social e as práticas ou preferências sociais, 

constitui o habitus. Dessa forma, há, para Bourdieu (2007), uma interdependência 

entre a posição social ocupada por uma família ou por um agente, e seu estilo de 

vida. Não se trata de uma ligação mecânica, é a partir de um habitus herdado, 

juntamente com o capital que cada família pode indicar trajetórias possíveis ao 

reforçar atitudes por meio da afinidade de preferências. E este esforço longitudinal 

só vem reforçar o importante papel da família e do processo educativo com relação 

à herança social e cultural na definição e condução de uma trajetória provável (ou 

improvável). 

 
 
1.2.3 Herança que herda o herdeiro: Perseverança de bens culturais  
 

 O conjunto de conhecimentos empíricos que abarcam as razões práticas, 

implicadas na condução de trajetórias sociais, encontra-se vinculado aos 

determinantes e as contradições da herança transmitida e/ou perpetuada por meio 

das disposições e posições sociais. À vista disso, refletir sobre estas relações que 

                                                           
28O termo “transmissão” vincula-se a questão da “herança” na esteira dos estudos de Bourdieu. 



80 

permeiam o processo que dá consistência aos “patrimônios culturais”, herdados ou 

denegados, torna-se uma tarefa complexa e pressupõem inferências que abrigam 

hipóteses epistemológicas sobre as ações práticas e suas consequências, no que 

diz respeito à vida coletiva de cada pessoa. 

A recognição de todo o acervo cultural produzido coletivamente enriquece 

historicamente indivíduos e grupos uma vez que ao se olhar o passado pela ótica 

valorativa do presente – ciente dos valores de cada época – é possível encontrar a 

si mesmo neste rastro de trajetórias e acontecimentos coletivos constitutivos da 

riqueza de experiências. Por isso, essa riqueza entra em choque com os valores 

correntes na atualidade, esse tipo de experiência coletiva contrapõe-se à pobreza de 

experiências intercambiáveis, como assinala Benjamin (1994), ao averiguar as 

razões de nos tornarmos mais pobres: “Abandonamos uma depois da outra todas as 

peças do patrimônio humano, tivemos que empenhá-las muitas vezes a um 

centésimo do seu valor para recebermos em troca a moeda miúda do ‘atual’” 

(BENJAMIN, 1994, p. 119, grifos no original). Ainda que, temporalmente, distantes 

da barbárie instaurada no contexto referido pelo autor, continuamos expostos a 

outras formas reinventadas de barbárie, uma delas a escassez de nossa habilidade 

de intercambiar experiências. 

Numa visão geral ou macrossocial da ideia de Patrimônio Cultural29, os bens 

simbólicos são definidos com base no conjunto das representações, das práticas 

sociais, das expressões, das técnicas e dos conhecimentos.  Seguramente esta 

definição oficial reúne, também, as preocupações de pesquisas que pretendam 

aprofundar questionamentos sobre a constituição, construção e perpetuação de 

bens culturais entre gerações.  

  A esse respeito, Lima Filho (2009) traz em seus estudos antropológicos uma 

expressiva panorâmica dos embates teóricos, travados nas últimas décadas, acerca 

da construção de definições, conceitos e ações políticas ligadas ao campo do 

Patrimônio Cultural. Em seu artigo “Da matéria ao sujeito30”, revisita algumas ideias 

e práticas que marcaram o saber e o fazer inerentes ao tema do patrimônio cultural 

                                                           
29  A Constituição Federal de 1988, em seu Artigo 216 “conceitua patrimônio cultural como 

sendo os bens ‘de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, 
portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da 
sociedade brasileira’”. Disponível em http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/218, acesso em 
09/03/15. 

30  Título que metaforiza dois momentos distintos das políticas patrimoniais, denominados pelo 
antropólogo como: tempo dos arquitetos (Rodrigo de Melo e Franco) e tempo das referências 
culturais (Aloísio Barbosa de Magalhães) 

http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/218
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brasileiro. Para esse fim, discute a oscilação existente entre os dois polos 

conceituais – patrimônio material e patrimônio imaterial – identificando-a como um 

trauma que tem norteado, “até o momento, as políticas patrimoniais do país”. Para o 

antropólogo, na realidade, essa velha tensão esconde um falso problema, e é 

preciso desvencilhar-se dele sob o risco de “desfocar a compreensão/interpretação e 

ressemantização social do patrimônio pelos grupos sociais, que deveria ser a razão, 

a priori, da existência de tais políticas” (LIMA FILHO, 2009, p. 606). Ou seja, a noção 

de referências culturais amplia a discussão sobre os bens Patrimoniais. 

Por conseguinte, o reconhecimento de si como parte integrante de 

determinado patrimônio cultural, feito por indivíduos, grupos ou comunidades, nem 

sempre explicitado verbalmente, por meio de regras e combinações, pode compor 

um acordo tácito, ou seja, “O silêncio a respeito da verdade da troca é um silêncio 

compartilhado”. (BOURDIEU, 2011, p. 163, grifo nosso). No entanto essa troca 

compartilhada e silenciada é o que constitui o “efeito de destino” na criação dos 

herdeiros de um capital cultural e social incorporado – bens simbólicos –  e 

intercambiado entre gerações. 

Ao recuperar alguns princípios gerais da economia simbólica Bourdieu, 

relembra o essencial referindo-se a dois estudiosos e analistas da troca de dádivas: 

Mauss e Lévi-Strauss. Para Mauss a troca de dádivas é descrita como “sequência 

descontínua de atos generosos” (BOURDIEU, 2011 p. 159). Já para Lévi-Strauss, 

essa troca de dádivas é definida “como uma estrutura de reciprocidade que 

transcendia os atos de troca, nos quais a dádiva remete à sua retribuição” 

(BOURDIEU, 2011, p. 159). Em debate teórico, Bourdieu observa e complementa 

que aquilo que “faltava nessas duas análises era o papel determinante do intervalo 

temporal entre a dádiva e a retribuição. ” A sua própria indagação sobre a função do 

intervalo faz com que o autor, ainda na mesma página, questione-se: “por que é 

preciso que a retribuição seja diferida e diferente? ” E conclui que, na troca de 

dádiva, era função principal do intervalo manter um véu entre a dádiva e a 

retribuição, levando a crer que estes atos, perfeitamente simétricos, não mantêm 

relação entre si e contraditoriamente se parecessem com atos singulares. O que 

funciona, de maneira implícita na troca de dádivas, conforme esclarece Bourdieu 

(2011), “como se nos puséssemos de acordo para evitar de nos pormos 

explicitamente de acordo a respeito do valor relativo das coisas trocadas, para 
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recusar toda definição prévia, explícita, dos termos da troca, isto é o preço” 

(BOURDIEU, 2011, p. 162).  

Para refletir sobre a questão da herança, Bourdieu (1998), demonstra, pela 

perspectiva sociológica, como as categorias sociais heranças, herdeiros e as trocas 

envolvidas nestas, são pertencentes à ordem das sucessões, ou, da gestão da 

relação entre pais e filhos; para o sociólogo esta é uma questão absolutamente 

fundamental para pensar as relações familiares. Nesse sentido define: “Herdar é 

transmitir essas disposições imanentes, perpetuar esse conatus31, aceitar tornar-se 

instrumento dócil desse ‘projeto’ de reprodução” (BOURDIEU, 1998, p. 232, grifos no 

original). Por conseguinte, para que uma herança herde um herdeiro é determinante 

um querer, uma aptidão ou uma disposição, de que aquilo que se herda venha a 

perseverar em seu ser. 

No que se refere à perseverança do patrimônio entre gerações, transmissão 

do poder entre as gerações, há que se observar essa conformação como um 

momento na história das unidades domésticas. Por distintas razões, dentre essas, 

“porque a relação de apropriação recíproca entre o patrimônio material, cultural, 

social e simbólico e os indivíduos biológicos modelados pela e para a apropriação 

encontra-se provisoriamente em perigo” (BOURDIEU, 1996, p. 26, grifos no original). 

Ou seja, existe sempre a possibilidade de negação quanto ao recebimento e 

apropriação por parte das gerações precedentes. As estruturas objetivas (dos 

campos sociais) tendem a interferir na relação de apropriação dos patrimônios – 

imateriais simbólicos – e os agentes socialmente constituídos, ao mesmo tempo 

seres singulares, uma vez que, ante as relações, entre os agentes, ou mesmo, entre 

as instituições, diferentes indivíduos, obtêm um rendimento, econômico e cultural, 

desigual; haja vista que: 

 

A tendência do patrimônio (e, por aí, de toda estrutura social) em 
perseverar em seu ser apenas pode realizar-se se a herança herda o 
herdeiro, se, por intermédio especialmente daqueles que lhe têm 
provisoriamente o encargo e que devem assegurar sua sucessão, “o 
morto (ou seja, a propriedade) apossa-se do vivo (ou seja, um 
proprietário disposto e apto a herdar) ” (BOURDIEU, 1996, p. 26, 
grifos no original). 

                                                           
31  O termo conatus é utilizado, aqui, no mesmo sentido adotado por Bourdieu. A esse respeito 

diz: “Para evitar a lógica da intenção consciente evocada pela palavra projeto, falar-se-á em 
conatus, correndo o risco de parecer que se está cedendo ao jargão” (BOURDIEU, 1998, p. 232). 
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Na perseverança do patrimônio, conforme enunciado, a noção de capital 

social impõe-se como um instrumento único para designar o fundamento de efeitos 

sociais, irredutíveis, ao campo individual (no espaço econômico e social), ou mesmo 

às relações de proximidade geográfica e ainda propriedades individuais possuídas 

por um agente determinado. O capital social é composto por aqueles recursos 

“ligados à posse de uma rede durável de relações mais ou menos institucionalizadas 

de inter-conhecimento e de inter-reconhecimento” (BOURDIEU, 1998, p. 67, grifos 

no original) ou, em outras palavras, o capital social de cada grupo familiar mantém-

se, também, graças à rede de ligações, ou relacionamentos, mantida por seus 

integrantes, ligados, ainda assim, por “conexões permanentes e úteis”.  

 Sendo a família matriz da trajetória social e da relação com essa trajetória, 

suas estratégias de transmissão de saberes, crenças e valores colocam-se como 

motivo de contendas e de determinações “entre as disposições do herdeiro e o 

destino encerrado em sua herança” (BOURDIEU, 1998, p. 232). Consequentemente, 

faz-se matriz também das contradições e duplas vinculações originárias das 

discordâncias e conflitos na intersecção das disposições daquele que herda (bens 

simbólicos e/ou econômicos, culturais, estéticos, culinários) e o destino inerente à 

herança a ele destinada. Segundo o sociólogo, em nossas sociedades, a figura do 

pai encarna essa linhagem e todas as famílias são ligadas à propensão de se 

perpetuar. Por outro lado, fica o alerta de Bourdieu: ainda que muitas vezes, 

aparentemente, a família determine grande parte das situações de mal-estar, ela 

não deve ser transformada na única instituição causadora de todos os males. Tal 

constatação aponta para outra, destacada por Bourdieu (1998), a respeito da 

estrutura social da família, o sociólogo detecta que os fatores estruturais mais 

fundamentais se encontram impressos (inscritos) no seio de cada grupo familiar. Isto 

faz com que através de narrativas mais “pessoais”, ou aparentemente subjetivas, 

dos conflitos, tensões e contradições, vividos em família, seja, muitas vezes, 

possível a expressão de estruturas profundas do mundo social e de suas 

contradições – assegura. 

Nessa direção é importante destacar que o descompasso entre as realizações 

e as expectativas do pai é, na opinião de Bourdieu, uma das principais fontes de 

contradição e sofrimentos contínuos para muitas pessoas. Embora essas 
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considerações tenham estreita vinculação com a psicanálise, ele ilustra, em todo seu 

referencial teórico a opção por uma análise sociológica (e não psicanalítica) das 

relações entre os agentes, suas estratégias de investimento, em vários campos 

sociais. Os determinantes e as disposições32 relacionadas ao “efeito de destino”, 

dado ilusoriamente, não por acaso, por meio de comportamentos ou linguagem do 

corpo, incorporados inconscientemente, contribuem fortemente para modelar o 

habitus. E, por essas razões podem ser fundantes na construção de identidades no 

percurso do intercâmbio de heranças familiares em forma de capitais culturais ou 

sociais. 

 No tocante à perpetuação da linhagem e transmissão da herança em sentido 

amplo, Bourdieu (1998), tece duas considerações: primeiramente para dar 

continuidade ao pai – ou aos que encarnam a linhagem nas sociedades atuais – ou 

melhor, essa “espécie de ‘tendência a perseverar no ser’, perpetuar a posição social, 

que o habita, é preciso, muitas vezes distinguir-se dele, superá-lo e, em certo 

sentido, negá-lo” (BOURDIEU, 1998, p. 231, grifos no original). Um acontecimento 

que de certa forma é problemático, tanto para o pai (ou mãe) quanto para o filho (ou 

filha) uma vez que envolve desejo e não desejo de superação “assassina”, uma 

espécie de transgressão advinda daqueles que se encontram diante de uma missão 

dilacerante e ao mesmo tempo suscetível de ser vivida. Para o autor, a 

identificação33 do filho com o projeto do pai, o desejo de ser continuado, faz surgir o 

herdeiro sem história. Numa segunda constatação, sobre a transmissão da herança, 

o autor aponta a dependência de todas as categorias sociais, em maior ou menor 

grau, nos veredictos das instituições de ensino: configurados em um princípio da 

realidade brutal e potente, e, em nome da concorrência ou da demanda do mercado 

termina contribuindo e sendo responsável por insucessos e sucessos.  A 

constituição da identidade do herdeiro passa pela validação, ou não da instituição de 

ensino. Ainda a esse respeito, Bourdieu conjectura:  

                                                           
32  A esse respeito, ver o trabalho de Bernard Lahire, especialmente a obra: “O homem plural: os 

determinantes da ação”, onde problematiza o conceito de habitus em Bourdieu, admirador e crítico, 
”como ele mesmo diz, trabalha   a favor e contra Bourdieu o tempo todo”. De acordo com Setton 
(2011 apud REGO, 2011, p. 71), “No que se refere à sua crítica à teoria do habitus de Bourdieu, 
sem dúvida, Lahire deve ser parabenizado por alertar para uma série de vícios que uma sociologia 
mal fundamentada e pouco exigente pode fazer com a teoria proposta por Bourdieu” 

33  A expressão utilizada por Bourdieu além de referir-se ao discurso freudiano; “é uma das 
principais mediações de entrada na illusio masculina, ou da adesão aos jogos e implicações 
considerados como interessantes em determinado universo social” (BOURDIEU, 2012, p. 232). 
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A instituição do herdeiro e o efeito de destino que ela exerce - até 
então, atribuições exclusivas da palavra do pai ou da mãe, 
depositários da vontade da autoridade de todo o grupo familiar – 
competem, hoje, igualmente à escola, cujos julgamentos e sanções 
podem não só confirmar os da família, mas também contrariá-los ou 
opor-se a eles, e contribuem de maneira absolutamente decisiva 
para a construção da identidade (BOURDIEU, 1998, p. 231). 

 

A escola interfere e contribui na fundação de herdeiros e na produção da 

herança. A promessa de sucesso ou a ameaça de insucesso escolar insurge como 

elemento, essencialmente, determinante para constituição das identidades sociais 

na trajetória dos indivíduos e famílias, uma vez que os veredictos concedidos a partir 

de sua força institucional determinam destinos de fracasso e sucesso, não só do 

ponto de vista escolar, mas também, na efetivação de projetos de vida. Para 

Bourdieu (2012), os juízos e sanções exercidos pela Escola, por certo, explicam 

porque a Escola encontra-se, repetidamente, na “origem do sofrimento” de muitas 

das pessoas interrogadas por ele, pessoas “decepcionadas em seu próprio projeto 

ou nos projetos que fizeram para seus descendentes ou então pelos desmentidos 

infligidos pelo mercado de trabalho às promessas e às garantias da Escola” 

(BOURDIEU, 2012, p. 587). A instituição escolar comparece neste cenário como um 

“arbitrário cultural” do grupo dirigente. O sistema educacional é um dos sistemas que 

tendem a perpetuar as estruturas, ou seja, as visões predominantes no campo 

intelectual e político são impostas a toda sociedade por meio do sistema 

pedagógico, o que termina por gerir a violência simbólica ao manter e exercer ações 

de dominação como estruturas estruturadas e estruturantes.  

Marcadamente nas sociedades contemporâneas o sistema de ensino tem 

uma grande força na transmissão de poder e privilégios fundamentados na 

arbitrariedade cultural. Essa relação depende sobremaneira das representações, 

sempre variáveis, que as famílias fazem do “contrato pedagógico”, incluindo o grau 

de confiança dado à “Escola”. Muitas vezes enclausurada numa lógica meritocrática 

– ante a relação com o saber – a instituição escolar tende a estar mal preparada 

“para perceber e enfrentar a diversidade de estratégias mentais dos alunos, a 

instituição escolar geralmente causa traumatismos próprios para reativar 

traumatismos iniciais: os julgamentos negativos” (BOURDIEU, 2012, p. 589). As 

famílias costumam revezar seu patrimônio, mudando de estratégias, alternando 
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capital cultural, social ou econômico de acordo com suas necessidades e 

expectativas (diante do mercado de capitais).  

A historicidade intrínseca ao processo de constituição do habitus e as 

estratégias de produção e reprodução de capitais demonstram que determinado 

momento histórico pode influenciar o investimento ou desinvestimento, ou seja, 

capitais obsoletos em um momento transformam-se em capitais rentáveis em outro, 

a depender dos nichos existentes nos mercados de bens simbólicos. Em conferência 

proferida na Universidade de Todai, em 1989, Bourdieu (2011) lembra mecanismos 

de extrema complexidade pelos quais a instituição escolar contribui – “insisto nessa 

palavra”, ele diz – na reprodução da distribuição do capital cultural e, portanto, 

reproduz também a estrutura do espaço social. Assim fala da correspondência entre 

dois diferentes conjuntos de mecanismos de reprodução, os quais quando 

combinados entre si, definem modos de reprodução. Ou seja, “A reprodução da 

estrutura de distribuição do capital se dá na relação entre as estratégias das famílias 

e a lógica específica da instituição escolar” (BOURDIEU, 2012, p. 35). Embora não 

totalmente otimista em relação à escola o sociólogo considera a força da autonomia 

e da reapropriação de saberes, que pode ser feito pelo sujeito enquanto elege ações 

e escolhas. A análise reflexiva instrumentaliza-nos para conhecer e dominar, em 

certo sentido, algumas determinações que se exercem através da relação de 

cumplicidade imediata entre posição e disposição.  

Em uma de suas muitas abordagens sobre A economia dos bens 

simbólicos34, o autor procura demonstrar como este instrumental teórico-

metodológico é adequado para pensar diferentes assuntos, desde a questão da 

honra e seus desafios, em sociedades pré-capitalistas, e até mesmo em sociedades 

contemporâneas, passando à análise das formas de “atuação da Fundação Ford ou 

da Fundação da França, as trocas entre gerações no interior da família e as 

transações nos mercados dos bens culturais ou religiosos etc.” (BOURDIEU, 2012, 

p. 157, grifo nosso). Notemos que nas trocas, realizadas no interior da família, 

camufla-se a obrigatoriedade de retribuição. Por meio de mecanismos sociais 

objetivos e incorporados, o tipo de economia simbólica, em que se baseia, é outro, 

ou seja, a “economia das coisas sem preço”. O funcionamento dessas trocas de 

                                                           
34  Na obra “Razões Práticas”, Pierre Bourdieu (2011) reconhece a recorrência da temática 

sobre os bens simbólicos desde os seus trabalhos iniciais, “de etnologia sobre Cabília até minhas 
pesquisas mais recentes sobre o mundo da arte, especificamente, sobre o funcionamento do 
mecenato nas sociedades modernas” (p. 157). 
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bens entre gerações, na intimidade das relações familiares, e as transações nos 

mercados dos bens culturais reiteram-se com a “troca de dádiva” – oposta a troca 

mercantil produz “alianças” – e não se limitam ao “toma lá da cá” usual e no 

mercado econômico, baseado no pagamento, numa retribuição imediata.  

A enunciação dos determinantes sociais das práticas oferece a possibilidade 

de certa liberdade de reação em relação a esses determinantes. Ou, dito de outro 

modo, é através da ilusão de liberdade em relação às determinações sociais que se 

dá a liberdade de se exercerem as determinações sociais. A evidência desse tipo de 

ilusão alude à ideia de que mesmo sendo a liberdade sempre fugaz e relativa, 

“poderia, então, ser alcançada por um trabalho de desapropriação dos 

determinantes” (BRANDÃO; ALTMAN, 2005, p. 11, grifos no original). Mesmo diante 

da consciência de que a vida social em sua complexidade pode inviabilizar projetos, 

privando-nos das condições mínimas para realizá-los, o que Bourdieu propõe, a 

despeito das críticas que recebe, é o contrário: a não aceitação do determinismo. 

Para Castel (apud BOURDIEU, 2005), a vida e a obra de Pierre Bourdieu 

demonstram “a recusa em aceitar que existem apenas reprodução e destino – 

embora haja muita reprodução e muitas vezes as trajetórias sociais assumam a 

forma do destino” (CASTEL, 2005, p. 354). A educação pelo conhecimento do 

contexto cultural tem demonstrado que a neutralidade não existe nas práticas 

socioeducativas, inerentes ao mundo social, somente parece ser assim por ter sido 

neutralizada.  

Diante dessas colocações, a compreensão dos mecanismos da retribuição e 

da troca na transmissão de heranças entre gerações é uma instância de grande 

importância para o processo de formação humana pautado em uma educação que 

priorize o relacionamento humano, sobretudo como forma de repudiar e rejeitar uma 

perspectiva imobilista/passiva diante dos processos de dominação e uniformização 

do pensamento. A educação sociocultural instrumentaliza o direito e garante as 

escolhas, em que “o ter" e “o ser” estejam em constante transformação, tomando por 

base a assertiva de que “O capital cultural é um ter que virou ser, uma propriedade 

que se fez corpo e tornou-se parte integrante da ‘pessoa’, um ‘habitus’” (BOURDIEU, 

1998, p. 74-75, grifos no original).  A decisão de que posição tomar é sempre uma 

probabilidade: reprodução ou transformação compõe a alquimia – simbólica – das 

trocas sociais.  
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CAPÍTULO II 
 

 
SOCIOLOGIA DA LITERATURA PARA LER SARAMAGO 

 
Neste capítulo interessa-nos a compreensão de aspectos ideológicos e 

históricos para a construção e a prática de uma sociologia da literatura. Esse modus 

operandi terá como panorâmica a escrita de José Saramago e os enquadramentos 

sociais oportunizados por seu fazer artístico. A noção de campo literário – suas 

origens e regras – comparece como fio condutor para construção, problematização e 

análise dos dados investigados. Conforme apregoa a sociologia reflexiva de Pierre 

Bourdieu, apreciar e entender a constituição do campo literário e do habitus literário, 

representados pela trajetória social, pela linguagem e pela cultura, anunciadas por 

Saramago, traz possibilidades de mapeamento do pensamento sociológico de um 

universo literário em transformação constante. O caráter político da arte literária, 

evidenciado na polifonia35 dos pontos de vista, será tratado enquanto expressão das 

contradições sociais, fonte de questionamento, ou de simples constatação das 

relações sociais em dado contexto sócio-histórico. O processo de humanização a 

partir da imersão na experiência artística, proporcionada tanto pela arte literária 

como pela participação na vida social, será interrogado com base no “jogo de 

reinterpretação” dos bens simbólicos e dos patrimônios culturais mobilizados 

socialmente. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
35  Utilizado na linguagem musical, termo vem do grego Polyphonia, Polis (várias) fonia (vozes). 
“A trajetória da homofonia à polifonia na história da música ocidental inicia-se durante o papado de 
Gregório, por volta do ano 600, quando a Igreja Católica, então a principal potência política do 
Ocidente, procurou unificar o canto da Igreja sobre o modelo romano [...] o chamado ‘canto 
gregoriano’ [...] Depois de séculos de imposição de um repertório musical monódico, sucessivo e 
horizontal, surgia o emaranhado polifônico de várias vozes, desenvolvendo-se simultaneamente, ou 
seja, a música polifônica, que irá predominar de forma mais efetiva a partir do século XIV”. (MOTA, 
2006 apud PIRES; TAMANINI-ADAMES, 2010, p. 66). 
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2.1 O “Nós” traduzido em metáforas36: urdidura literária e sociológica 

 

Muitas são as aproximações entre as áreas de conhecimento da Literatura e 

da Sociologia. Em termos gerais as obras literárias de ficção têm “servido” à 

expressão de processos sociais, como testemunhos e ensejos para estudos sócio-

históricos e universais, por narrarem os sentidos dados à convivência, ao cultivo dos 

relacionamentos, aos costumes, às culturas, aos estilos de vida e aos pactos 

sociais. Ou seja, a literatura ficcional pode apresentar, em seu motivo37, as 

dimensões e os sentidos de valorações de uma realidade social, política e cultural 

do contexto de um país ou de um continente. Em período anterior à constituição das 

Ciências Sociais, “as criações literárias ocupavam uma posição ‘dominante’ na 

produção de discursos sobre a nação e para a construção de um sistema intelectual 

no país” (SANTOS, 2011, p. 1, grifos no original). O fortalecimento do processo de 

institucionalização e o desenvolvimento das ciências humanas, no Brasil, a partir de 

1940, impulsionam os estudos da Sociologia da literatura – ciência que indaga os 

processos sociais “exteriores” à obra tomando-os como pano de fundo para 

compreender a obra. Antes, porém, é por meio da literatura (poesia, romance e 

contos) que muitas das inovações teóricas e científicas incorporam-se “ao sistema 

intelectual brasileiro e à produção de uma consciência sobre o país” (p.1) O 

surgimento das ciências sociais relativizou essa posição da literatura, não 

significando, no entanto, uma superação total de interpretações por esse viés.  

                                                           
36   Metáfora – metaphorá, transferência, translação, transporte. Para Massaud Moisés (2013) 
este é um termo literário controvertido desde os primórdios do pensamento estético e seria preciso 
uma obra inteira para fazer uma síntese crítica de toda a análise referente a essa figura de 
linguagem. O meio sociocultural em que circulam as metáforas ocorre igualmente na linguagem 
falada e na linguagem literária. O caráter as diferencia, enquanto na primeira assume o caráter da 
metáfora vulgar, na segunda a metáfora é utilizada com objetivos estéticos.  No entanto: “A 
universalidade da metáfora ainda se manifesta como processo básico de comunicação” (MOISÉS, 
2013, p. 291). Essas fundações doutrinárias da metáfora lançadas por Aristóteles (e Quintiliano) 
permaneceriam quase intocadas até o século XVIII. E ainda hoje o pensamento de Aristóteles 
repercute: “devemos tirar as metáforas das coisas que se relacionam com o objeto em questão, mas 
não se relacionam de forma óbvia” (RETÓRICA, III, 11,5 apud MOISÉS, 2013, p. 297). 

 
37  Adotamos o sentido atribuído por Massaud Moisés (2013) ao termo literário “motivo lat. 
motivus, relativo ao movimento, de movere, mover-se. Como sugere a própria etimologia do vocábulo, 
‘por motivo de uma ação* entende-se o impulso para realizar essa ação’ (Kayser, 1958, I:80). De 
onde se referir a ‘uma situação típica, que se repete, portanto, cheia de significado humano, ’[...] O 
motivo pode recorrer nas obras todas de um escritor ou numa só, como também se vincula às 
características de certa forma literária ou de certa doutrina estética” (MOISÉS, 2013, p. 319, grifos no 
original) 
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No trabalho de tese A terra desolada: representações do rural no romance 

brasileiro (1945-1964), Santos (2011) indaga, por meio da análise de nove 

romances, como o rural irrompe nessas obras literárias e de que maneira ele se 

integra aos processos sociais aparentemente exteriores ao universo literário, como 

questões ligadas às ideologias, à política, enfim às ciências sociais. As narrativas 

plurais do mundo rural, reveladas pelo conteúdo das obras, colaboraram para a 

reconstrução de posicionamentos, disputas, posições e opções que exprimem as 

distintas perspectivas de narração do mundo social.    

 Compartilho dessa perspectiva naquilo que aponta a narrativa (de ficção) 

como uma vertente de compreensão do humano na medida em que pode traduzir as 

relações discursivas de muitas formas. Por certo, todo esse esforço, geralmente irá 

depender dos diálogos estabelecidos e das indagações direcionadas ao texto no ato, 

essencialmente interpretativo, da leitura e dos sentidos atribuídos à tentativa de 

aprofundar, compreender todas as dimensões de complexa cadeia operatória desse 

campo artístico. 

 São questionamentos nem sempre explícitos, mas que compõem um diálogo 

tácito entre a obra artística e os leitores – enredados pelo tempo histórico – imersos 

na vida social. Seja qual for o teor das indagações direcionadas pela Sociologia à 

Literatura, inevitavelmente vinculam-se o significado coletivo da produção artística 

numa dada sociedade e os processos criativos do homem que escreve suas versões 

da vida no espaço social. “A arte literária pode ser definida, pois, como uma vida 

anormal – não um reflexo ou imitação da vida normal, mas outra vida” (SANTOS, 

2008, p. 142, grifos no original). Dessa outra vida são resgatados os que nela se 

perdem. Trazidos do encantamento criado pelo artista no leitor, no espectador ou no 

ouvinte com modestas advertências ou enfaticamente “destruindo os livros em que 

D. Quixote viajava”, acrescenta o autor.  

Toda arte reivindica o “estranhamento”, aquele ligeiro sobressalto, um artifício 

encantatório quase imperceptível como truque de mágico e que aparece nas 

diferentes formas de dizer o tema banal. Uma disposição do dito pelo que se quer 

dito (forma), pela criação do conteúdo se constrói o significado coletivo do 

estranhamento que uma obra artística provoca. “O estranhamento conseguido por 

um jogo formal, e o significado coletivo que o reproduz até o infinito são dois 

atributos essenciais à obra de arte” (SANTOS, 2008, p. 142, grifos no original).   
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Destarte, a ficção não é entendida como uma fabulação gratuita, um exercício 

sensível de transcendência, aponta, isto sim, precisamente na direção contrária a 

esse raciocínio. O percurso histórico da ficção tem demonstrado que “por mais 

delirante que seja ela afunda suas raízes na experiência humana, da qual se nutre e 

à qual alimenta” (VARGAS LLOSA, 2004, p. 21). Uma espécie de crença de que a 

vida é, ou pode ser, como a descreve a ficção tem impulsionado o esforço 

impossível de “viver a ficção”, o que – no dizer do Nobel de Literatura 2010 – fez 

Olonso Quijano acreditar na realidade dos livros de cavalaria até o ponto de queimar 

seus miolos e lançar-se pelos caminhos para guerrear contra moinhos de vento. E é, 

ainda, o desejo de vida pela ficção que fez com que Ema Bovary tentasse parecer 

com as heroínas das novelas romanescas que lê; matéria primorosa que traça a 

tragédia de Flaubert. Nota-se aí a personificação da atitude idealista que sempre 

honrou a espécie humana. Ou, analisando de outro modo, querer ser diferente do 

que se é, faz parte da essência humana e esse desejo tem sido a aspiração humana 

por excelência. Daí resulta o pior e o melhor de nós e de nossa história coletiva; o 

leitmotiv38 para o nascimento da ficção.  

 Ao tratar da estrutura da obra literária na temática Literatura e Personagem, 

Anatol Rosenfeld (1970) elucida como personagens, enredo e ideias formam um 

conjunto de elementos inseparáveis em romances bem concretizados; ou seja, a 

construção estrutural tem grande influência na força e eficácia de um romance. O 

caráter mimético ou fictício, a partir da realidade empírica, é o ponto primordial para 

designar a literatura ficcional, e, diferenciá-la de outras literaturas39. Para além do 

escrito, a verificação desse caráter ficcional não vai depender somente de critérios 

de valor, pois envolve problemáticas ontológicas, lógicas e epistemológicas. Assim 

como um mundo à parte – fictício ou mimético – a literatura ficcional, define-se por 

meio de um discurso que reflete frequentemente os momentos que foram 

“selecionados e transfigurados da realidade empírica exterior à obra, torna-se, 

portanto, representativo para algo além dele, principalmente além da realidade 

empírica, mas imanente à obra” (ROSENFELD, 1970, p. 9). Segundo elaboração 

                                                           
38  Nos domínios literários essa palavra nem sempre tem sido utilizada com o mesmo sentido. 
De acordo com Moisés (2011), isso se dá em função da “vizinhança e confusão com o ‘motivo’, 
‘tema’, ‘tópos’*”. Na verdade, esclarece-nos o estudioso, “a recorrência de um objeto no decurso de 
uma obra não constitui por si só, um Leitmotiv: para sê-lo, é preciso que seu reaparecimento 
envolva uma significação especial” (MOISÉS, 2013, p. 268, grifos no original). 

39  Em sentido amplo tudo que aparece fixado por meio das letras (obras científicas, 
reportagens, notícias, textos de propaganda, receitas de cozinha etc.). 
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desse autor, trata-se, isto sim, de considerar a obra literária a partir de um tripé: o 

problema ontológico – o que vai projetar “contextos objectuais” de onde surge a 

obra; o problema lógico – sem buscar a objetividade e sim a realidade possível, a 

verossimilhança40, são elementos que jogam com o imaginário criativo pactuando 

com o leitor; o problema epistemológico – demostra que é através da personagem 

(aqui podem ser incluídos o narrador fictício, lugares, animais) que com maior nitidez 

a ficção torna-se patente, há o adensamento e cristalização da camada imaginária.  

Para Vargas Llosa (2004), quando lemos romances somos transportados para 

os seres criados pelo romancista, e assim nos tornamos mais do que somos 

habitualmente. Seja no caso da literatura realista, na qual, acontecimentos podem 

ser reconhecidos imediatamente pela vivência da realidade do leitor ou mesmo na 

literatura fantástica, com seus mundos irreconhecíveis e indiscutivelmente 

inexistentes (desfocado de cotejar a dualidade realidade/fantasia), ocorre sempre a 

transformação da “irrealidade” ou acontecimento concreto na ficção literária, em 

símbolo, alegoria, metáfora, ou seja, em representação das realidades, em 

experiências que o leitor pode identificar em sua vida. Vislumbrar esses interstícios 

entre a vida (real) que temos e aquela que poderíamos ter exige que busquemos em 

nossos desejos e fantasias a riqueza e diversidade da vida. Para o autor, os livros 

de ficção trazem no coração o chamejar de um protesto – tanto por parte do 

fabulador quanto do leitor durante a leitura –, a necessidade humana de revelar-nos, 

por isso, “esse traslado é uma metamorfose: o reduto asfixiante que é nossa vida 

real abre-se e saímos para ser outros, para viver vicariamente experiências que a 

ficção transforma como nossas” (LLOSA, 2004, p. 21). De certa maneira, com a 

lucidez dos sonhos como metáfora da vida “a ficção nos completa a nós, seres 

mutilados, a quem foi imposta a atroz dicotomia de ter uma única vida, e os apetites 

e as fantasias de desejar outras mil”, diz o autor na mesma página. 

  Ampliar as facetas da vida a partir da variedade de relações que se 

estabelecem entre arte literária e pensamento sociológico não é tarefa recente e 

menos ainda simples. No entanto a complexidade de significados envolvidos na 

análise sociológica da literatura encontra seu ponto de confluência na criação 

humana enquanto construção da realidade. Explorando a verdade das mentiras, 

                                                           
40  Com significado diverso quando se refere a obras de arte ou ficção, o termo será assumido 
conforme interpretação de Aristóteles: “não à adequação àquilo que aconteceu, mas àquilo que 
poderia ter acontecido. [...] Ou mesmo a visão profunda — de ordem filosófica, psicológica ou 
sociológica — da realidade” (ROSENFELD, 1970, p. 11). 



93 

Vargas Llosa (2004) prediz que, se a ficção é uma mentira, no mínimo é uma 

mentira bem fundamentada, sobretudo quando conquista o status de uma qualidade 

literária considerável. 

No mesmo sentido, para Cândido (1970) a personagem de ficção é essencial 

para garantir o princípio da verossimilhança. Através desse princípio pode acontecer 

a realização plena de uma obra literária, sobretudo tratando-se de um romance, por 

ser o enredo romanesco como que uma deformação da realidade do leitor, ele 

enovela e expõe as verdades parciais “que não são projeção de traços, mas sempre 

modificação, o romance transfigura a vida” (CÂNDIDO, 1970, p. 50). Ou seja, a 

criação literária repousa sobre esse paradoxo em que um ser fictício, criação da 

fantasia, comunica “a impressão da mais lídima verdade existencial” (CÂNDIDO, 

1970, p. 40). Pelo fato de ser uma “verdade” criada pelo romancista, permite a 

suspensão de pesos e valores através da variedade de personagens. A realização 

de um mundo em palavras, por meio de signos linguísticos, elementos narrativos 

utilizados nos meandros de um romance, reconstrói sentidos e, de seu não lugar, 

coloca ordem no caos da vida diária. Em termos epistemológicos, a ficção 

apresenta-se como o único lugar 

[...] em que os seres humanos se tornam transparentes à nossa 
visão, por se tratar de seres puramente intencionais a seres 
autônomos; de seres totalmente projetados por orações. E isso a tal 
ponto que os grandes autores, levando a ficção fictìciamente às suas 
últimas conseqüências, refazem o mistério do ser humano, através 
da apresentação de aspectos que produzem certa opalização e 
iridescência, e reconstituem, em certa medida, a opacidade da 
pessoa real (ROSENFELD, 1970, p. 26-27, grifo nosso).  

 

Sem desconsiderar toda uma gama de conhecimento produzido sobre a 

concepção conceitual do termo “narrativa” e para chegar ao recorte de definição que 

interessa assumir neste ponto do estudo, destaco o tratamento dado ao verbete em 

dicionário da teoria da narrativa: 

 

O termo narrativa pode ser entendido em diversas acepções: 
narrativa enquanto enunciado, narrativa como conjunto de conteúdos 
representados por esse enunciado, narrativa como ato de os relatar 
(cf. Genette, 1972: 71-2) e ainda narrativa como modo, termo de uma 
tríade de ‘universais’ (lírica, narrativa e drama) que, desde a 
Antiguidade e não sem hesitações e oscilações, tem sido adotada 
por diversos teorizadores (cf. Genette, 1979: passim; Fowler, 1982: 
235 et seqs.) (REIS; LOPES, 1988 p. 66, grifo do autor). 
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Não há dúvidas de que a arte literária, antes conhecida como “belas artes”, 

hoje mais popularizada, abrange uma ampla significação sociocultural. Esta 

perspectiva de análise coaduna com o significado dado às narrativas literárias por 

Reis e Lopes (1988), sobretudo no que diz respeito ao reconhecimento de que é 

precisamente no enquadramento da heterogeneidade dos acontecimentos que as 

narrativas literárias se encontram inseridas. As narrativas literárias estão, pois, 

enquadradas numa diversidade de ocorrências estruturadas pela ativação de 

códigos, signos que encontram e propõem significação nos diversos gêneros 

narrativos. Sendo prática artística – que procura cumprir uma variedade de funções 

socioculturais atribuídas às produções artísticas em diferentes épocas – e sendo 

prática social, as narrativas desvelam a diversidade de situações funcionais, de 

contextos comunicacionais e de suportes expressivos.  

   Esse significado dicionarizado, no movimento que busca historicizar e 

entender o sentido das narrativas literárias retém o caráter universalizante da arte de 

narrar. O poeta brasileiro Manuel de Barros disse certa vez que toda matéria serve 

para poesia. Mais especificamente em Matéria de Poesia, no contexto de sua 

belíssima obra, teceu uma poesia feita de inutilidades, destroços, imundície. No 

poema de abertura, Barros (1996) escolhe poetizar as “coisas sem importância’ 

elegendo-as como bens de poesia: “Todas as coisas cujos valores podem ser 

disputados no cuspe à distância servem para poesia [...] o que é bom para o lixo é 

bom para a poesia (BARROS, 1996, p. 3) ”.  

O mesmo pode ser dito sobre a narrativa, contanto que é praticamente 

impossível enumerar as narrativas do mundo, dada à variedade de gêneros, 

linguagens e suporte de sua expressão cultural. A história da humanidade surge e 

se reconstrói pelas narrativas, e só por meio delas em todos os tempos, lugares e 

sociedades se articulam em linguagens orais ou escritas além das iconografias; pela 

gestualidade e mesmo ao mesclar instrumentos narrativos no cinema, no mito, na 

pintura, na charge, na história em quadrinhos, nas narrativas digitais.  

As linguagens narrativas podem servir para se pensar nas contribuições de 

uma ciência geral dos signos quando pontuam, a exemplo de estudos de Barthes 

(1984, 2003, 2004, 2007a, 2007b), que a unidade do texto não se encontra na 

origem, mas em sua destinação. Daí o status de criadores do sentido textual, 

atribuídos ao leitor e ao crítico junto com o autor, “A preparação de tais aspectos 
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depende em alto grau da escolha da palavra justa, insubstituível [...] do jogo 

metafórico ” (ROSENFELD, 1970, p. 27). 

Aclarar os caminhos dessa busca por uma “palavra justa” e do jogo 

metafórico transcende à simples escolha, requer o trato com as complexidades da 

vida. Sobre esse trajeto, em narrativas que falam das ações do “nós”, enquadra- se 

um comentário da escritora Ana Maria Machado (2001) sobre Roland Barthes – à 

época seu orientador: 

 
Com seu rigor crítico característico, Barthes observou o uso de 
metáforas culinárias em meu trabalho (eu falava em camadas de 
significado como mil-folhas ou em um texto feito de níveis distintos 
em torno de um eixo inexistente, como uma cebola). Mencionou que 
isso era muito interessante, porque várias das palavras que se usam 
para designar o texto e a escrita derivam de outro conjunto de 
atividades tradicionalmente femininas, a fiação e a tecelagem – que 
haviam chamado sua atenção nos últimos tempos, por ele ter se 
ocupado especialmente da moda como sistema de significação. Deu 
como exemplo a própria palavra texto (variante de tecido). Comentei 
com ele que, realmente, em português, ao tratarmos da narrativa, 
falamos em trama, em enredo, em fio da meada... Dizemos que 
‘quem conta um conto aumenta um ponto’. E temos as palavras 
novelo e novela” (MACHADO, 2001, p. 175). 

 

Se quem conta um conto aumenta um ponto, certamente, também, omite 

outros. Esse sistema de significação relacionado às atividades humanas, demonstra 

que é exatamente a busca da palavra “insubstituível”, no trabalho árduo e consciente 

da palavra coletiva, que aproxima o fazer saber de autores tão distintos como Llosa, 

Flaubert, Cândido, Manuel de Barros, Ana Maria Machado (e outros) do ofício 

exercido por José Saramago, pois, na procura pela significância do dito e do não 

dito, há uma constante seleção e releitura das memórias “do nós”, nos desígnios do 

texto encontra-se o inesperado: a reescrita de enredos da vida. Por isto, o corpo 

está tão implicado nesse processo e para representar-se recupera um conjunto de 

inúmeras atividades do aprendizado coletivo. 

 

2.1.1. Imagens do campo literário em Pierre Bourdieu: uma ciência das obras 

 

Com a publicação da obra A teoria do romance, na França, em 1963, Georg 

Lukács lança as bases teóricas do que se configuraria em distintas orientações de 

uma sociologia da literatura ao longo do século XX. Foi considerado por Lucien 

Goldmann e outros estudiosos do campo literário o legítimo precursor da sociologia 

da literatura (GOLDMANN, 1976). De lá para cá o estudo da sociologia da literatura 
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não tem sido um ponto pacífico entre parte dos sociólogos, às vezes ocupando um 

lugar periférico nas atividades dessa área de conhecimento [ou desse campo].  

A discussão sociológica de Pierre Bourdieu direciona-se a desvendar os 

mecanismos da reprodução social que legitimam as diversas formas de dominação. 

A sociologia da ação, defendida por Bourdieu, estabelece uma interpretação das 

razões práticas, mais frequentes na vida social, “incorporadas socialmente permitem 

aos agentes agir segundo o ‘senso do jogo’, ou seja, agir no espaço social 

(sociedade) de acordo com as regras do jogo social” (BRANDÃO; ALTMAN, 2005, p. 

4, grifos no original). É justamente pelo fato de estarem, essas regras, inscritas no 

corpo, ou seja, incorporadas, que podemos lidar com as situações, em cada 

momento, sem que haja necessidade de recorrer sempre à razão para decidir que 

atitude tomar diante da variabilidade de regras nos diferentes campos. O que se dá 

é uma racionalidade prática (habitus) intrínseca a um sistema histórico de relações 

sociais. 

A questão da mediação entre o agente social, em busca de uma diversidade 

de explicações sobre as estruturas do mundo social está na essência dos escritos 

de Bourdieu. Uma problemática idêntica àquela que Sartre procura resolver: a 

mediação entre sujeito e mundo objetivo por meio da noção de “projeto”. Para Sartre 

(1960, apud Ortiz, 1983, p. 9) é possível afirmar que toda e qualquer conduta 

humana “se determina ao mesmo tempo em relação aos fatores reais e presentes 

que a condicionam e em relação a certo objeto futuro (o projeto) que ela tende a dar 

nascimento”. No entanto, na solução de Bourdieu para essa mediação é diferente, 

uma vez que considera métodos distintos. De acordo com Loïc Wacquant, ele 

procedeu, 

 

[...] no sentido de combinar em sua prática de pesquisa o 
racionalismo de Bachelard e o materialismo de Marx com o interesse 
neokantiano de Durkheim pelas formas simbólicas, a visão agonística 
de Weber sobre os Lebensordnungen em competição com as 
fenomenologias de Husserl e Merleau-Ponty. O resultado foi um 
quadro teórico original, elaborado por meio de e para a produção de 
novos objetos de pesquisa, objetivando desvendar a multifacetada 
dialética das estruturas sociais e mentais no processo de dominação 
(WACQUANT, 2002, p. 98-99, grifos no original). 

 

A diversidade de objetos pesquisados em diferentes fases de sua carreira 

acadêmica o leva a transcender campos teóricos particulares. Para além dos 
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embates entre objetivismo/subjetivismo, retém certos aspectos do objetivismo, 

integra outros modos de conhecimento e cria o método praxiológico, para fazer a 

leitura da complexidade do mundo social, usando como ferramenta científica a 

“prática” ou as “práticas” das ações humanas. Ainda para o sociólogo tal forma de 

conhecimento praxiológico teria por objetos: os sistemas de relações objetivas; as 

relações dialéticas entre essas estruturas objetivas, além das disposições 

estruturadas (que se atualizam e que tendem a reprodução).  

O campo literário é um espaço social simbólico, caracterizado pelos diferentes 

capitais possuídos pelos agentes em lutas simbólicas. Desse modo, comporta um 

jogo de disputas econômicas envolvendo capitais sociais, que favorecem algumas 

produções em detrimento de outras e definem conceitualmente o mercado da arte, 

assim como o consumo corrente pela inclusão e exclusão. De acordo com Loyola 

(2002), nenhum produto ou ação cultural – seja um posicionamento político, um 

enunciado ou uma criação estética – podem ser diretamente vinculados à posição 

social de seus autores. A força de atuação social dos agentes, nos campos sociais 

em que se relacionam, liga-se à autonomia alcançada, por eles, nos níveis 

individuais e coletivos, pelo fato de estarem sempre passando por um processo de 

reconstrução de seu habitus em função da realidade das relações e das regras 

estabelecidas dentro dos campos em que foram constituídas. Em outras palavras, 

“Como um prisma, todo campo refrata as forças externas, em função de sua 

estrutura interna” (LOYOLA, 2002, p. 67) e o grau dessa potência refrativa encontra-

se vinculado à autonomia do campo. 

De acordo com Roger Chartier (2005), o discurso conceitual de Bourdieu 

marca rupturas e recusas que implicam o entendimento dos campos, ao mesmo 

tempo, como espaços culturais como um mundo econômico invertido. Referindo-se 

ao campo intelectual, o historiador elucida o triplo rompimento demarcado pela obra 

de Bourdieu, sobretudo quando propõe as noções conjuntas da economia dos bens 

simbólicos e campo cultural. Destarte, contrapõe-se teoricamente à mitologia 

idealista e anistórica do gênio puro; rompe com o postulado da abordagem 

estruturalista de que as produções discursivas ou artísticas detêm uma completa 

autonomia. A terceira via de rompimento, sobre a qual pretendemos realizar uma 

análise mais depurada, se dá “com o reducionismo sociológico, que afirma uma 

correspondência direta entre posições sociais e tomadas de posição estéticas ou 
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intelectuais” (CHARTIER, 2005, p. 259). A trajetória sociocultural de Saramago 

desconstrói a ideia dessa correspondência automática. 

Quando a noção de campo literário é introduzida, no Brasil, pelo sociólogo 

Sérgio Miceli, o objeto priorizado, também é o mesmo, eleito por seu orientador 

Pierre Bourdieu, porém relacionado à França. Nos estudos de Miceli (2001), e por 

extensão, no conjunto de sua obra, a preocupação central “é com a constituição de 

uma vida intelectual no Brasil, ponto de chegada de sua pesquisa sobre os literatos 

nacionais no período entre 1920 e 1945” (FROTA; PASSIANI, 2009, p. 24).  

 Ao se posicionar a partir de seu lugar de artista, diante do campo literário 

Francês, em meados do século XIX, Flaubert procura fundamentar a teoria da arte 

absoluta, ou seja, a “arte pela arte”. Dessa maneira, ele discorda da hegemonia 

burguesa e entra em confronto com “os escritores orgânicos da burguesia, assim 

como, em certa medida, se opõe aos escritores românticos aristocratas que o 

precederam” (ORTIZ, 1983, p. 28). No sentido dado por Bourdieu (apud ORTIZ, p. 

28), isso demonstra que a autonomia própria do campo literário está vinculada à 

história de luta de seus agentes, principalmente os literatos. Gustave Flaubert 

destoa da maior parte dos intelectuais daquela época; esperou muito, até os 36 

anos, para estrear já maduro, com Madame Bovary, grande sucesso do ano de 

1857. Durante um período de sete anos escreveu “A Educação Sentimental”, 

publicado em 1869. De acordo com Titan Jr. (2009), em uma carta escrita durante os 

anos de trabalho nesse projeto ambicioso, o autor deixa claro que desejava tocar em 

questões da memória individual e coletiva da história da vida burguesa do século 

XX, com suas glórias e tragédias.  “Flaubert fala do seu desejo: escrever ‘a história 

moral de minha geração’, com a revolução de 1848 por epicentro” (TITAN JR. 2009, 

p. 41).  

A educação pelo sentimento, tema do romance “A Educação sentimental” de 

Flaubert, foi instrumento de profunda análise para Bourdieu. Advém do campo 

intelectual literário, uma rica possibilidade de compreender referenciais 

metodológicos da sociologia prática de Bourdieu. m dos mais dedicados leitores de 

Flaubert, Pierre Bourdieu o define como “Flaubert socioanalista de Flaubert” 

(BOURDIEU, 1996, p. 18). A fórmula deste romance de Flaubert pode ser porta 

entreaberta para compreender questões de socioanálise caras a Bourdieu, visto que 

as lutas de poder, dentro do jogo travado no romance, têm como pano de fundo uma 

história ficcional que alude à realidade, portanto: 
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 Se A educação sentimental, história necessária de um grupo cujos 
elementos, unidos por uma combinatória quase sistemática, estão 
sujeitos ao conjunto das forças de atração ou de repulsão que exerce 
sobre eles o campo de poder, pode ser lida como uma história, é que 
a estrutura que organiza a ficção, e que fundamenta a ilusão de 
realidade que ela produz, dissimula-se, como realidade, sob as 
interações entre pessoas, que ela estrutura (BOURDIEU, 1996, p. 
28, grifos no original). 
 

Na economia do mercado simbólico desse romance, desvinculado do 

romance de aventura, é possível perceber como a organização da ficção produz e 

fundamenta a ilusão de realidade. Conforme descrição feita por Bourdieu, no desejo 

de expor um grupo de indivíduos às forças do campo, o romancista põe em relação, 

obviamente, as diferentes aptidões deles; os determinantes e combinações que 

possam resultar em condições de sucesso social. Então, Flaubert idealiza um grupo 

de adolescentes “de maneira que cada um dos seus membros esteja unido a cada 

um dos outros e separado de todos os outros por um conjunto de similitudes e 

diferenças distribuídas de modo quase sistemático” (BOURDIEU, 1996, p. 24). 

Essas pessoas encontram-se com frequência e, na disputa por espaço social e 

poder (econômico ou simbólico), utilizam suas relações, e em interações, 

especialmente sentimentais, enquanto seguem respectivas trajetórias e projetos de 

vida. 

 O estatuto de arte favorece a análise sociológica, ao tomar o campo literário 

como instrumento de indagação das mediações estabelecidas neste “espaço de 

relações envolvendo quem escreve, quem lê, quem edita, quem comercializa, quem 

critica etc.” (PESSOA; CRUZ, 2011, p. 23). Além do fato de a arte ficcional 

possibilitar a “releitura e o diálogo com as ‘referências culturais’ de cada pessoa – 

como produtora de bens culturais – e sua conexão com as identidades coletivas” 

(LIMA, 2009, p. 10, grifos no original). Pela própria natureza do fazer artístico, a 

representação do social, produzida artisticamente com toda diversidade de seus 

agentes produtores, realiza significativa interconexão com as inúmeras facetas do 

mundo social.  

 Destarte, as ações humanísticas e políticas em que se instaura seu habitus 

literário serão consideradas, uma vez que o Saramago escritor consagrado pertence 

a um espaço simbólico estruturado por meio de um sistema objetivo de forças. Ou 

melhor, “uma configuração relacional que, à maneira de um campo magnético, é 
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dotado de uma gravidade específica, capaz de impor sua lógica a todos os agentes 

que nele penetram” (LOYOLA, 2002, p. 67). 

Numa ciência das obras, a produção material da obra não é o objeto ou ponto 

primordial, mas sim a produção do valor da obra. Para existir enquanto objeto 

simbólico dotado de valor, a obra de arte carece de ser reconhecida e instituída 

como tal. Há, nesse caso, todo um conjunto de agentes e instituições participando 

desses veredictos de cultivo de uma crença coletiva no jogo (illusio). Posta em 

primeiro plano, a obra literária pode narrar os aspectos relacionais envolvidos nessa 

produção de valor, e possivelmente enunciar aspectos significativos de uma 

realidade socioeducativa da formação humana pela ótica da criação literária. 

Na empreitada para compreender os códigos que regem a arte e definir 

teoricamente o que poderia ser uma ciência das obras culturais, Bourdieu 

(1996,1998, 2002, 2004a, 2004b, 2005, 2006, 2007, 2011, 2013a, 2013b) opõe-se 

aos postulados clássicos da história da arte, notadamente da crítica literária, calcada 

na ideia de que cada obra possui uma singularidade irredutível, embasado no vulto 

“do criador incriado”.  

 Por meio desse movimento de palavras dadas, apropriadas, recuperadas 

ou conquistadas, em uma versão polifônica, os discursos literários assumem seu 

lugar de portadores de ressonâncias identitárias, culturais e patrimoniais. Em 

concordância com a ideia de que “na medida em que associamos ideias e valores a 

determinados espaços ou objetos, estes assumem o poder de evocar visualmente, 

sensivelmente, aquelas ideias e valores” (GONÇALVES, 2005, p. 3-4) – essa 

evocação nunca traz, para o recordador, um tempo linear, confirmação de que 

nossos ritmos não são fundados numa base temporal uniforme e regular. Com o 

estudo da ritmanálise, Bachelard (1988, p. 9) elucida aspectos da relação humana 

estabelecida com essa “dialética da duração” temporal: “Para durarmos, é preciso 

então que confiemos em ritmos, ou seja, em sistemas de instantes. Os 

acontecimentos excepcionais devem encontrar ressonâncias em nós para marcar-

nos profundamente”. A experiência literária pode ser uma das vertentes de 

ressonâncias desse patrimônio cultural. 

Ao investigar, interpretar e debater sobre a sociedade, Bourdieu busca 

compreender a importância do combate social no intuito de provocar mudanças 

necessárias à sociedade. Para ele as classes sociais não existem nos moldes 

definidos por Marx. Percebe a divisão dos espaços sociais em campos, 



101 

demonstrando que existem opressores e oprimidos nestes espaços sociais em 

vários níveis. Tomando por base alguns princípios, conceitos e categorias sociais, o 

sociólogo compreende que os atores sociais estão inseridos espacialmente em 

determinados campos sociais, de posse de certos capitais (cultural, social, político, 

esportivo, econômico, artístico e outros). Nessa perspectiva, um estudo sociológico 

da atividade literária ressalta não só aquelas práticas relacionadas à estrutura social, 

como também as relacionadas aos diversos agentes e instituições culturais 

envolvidos na produção e apropriação do texto literário. Portanto, entende-se que o 

produtor do valor da obra de arte é o campo de produção ao produzir a crença no 

valor da obra de arte como fetiche da crença no poder criador de um artista.  

As questões centrais sobre a leitura interna da obra artística são 

apresentadas, em seus trabalhos da década de 1970 (“Le temps modernes” e 

“Scolies”). Alguns anos mais tarde ele expande essas pesquisas e sintetiza suas 

concepções em As regras da arte (1996), reconstruindo a história literária Francesa 

(Zola, Nerval, Gautier, os irmãos Goncourt e Baudelaire) e uma história análoga da 

pintura (centrada em Monet e os impressionistas), desenvolve uma teoria da 

produção artística. Especificamente sobre Gustav Flaubert, submetido às leis do 

campo literário, situa-o como um “personagem social” de seu romance. Aqui a tese 

mais geral de Bourdieu é a de que por meio de uma leitura estritamente interna traz-

se à luz a estrutura da obra, “ou seja, a estrutura do espaço social no qual 

transcorrem as aventuras de Frédéric, é também a estrutura do espaço social no 

qual seu próprio autor estava situado” (BOURDIEU, 1996, p. 17). Dessa forma, 

existiria um paralelismo – a ser posto em evidência pela análise sociológica – entre o 

texto literário e o espaço social em que ele foi produzido. 

De acordo com Martins (2004), o fato de Bourdieu empreender o exame 

crítico dessas questões provoca “um salutar efeito desmistificador de ruptura com a 

‘relação encantada’ que uma certa crítica literária mantém com o fenômeno estético” 

(MARTINS, 2004, p. 67, grifos no original). Destaco que grande parte dos romances 

de Saramago tolhem e provocam a desconstrução dessa leitura ingênua, por causa 

de sua arquitetura estrutural, instigam à sócio análise ao apresentarem de maneira 

bastante “contundente os personagens literários se debatendo no interior de 

subjacentes estruturas sociais, que possuem uma inteligibilidade própria, a ser 

desvendada pela análise literária de cunho sociológico” (MARTINS, 2004, p. 67). 
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Na compreensão de Reis (1998, p. 36), a condição do escritor está 

relativamente delimitada no contexto daquilo a que o autor e alguns estudiosos 

chamam de instituição literária, diante dessa evidência constata: “fala-se hoje muito 

no campo literário e nas fronteiras do literário”. Diante da condição de escritor – 

vivenciada por Saramago com quem dialoga – questiona-o: “você tem a consciência 

(ou a autoconsciência) de se integrar num campo literário relativamente delimitado?” 

(REIS, 1998, p. 36). Contudo, para Saramago (apud REIS, 1998) trata-se de uma 

falsa questão, pois, embora acredite ocupar, “de facto, um espaço literário ”, acredita 

que se não o ocupasse, esse espaço poderia pertencer a qualquer outro escritor do 

presente ou do futuro. Nesse sentido admite: 

 

Assim, quando digo que ocupo um espaço, isto significa que o ocupo 
não em sobreposição a qualquer outro espaço, não em detrimento de 
qualquer outro espaço. Se nenhum dos livros que eu escrevi tivesse 
sido escrito, o espaço literário português continuava ocupado. Agora, 
a minha consciência de que ocupo um determinado espaço, isso 
evidentemente tenho-a (SARAMAGO apud REIS, 1998, p.36). 

 

O fazer artístico de Saramago resulta dessa consciência de ocupar um 

espaço determinado nos campos culturais onde ora se bifurcam ora se juntam 

interesses e ações, de agentes e grupos, que dão movimento aos universos do 

literário. 

 

2.1.2. José Saramago um autor-narrador: enredos com a história 

 

Qualquer tentativa de traçar o perfil de um escritor consagrado (ou novato) 

traz em si a necessidade de compreender as relações estabelecidas por sua obra, 

com a escrita de seu tempo. Já que todo aquele que escreve sustenta, em maior ou 

menor escala, o diálogo com outras temporalidades e, em decorrência desta posição 

dialógica, de um espaço de relações em movimento (campo), anuncia leituras 

múltiplas retratadas pela diversidade de práticas culturais experienciadas no 

processo histórico. 

Como se constrói o nome Saramago escritor? Inicialmente vemos um homem 

que só descobre o nome designado a si ao final da primeira infância. Em conhecido 

acontecimento biográfico, Saramago (2006) remaneja parte de seu percurso 

identitário, narrando: “Entrei na vida marcado com este apelido de Saramago sem 
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que a família o suspeitasse, e foi só aos sete anos [...] que a verdade saiu nua do 

poço burocrático” (SARAMAGO, 2006, p. 44).  Foi o primeiro Saramago da família. 

Quem sabe resida no peso das evidências do vivido, impresso no enquadramento 

social das memórias, o vocabulário ideal para a construção de um leve delineamento 

do perfil do escritor “José de Souza”, nomeado41 “Saramago”. Na obra As Pequenas 

Memórias – “as memórias pequenas de quando fui pequeno, simplesmente” – 

Saramago conclui: “Suponho que deverá ter sido este o único caso, na história da 

humanidade, em que foi o filho a dar o nome ao pai” (SARAMAGO, 2006, p. 44). 

Não sendo este o único problema de identidade com que foi “fadado no berço” 

(SARAMAGO, 2013, p. 93). Para além do interesse factual, das biografias, outros 

episódios já foram reconstituídos por ele, em tom memorialístico, durante palestras, 

debates, entrevistas ou em despreocupada alusão à sua história pessoal.  

No entanto, os reflexos dos relacionamentos estabelecidos entre o sujeito 

desta história singular, naquilo que há de extraordinário em cada trajetória pessoal, 

com o contexto das múltiplas histórias da humanidade é o que vai demarcar a figura 

deste escritor-narrador-leitor de sua cultura.  Diante de uma infinidade de fios que 

podem ser tomados para dizer da obra Saramaguiana, provavelmente um dos mais 

resistentes seja aquele que a religa à aventura secular de uma prática de escritura. 

Escrita que lê o mundo, em busca de conhecimento e escreve por puro 

“desassossego” – “escrevo porque vivo desassossegado”, reafirmou sempre – para 

conhecer e dar a conhecer suas ideias em outros nomes; concede sua voz narrativa 

aos que não se reconhecem em outras versões narrativas.   

Conforme destaca Silva (1999), não é prerrogativa de determinado autor – ou 

tempo – lançar-se na experiência arriscada da escrita comprometida com a memória 

do passado. Os achados da cultura, mesmo nos espaços em ruínas, resguardados 

pelo tempo, sempre serviram de material para as narrativas. Por ser “tempo narrado” 

(BACHELARD, 1988, p. 9) com todas as suas lacunas, a narrativa inevitavelmente 

reatualiza a condição humana, inerente à condição de escritor, fazendo da vida a 

melhor das narrativas.  A escrita como lugar de memória – para além de sua fase de 

produção do romance histórico – é um fato que o conjunto da obra de José 

                                                           
41   Era desejo do pai que o filho tivesse seu nome “José de Souza”. Porém, no Registro Civil de 
Golegã, o funcionário Silvino, sob os efeitos do álcool, acrescenta, por conta própria, e sem que 
ninguém se tivesse apercebido “Saramago”, uma alcunha da família, ao lacónico “José de Souza”. 
Por questões legais o pai não teve outra saída senão passar a chamar-se, ele próprio, José de 
Souza “Saramago”.   
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Saramago não deixa de reafirmar. No conjunto está impressa “parte da sua condição 

de leitor da tradição cultural portuguesa, ibérica, ocidental, cuja escrita é 

fundamentalmente um lugar de memória” (SILVA, 1999, p. 250). 

Percorrer o universo narrativo de Saramago pode ser uma expedição 

desafiadora, passível de ser comparada à tarefa de Teseu no labirinto do Minotauro 

em Creta. O desafio foi cumprido heroicamente com o desenrolar de um fio, 

recebido das mãos de Ariadne42. Na mitologia esse fio guarda, metaforicamente, 

promessas de direção – na pluralidade de direções que há no desconhecido – e 

direciona também um possível enfrentamento bem-sucedido com o terrível 

Minotauro. Digo isso, porque em muitos estudos prevalece uma visão da escrita 

Saramaguiana “enquanto labirinto em que convivem discursos de tempos diversos, 

de origem diversa, de gêneros diversos, qual irrupção de fragmentos quebrando a 

continuidade supostamente lisa do texto” (SILVA, 1999, p. 249). Para Silva (1999), 

dentre outros estudiosos, os enfoques variados evocam os sentidos do leitor em 

narrativas visuais, auditivas, olfativas. Põe em xeque a linearidade histórica dos 

discursos lançando mão do histórico, do intertexto camoniano e do intertexto bíblico 

– relido na contramão da ortodoxia. Essa forma de narrar construindo um mosaico 

de citações interliga caminhos a outros textos e às fontes da tradição; evocam outras 

vozes discursivas gerando um diálogo nem sempre homogêneo.  

Por hora, seguir nessa bifurcação labiríntica pressupõe assumir duas 

características sui generis na literatura desse autor, primeiro o uso da escrita como 

lugar de memória, inclusive com a materialização da oralidade no traçado de seu 

edifício literário. Outro traço singular é a polifonia expressa na diversidade de vozes 

controversas dentro do texto.  O apontamento intencional do mito Grego, paralelo à 

intenção de proporcionar uma visão panorâmica da obra literária desse autor, vai 

além da constituição de um recurso metafórico para discorrer sobre as atividades do 

autor-narrador e sua atuação na história. Antes, sim, a imagem do labirinto, atende à 

                                                           
42  “Fio de maneira geral é símbolo da ligação [...] O fio de Ariadne refere-se a um novelo que 
Ariadne, filha do rei Minos, deu a Teseu e com o qual ele conseguiu sair do labirinto; o símbolo 
proverbial do principio que leva ao conhecimento” (LEXIKON, 2013, p. 97).   
 LEXIKON Herder. Dicionário de Símbolos. 7ª ed. Editora Cultrix. 2013 
https://books.google.com.br/books?id=CUq7VOeyshAC&pg=PA97&lpg=PA97&dq=dicion%C3%A1ri
o+de+mitologia+grega+fio+de+ariadne&source=bl&ots=6KLevCZ6Jc&sig=ZzAUZ12aJim8vo3mnSxo
p0OJz9U&hl=pt-
BR&sa=X&ei=Hh9ZVez2CuvLsATW4LYAg&ved=0CEgQ6AEwBg#v=onepage&q=dicion%C3%A1rio
%20de%20mitologia%20grega%20fio%20de%20ariadne&f=false 

 

https://books.google.com.br/books?id=CUq7VOeyshAC&pg=PA97&lpg=PA97&dq=dicionário+de+mitologia+grega+fio+de+ariadne&source=bl&ots=6KLevCZ6Jc&sig=ZzAUZ12aJim8vo3mnSxop0OJz9U&hl=pt-BR&sa=X&ei=Hh9ZVez2CuvLsATW4LYAg&ved=0CEgQ6AEwBg#v=onepage&q=dicionário de mitologia grega fio de ariadne&f=false
https://books.google.com.br/books?id=CUq7VOeyshAC&pg=PA97&lpg=PA97&dq=dicionário+de+mitologia+grega+fio+de+ariadne&source=bl&ots=6KLevCZ6Jc&sig=ZzAUZ12aJim8vo3mnSxop0OJz9U&hl=pt-BR&sa=X&ei=Hh9ZVez2CuvLsATW4LYAg&ved=0CEgQ6AEwBg#v=onepage&q=dicionário de mitologia grega fio de ariadne&f=false
https://books.google.com.br/books?id=CUq7VOeyshAC&pg=PA97&lpg=PA97&dq=dicionário+de+mitologia+grega+fio+de+ariadne&source=bl&ots=6KLevCZ6Jc&sig=ZzAUZ12aJim8vo3mnSxop0OJz9U&hl=pt-BR&sa=X&ei=Hh9ZVez2CuvLsATW4LYAg&ved=0CEgQ6AEwBg#v=onepage&q=dicionário de mitologia grega fio de ariadne&f=false
https://books.google.com.br/books?id=CUq7VOeyshAC&pg=PA97&lpg=PA97&dq=dicionário+de+mitologia+grega+fio+de+ariadne&source=bl&ots=6KLevCZ6Jc&sig=ZzAUZ12aJim8vo3mnSxop0OJz9U&hl=pt-BR&sa=X&ei=Hh9ZVez2CuvLsATW4LYAg&ved=0CEgQ6AEwBg#v=onepage&q=dicionário de mitologia grega fio de ariadne&f=false
https://books.google.com.br/books?id=CUq7VOeyshAC&pg=PA97&lpg=PA97&dq=dicionário+de+mitologia+grega+fio+de+ariadne&source=bl&ots=6KLevCZ6Jc&sig=ZzAUZ12aJim8vo3mnSxop0OJz9U&hl=pt-BR&sa=X&ei=Hh9ZVez2CuvLsATW4LYAg&ved=0CEgQ6AEwBg#v=onepage&q=dicionário de mitologia grega fio de ariadne&f=false
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necessidade de expressar, logo de início, os caminhos literários desse autor, tanto 

para quem o conhece bem, quanto para aqueles leitores que desconhecem as 

nuances de sua literatura. Seguramente, essa imagem labiríntica é instrumento 

retórico para indagar a difícil tarefa de mapear a grandiosidade das relações 

estabelecidas entre um autor, sua obra e sua vida coletiva. 

 À vista disso, o pensamento relacional permite repensar a ideia de um 

indivíduo isolado em paralelo com a condição do escritor como aquele que “ocupa 

legitimamente essa posição de porta voz de preocupações coletivas” (REIS, 1998, p. 

38). O próprio Saramago (apud REIS, 1998, p. 38) reconhece que “é o escritor que 

transporta às costas a possibilidade de ser esta voz”. Portanto, faz questão de 

esclarecer, dizendo acreditar, que existe “uma maneira de ser escritor” sem reduzir 

nunca os compromissos do cidadão. Pelo contrário, essa atitude amplia o papel e a 

responsabilidade que sempre tomou para si como cidadão. Sintonizado com esse 

pensamento vai enfatizar: “Eu não separo a condição de escritor da do cidadão, 

embora separe sim, a condição do escritor da de militante político” (SARAMAGO 

apud REIS, p. 38, grifo nosso). Penso que esse posicionamento ético/político de um 

autor comprometido com uma escrita em prol da cidadania, com uma melhor 

compreensão da identidade humana, torna ainda mais desafiador um trabalho de 

socioanálise do labirinto textual existente na arte ficcional saramaguiana.  

Quando a paisagem das páginas que se tem pela frente interroga sobre 

nosso estar e agir no mundo, pelo ato de ler, é necessário, além da postura crítica, 

ter a cautela de admitir em concordância com Ferraz (1998, p. 13): “Quando 

escrevemos sobre José Saramago, parece que tudo o que fazemos é liliputiano, pois 

tudo o que temos pela frente é dantesco”. Buscar reminiscências de contos 

etiológicos, diante da tarefa lilipudiana43 de apreciação parcial da obra de Saramago, 

pode paradoxalmente, expressar o desejo de empunhar e enovelar “o fio da meada”, 

mantendo-o frouxo ao interpretar, com um mínimo de precisão, sua fortuna narrativa 

urdida no – e pelo – percurso histórico-cultural do escritor. Ou seria de seus 

escritos? Seja qual for a via trilhada fica, desde já, a percepção dos múltiplos rumos 

trilhados ou apontados por sua obra artística no campo da história cultural da 

literatura universal. Imortalizada pela apreciação estética e sociológica da memória 

de seus leitores (e não leitores). Muitos pesquisadores – em dissertações, teses, 

                                                           
43  O adjetivo lilipudiano, muito pequeno, insignificante, vem de Liliput, terra imaginária habitada 
por pessoas de minúscula estatura, do romance Viagens de Gulliver, do escritor inglês Swift. 
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artigos científicos44 – têm buscado a forma justa de destacar, sem excessos e, ao 

mesmo tempo, sem reducionismos o labirinto de palavras que compõe a obra 

Saramaguiana, composta de vários gêneros literários como poesia, memórias, 

contos, diários, dramaturgia, crônicas, literatura de viagens, literatura infanto-juvenil 

(ANEXO A). 

No entanto, para o desenrolar desse fio se faz necessário percorrer o labirinto 

das palavras enunciadas pelo autor-narrador em seus enredos, seus discursos, nos 

posicionamentos e/ou intervenções sociais traduzidos pela lógica dos jogos de 

linguagem. Resta acrescentar que, no dizer de Saramago: “Não temos outra coisa 

que palavras. Somos as palavras que usamos”. Ideia que fortalece o seu lugar de 

artífice da palavra, criador e praticante de um tipo de escritura que evoca a oralidade 

enquanto artefato das práticas sociais ininterruptamente, de maneira especial, 

quando se utiliza da palavra fora dos livros, invocando a palavra de outros e outras 

ou reconhecendo suas palavras em palavras alheias, na tecedura das tramas 

literárias. Ao utilizar arbitrariamente os signos linguísticos em seu universo literário, 

brincando/jogando com as palavras, assume com toda simplicidade sua vocação de 

eterno aprendiz das palavras. Não por acaso nomeia suas obras com títulos que nos 

remetem aos instrumentos desse aprendizado: Manual (de Pintura e Caligrafia45); 

Ensaio (sobre a cegueira; sobre a lucidez) e Memorial (do Convento). No conjunto 

de sua extensa obra, essa postura de aprendiz abre novas portas, revisita fatos 

históricos e segue a requisitar a legitimidade das narrativas ficcionais.  

A cada nova bifurcação desse labirinto, edificado por inúmeras possibilidades 

de usos da linguagem, reivindica presenças e versões de outra história que pode ser 

contada sob outra ótica. O convite da escrita de Saramago evidencia interesses que 

vão “desde a concepção da História como ficção e da literatura como relato 

homologável até o questionamento de ‘verdades históricas’ ” (AGUILERA, 2013, p. 

54). É das versões opostas e até mesmo contraditórias da História que a literatura 

                                                           
44  Direciono o leitor à Bibliografia passiva sobre a obra de José Saramago, constantemente 
atualizada no site da Fundação José Saramago, onde estão disponíveis depoimentos e notícias; 
ensaios, artigos e notas de leitura; entrevistas; notas sobre espetáculos teatrais e musicais; 
dissertações, teses e livros sobre a obra de José Saramago. 
 
45  Na primeira edição, em 1977, com o subtítulo Ensaio de Romance, esta obra questiona o 
conhecimento como matriz de referência para a escrita, o controle de estratégias discursivas 
relativamente estáveis, para além dos gêneros preestabelecidos. De acordo com Reis (1998) é 
“aprendizagem e reflexão metaliterária sobre a narrativa como modo de representação; e nesse 
sentido Manual de Pintura e Caligrafia anuncia, como que inscritos no seu código genético, os rumos 
fundamentais de desenvolvimento da ficção de José Saramago (p. 14).   
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se alimenta, talvez por isso não haja uma sobreposição completa da História pela 

Literatura.  

O relativismo cético do autor de consciência desassossegada e insatisfeita o 

leva a questionar a “verdade histórica” de muitas maneiras: seja no confronto com 

“outras verdades” elaboradas pela narrativa de ficção ou arrastando a História 

passada para, na atualidade, iluminar interpretações possíveis na perspectiva do 

presente, sem desconsiderar as condições postas, e nessa recomposição factual 

descortinar sentidos inéditos. Este modo de trabalhar a literatura, convém lembrar, 

acontece porque “Saramago nunca entendeu a História como uma substância 

arqueológica que havia que reconstruir ou parafrasear, do modo como o romance de 

gênero se ocupa em fazer” (AGUILERA, 2013, p. 54). Por outro viés, outros 

interesses, constrói sua própria versão dessas narrativas, aproveitando as lacunas 

deixadas pela versão da História oficial reinventa-se a luz de outras lógicas 

temporais.  

   No processo de ativar códigos coletivos há que se considerar a importância 

da diversidade de valores socioculturais validados na intersecção de cada um dos 

universos culturais envolvidos. Essa ativação acontece na literatura de Saramago, 

sobretudo quando ele defende que o escritor deve estar consciente daquilo que quer 

dizer quando escreve. Nesse ponto deixa claro refutar, no seu ofício de escritor, a 

“literatura de partido” e isso não implica necessariamente refutar, no escritor, a 

permanência e a influência da pessoa que ele é. Recuperando as palavras exatas, 

lê-se em Saramago (apud REIS, 1998 p, 54, grifos no original) o entendimento de  

uma literatura que não se presta à persuasão do leitor: “então eu creio que, mesmo 

que eu não esteja a dizer naquilo que escrevo ‘Viva o partido! ’, é facílimo ao leitor 

atento entender que o autor que ele está a ler pensa de uma maneira determinada”. 

Ou seja, se aquele que escreve é uma pessoa que está ideologicamente 

determinada ou caracterizada de certa maneira, o seu mundo organiza-se, também, 

em função de certa compreensão do funcionamento das forças sociais, da História 

ou da sociedade. De acordo com Reis (1998), ao dialogar com o tempo e com a 

história como experiência o escritor faz uma evocação para a memória histórica, de 

onde reconstrói os quadros sociais da “gente anónima que povoa o passado e que 

nele deixou ténues marcas; e também onde a ficção desafia a História como 

discurso que a reinventa e compensa a sua parcialidade” (REIS, 1998. p. 57).   
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Desde os primórdios de sua escritura esteve presente a preocupação com o 

caráter parcelar e parcial da história a resultar não só no empobrecimento da 

narrativa como experiência compartilhável, mas, principalmente, na exclusão de 

pessoas comuns do repertório historiográfico. Por força dessa ação de escritura o 

ficcionista desafia e reinventa o discurso histórico. Ao tomar a História como 

experiência, contradiz o fim da História, como mistificação, compromete seu ato de 

escrever “com as tais vidas que não deixaram sinal”, vinculando seu fazer literário a 

uma obrigação vital: “E chego a esta conclusão: que para contar a história desta 

gente é que eu também vivo” (SARAMAGO, apud, REIS 1998, p. 60). Tanto que fica 

evidenciado na análise que prioriza o cruzamento das imagens/palavras do autor-

narrador, um cidadão envolvido, sensibilizado, com as dores humanas e o destino 

das ações coletivas em tais vidas.  Para o autor-narrador não é segredo os milhões 

de pessoas que vieram a esse mundo e se foram sem deixar rastros, nem sinais. Ou 

seja, na enorme “tela do tempo” sempre falta alguém: “o ajudante de Miguel Ângelo 

que estava a moer as tintas; e no caso de Auschwitz, faltou o honrado (imaginemos 

que seria honrado...) pedreiro que construiu os muros do campo de concentração, 

se é que os tinha” (SARAMAGO, apud, REIS 1998, p. 59). 

Com essa maneira peculiar de imaginar o tempo, projetando-o em todas as 

direções – especialmente no “romance histórico” – em praticamente toda sua obra 

Saramago propõe uma espécie de jogo em que autor e leitor lidam com a 

plasticidade e a dispersão contínua entre matéria histórica e matéria ficcional. Por 

outro lado, é notório que algumas escolas históricas recentes, questionando a 

legitimidade da História, abriram-se para as possibilidades de um discurso 

historiográfico mais próximo dos processos expressivos utilizados pelo ficcionista. 

Assemelham-se a romancistas da História, e diante de uma insatisfação tão 

profunda, muitos desses historiadores, tentam resolver questões relativas à sua 

historiografia abrindo sua enunciação à imaginação. Por observar que os limites 

entre essas duas disciplinas a cada vez se entrecruzam, diluem-se e se 

reconhecem, Saramago (2000b) demarca artifícios utilizados pelo romancista na lida 

com as fontes históricas: 

  
Dois serão os procedimentos possíveis do romancista que escolheu 
para a sua ficção as planícies do tempo passado: um discreto e 
respeitoso, consistirá em reproduzir ponto por ponto os fatos 
conhecidos, sendo a ficção mera servidora duma fidelidade que se 
pretende inatacável; ou outro, mais ousado, levá-lo-á a entretecer 
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dados históricos apenas suficientes num tecido ficcional que se 
manterá predominante. Estes dois vastos mundos, o mundo das 
verdades históricas e o mundo das verdades ficcionais, à primeira 
vista inconciliáveis, poderão, no entanto, ser harmonizados na 
instância narradora (SARAMAGO, 2000b, p. 15). 

Em alguns debates sobre a escrita narrativa, Saramago expressa o 

entendimento de que “toda palavra escrita é pra ser acordada pela voz” (JOSÉ, 

2010) e o estilo46 do escritor pode levar, ou não, cada provável leitor a participar 

desta experiência. Na certeza de uma estreita ligação entre oralidade e escrita, José 

Saramago colocou-se na posição de aprendiz de sua força criativa. Exerce uma 

escrita transgressora por meio de um estilo de escrever que foi se tornando 

personalidade – ou vice-versa. Estilo este que – segundo Remédios (2011) – se 

inicia somente a partir da publicação, em 1975, de O ano de 199347, obra na qual 

sua escrita mantinha-se “sintética, plena de elipses e sugestões (REMÉDIOS, 2011, 

p. 163). O contrário daquilo que, mais tarde, revelaria sua produção romanesca, com 

a frase longa, de sintaxe ao mesmo tempo elegante e tortuosa. Ou ainda, “o estilo 

saramaguiano em que os textos são compostos por longas frases, sem vírgula, sem 

ponto” (REMÉDIOS, 2011, p. 163). Por meio desse mecanismo ocorre também a 

concretização da ironia, enquanto figura de linguagem, um engenho discursivo em 

que “é possível observar alguns mecanismos de construção textual cujo conjunto 

pode produzir efeitos irônicos e humorísticos” (BRAIT, 1996, p. 90). 

No romance, a figura do narrador Saramaguiano, reflexivo, questionador de 

dogmas e das atitudes dos seus personagens é marca registrada de seu estilo 

narrativo em diferentes fases de sua literatura. É um narrador muitas vezes 

onipotente que joga com os vários pontos de vista para dizer o que deseja dizer e 

seduzir o leitor. No entanto, como teórico e crítico de sua própria escritura, recusa-se 

“a projetar o mundo ficcional e a história a partir de uma consciência individual única” 

(REMÉDIOS, 2011, p. 166); em decorrência disso, não pactua com uma concepção 

textual formatada pela voz autoritária do narrador. Ainda conforme as investigações 

                                                           
46 O significado desse termo é descrito em Moisés (2013) como um verbete de caráter fugidio e 
seu estudo constitui-se de classificações, desde as primeiras designações: “Lat. stilus, ponteiro na 
antiguidade grego-latina para escrever sobre tabuinhas enceradas; ‘maneira ou arte de escrever’, 
designando primeiramente o instrumento utilizado para escrever, o vocábulo ‘estilo’ passou a 
significar, já entre os gregos e romanos, o próprio modo de escrever. [...] o estilo refere o modo 
específico como são manipulados os recursos de uma língua. [estilo de época e estilo individual].” (p. 
169-172, grifos no original).   
47   Trata-se de coletânea contendo “trinta (30) textos alegóricos, unidos pelo discurso disfórico, 

mescla de prosa e poesia, [...] caracteriza-se pela dificuldade que a crítica encontra em defini-lo seja 
como poesia ou como prosa” (REMÉDIOS, 2011, p. 163). 
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feitas por Remédios (2011) – mais especificamente sobre os diversos fios narrativos 

que se entrecruzam constituindo Memorial do convento e História do cerco de 

Lisboa – essa plurivocalidade e postura narrativa permitem “transitar nas vozes das 

personagens a história e a sociedade como textos em que se inscreve, ao 

reescrevê-los” (REMÉDIOS, 2011, p. 166). Para além da narrativa literária, responde 

também a uma opção ideológica de cunho profundamente humanista: reivindicar a 

presença de outras e outros para que contem a mesma história de diferentes 

formas. Por meio da articulação de muitas histórias paralelas, Saramago joga com 

as possibilidades de materializar outras óticas pela força do discurso oral, implícito 

intencionalmente em sua escritura. É um narrador que “trabalha no sentido de 

conscientizar duplamente seus leitores da natureza fictícia e de uma base no real 

nos textos de sua autoria” (REMÉDIOS, 2011, p. 165). Sonda os dois lados da 

dicotomia ficção/história, sem desintegrá-los, característica marcante da 

metaficção48 historiográfica. 

Benjamim (1984) distingue, ao longo de sua obra, três categorias de 

narradores. Destaca o narrador tradicional ou clássico, calcado na oralidade, 

geralmente arraigado à terra em que nasceu; surgido no seio da burguesia 

ascendente, o narrador do romance é um solitário narrador, embora viajante e 

conhecedor de outras terras. Ressalta, por fim, um narrador contemporâneo – em 

busca de apenas uma informação – para ele a imagem é o fundamento da 

comunicação – seria o perfil dessa última categoria de narrador motivo de suspeição 

da morte das narrativas tradicionais. No entanto, o possível obituário do narrador 

clássico, tantas vezes anunciado, a partir dos estudos de Benjamim, parece não ter 

se concretizado no caso do autor-narrador em questão.  

O narrador contemporâneo, terceiro tipo de narrador, centrado na ação do 

olhar – tem suas referências imediatas na imagem e na visualização – é, 

geralmente, um narrador urbano, atento ao repertório de sinais e imagens inscritos 

na cidade. Dentre os diversos elementos que convergem para constituir o elemento 

visual da imaginação literária, Calvino (1990) ressalta: 

                                                           
48  Esse vocabulário pode ser explicado como a ficção que fala sobre a ficção, relaciona-se ao 
termo metalinguagem. Dicionarizado por Moisés (2013), como termo literário, metaficção “é a ficção 
que pensa a si própria dentro do texto em que se desenvolve, obedecendo a um impulso de 
autodesvendamento, como se o autor, desdobrado no ‘outro’, se espionasse no ato de construir o 
edifício narrativo, cujos antecedentes podem remontar a Cervantes e ao Dom Quixote (MOISÉS, 
2013, p. 290, grifo no original) 
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 a observação direta do mundo real, a transfiguração fantasmática e 
onírica, o mundo figurativo transmitido pela cultura em seus vários 
níveis, e um processo de abstração, condensação e interiorização da 
experiência sensível, de importância decisiva tanto na visualização 
quanto na verbalização do pensamento (CALVINO, 1990, p.110). 

 

Paradoxalmente, guardadas as proporções, todos esses elementos narrativos 

estão presentes no conjunto da obra de Saramago. Ao que tudo indica, ele pode ser 

considerado um dos poucos autores cujos narradores arquitetados relacionam-se às 

três categorias destacadas por Walter Benjamim. 

 

2.1.3. Polifonia dos pontos de vista: confluências e contradições 

 

   A obra literária detém certo grau de capital político, em forma de capital 

simbólico, ainda que toda obra tem uma ideologia. O poder de evidenciar a 

diversidade de realidades e, de certa forma, infundir uma visão das coisas, de tornar 

visível ou de explicitar as divisões sociais implícitas, é um dos aspectos do poder 

político, que se faz presente na arte literária. Ao trazer outra compreensão da 

realidade, converte-se em fonte privilegiada de saberes sobre o mundo social. 

Nesse contexto, quando Bourdieu demarca que o poder simbólico “é um poder de 

fazer coisas com as palavras” (BOURDIEU, 2004a, p. 166-167), traz para a base das 

reflexões sobre a força da palavra, na arte literária – quando se reveste de 

especificidade – e no pensamento sociológico, a ideia de que o discurso literário 

(assim como outros) não é simplesmente uma mensagem a ser decifrada. Essa 

reflexão sugere a possibilidade de observar as homologias estruturais e funcionais, 

entre o campo social como um todo ou mesmo o campo político, e o campo literário. 

É importante ressalvar que, como todo campo ou lugar de relações de forças, o 

campo literário “tem seus dominantes e seus dominados, seus conservadores e sua 

vanguarda, suas lutas subversivas e seus mecanismos de reprodução” (BOURDIEU, 

2004a, p. 170). Por extensão, é um lugar em que são travadas lutas, objetivas e 

simbólicas, que visam a transformar ou conservar as relações de força. Por 

conseguinte, é importante ressalvar, também, que cada um desses fenômenos 

reveste-se de forma inteiramente específica no interior do campo literário – embora 

se trate sempre de uma questão de poder. Para Bourdieu (2004a), quando se fala 

em homologias, fala-se de semelhanças na diferença. Ou melhor, “Falar em 
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homologia entre o campo político e o campo literário significa afirmar a existência de 

traços estruturalmente equivalentes – o que não quer dizer idênticos – em conjuntos 

equivalentes” (BOURDIEU, 2004a, p. 170). 

Definido como um produto cultural, o discurso literário (o que se fala/escreve) 

sempre direcionado a outros para apreciação, só tem o valor atribuído no âmbito das 

relações estabelecidas com os outros. Ou, no mínimo, coloca em evidência as 

figuras do autor, do editor e do leitor como vozes, inevitavelmente, enraizadas na 

História, conquistadas durante extenso processo histórico. Nesse cenário, a análise 

das lutas políticas precisa fundamentar-se de acordo com a divisão do trabalho 

político (em suas determinantes sociais e econômicas) e levar em conta os diversos 

estados de distribuição de capitais. Sem esse cuidado, durante a análise, pode-se 

incorrer no erro de “naturalizar os mecanismos sociais que produzem e reproduzem 

a separação entre os ‘agentes politicamente activos’ e os ‘agentes politicamente 

passivos’” (BOURDIEU, 2007, p. 163, grifos no original). Ou pode-se, ainda, 

favorecer a cristalização de regularidades históricas como se fossem “leis eternas”. 

Por se tratarem de práticas sociais, a fala e a escrita são cruciais para se 

pensar criticamente sobre as relações estabelecidas com o mundo social. Porém, 

devido à complexidade da ciência social, tal ciência não vai se expressar na escrita 

de forma simplificadora, de fácil compreensão, correndo o risco de ocasionar opções 

de interpretação sociológica errôneas em relação àquilo que se escreve. Quando 

são bem empregadas, tanto a escrita, quanto as palavras ditas, guardam em si um 

enorme poder de persuasão, contribuindo para que guarde relação, (semelhança) do 

fato, com o que existe.  Nesse caso, ao consagrar ou “revelar coisas que já existem” 

(BOURDIEU, 2007, p. 167), a arte literária exerce o poder performativo de 

designação e de nominação inerente ao discurso literário. No ato reflexivo podemos 

indagar, outra vez, com Vargas Llosa (2004) a respeito das verdades expressas 

pelas mentiras da ficção: “Assim, que confiança podemos ter no testemunho dos 

romances sobre a sociedade que os produz?” (LLOSA, 2004, p. 22). Não é uma 

resposta única e muito menos simples, pelo fato de ser o tipo de pergunta que vale 

mais como reflexão. 

A grande aposta, da escrita e da vida de Saramago, sempre foi essa de dar 

nome e dar voz àqueles que pareciam (ou parecem) não ter nome. Constatação que 

se sustenta não só pela profunda imersão do leitor em sua obra, mas também em 
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relatos de amigos e estudiosos, como se ouve do escritor moçambicano Mia Couto49 

(MIA, 2013), durante a releitura50 de um fragmento literário da obra “Levantado do 

Chão”, relacionando-a ao engajamento de Saramago nas causas humanitárias em 

favor do povo moçambicano. Embora não se trate da obra central deste trabalho de 

Tese, permito-me destacar a seguir um trecho de “Levantado do chão” por 

considerá-lo emblemático para a compreensão das lutas de famílias campesinas – 

como as do próprio autor – e, além disso, por ser uma imagem, recorrente na 

literatura saramaguiana, do peso e valor do capital intelectual na luta de distribuição 

e apropriação de capitais simbólicos, enquanto um recurso ou poder manifesto em 

todas as atividades sociais. Entendo que esse minucioso fragmento romanesco51 

sobre “testemunhos de confiança na palavra empenhada” (honra, prestígio, 

autoridade) e sobre o poder das palavras na criação e manutenção de hierarquias, 

provavelmente fale mais de perto sobre as inumeráveis vozes que compõem o 

pensamento social, por vezes adormecido dentro das consciências e atestado pelo 

romance: 

 

Os guardas saíram, ficou só o cabo, que foi por o papel em cima de 
uma secretária a que estavam sentados dois homens, um fardado, 
que era o tenente Contente, o outro à paisana. João Mau-Tempo, 
Agostinho Direito, Carolino Dias e João Catarino foram mandados 
pôr em fila, ao lado uns dos outros, Levantem bem o focinho para 
vermos se são parecidos com as putas das vossas mães, disse o 
paisano. João Mau-Tempo não se teve que não dissesse, A minha 
mãe já morreu, e o outro, Queres que te parta os cornos, só falas 
quando eu disser, não tarda nada que percas a vontade, mas então é 
que terás mesmo de falar. O tenente Contente começou com seu 
recado, Ponham-se direitos, isto aqui não é cama de calões, enfim, 
linguagem militar, e dêem atenção ao senhor agente. O paisano 
levantou-se, veio passar revista à tropa fandanga, espetando muito 
os olhos, raio do homem que até parece que me está a cocar, e, para 
intimidação, demorava-se muito a olhar para cada um, Como é que 
te chamas, E o interpelado respondia, João Catarino, e tu, Carolino 
Dias e tu Agostinho Direito, e tu és aquele da mãezinha morta, como 
é que tu te chamas, João Mau- Tempo. O agente sorriu de regalado 
gozo, Tens um rico nome, não haja dúvida, e vem certo com a 

                                                           
49  Um dos escritores mais notáveis da língua portuguesa, além de ser o autor moçambicano 
mais traduzido atualmente, se faz presente em mais de 22 países. Vencedor do Prémio Camões em 
2013 e do Neustadt International Prize for Literature (considerado o Nobel norte-americano) em 
2014. 
 
50  Leitura realizada em 2013, no Brasil, durante celebração do lançamento de dois dos livros 
mais importantes da obra de José Saramago pela Companhia das Letras, Memorial do Convento e 
Levantado do Chão. 

51  Os elementos gramaticais (pontuação, uso de maiúsculas e minúsculas) foram mantidos de 
acordo com o texto original.  
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situação. Deu de repente três passos na direcção da secretária, 
sacou a pistola do coldre, pousou-a violentamente, e voltou furibundo 
aos pobres, Fiquem vocês sabendo não saem daqui vivos se não 
vomitarem tudo quanto sabem sobre esta greve, a organização, 
quem vos deu as ordens, a propaganda, tudo, quero aqui tudo 
despejado, ai de vocês se não falam. O tenente Contente agarrou em 
quatro cadernos de escola que estavam em cima da secretária, 
apartados, Cada um de vocês vai ficar fechado num gabinete com 
este caderno, têm lá lápis, escrevem aqui tudo quanto sabem, os 
nomes e as datas, os sítios dos encontros e as casas, as entregas 
dos materiais quantos aves, perceberam, e não saem de lá enquanto 
não estiver tudo muito bem explicadinho. O agente voltou à 
secretária, tornou a meter a pistola no coldre, terminara a 
demonstração de força, Vocês fazem-me perder a cabeça, está aqui 
um homem estafado, sem dormir, por causa desta maldita greve, o 
melhor é terem juízo e escreverem tudo quanto souberem, mas não 
escondam nada, depois eu venho a saber e é pior. Diz João 
Catarino, Eu mal sei escrever, diz Agostinho Direito, Eu é só o nome, 
diz João Mau- Tempo, Eu sei pouco, diz Carolino Dias, Eu também. 
Sabem o suficiente para aquilo que nós queremos, diz o agente, 
estivemos a escolhê-los por saberem ler e escrever, se não 
gostarem, pior para vocês, não aprendessem, agora é que se vão 
arrepender de não terem ficado as bestas que são. Riu o agente de 
sua graça, riu o cabo mais a praça, riu o tenente tão contente. O 
tenente dá ordem ao cabo, o cabo diz à praça, a praça abre a porta, 
saem os quatro bandidos, lá fora estão as outras praças, é uma 
pública praça, e como quem mete porcos nas pocilgas, vão andando 
pelo corredor, abrindo portas e empurrando para dentro, cada qual 
com seu caderno, o Dias, o Direito, o Catarino, o Mau-Tempo, essa 
escumalha, senhor padre Agamedes, que Deus me perdoe. 
 Há um grande silêncio, rumoroso como todos são no quartel da 
guarda. Os homens fechados no casarão gemem e suspiram 
enquanto não dormem, e mesmo dormindo, mas isso é costume de 
corpos fatigados, é a pontada de quando andava numa carvoaria e 
quis levantar um pau pensado como um raio, havia de ser hoje, fazia-
lhes um manguito, que será que está a acontecer aos nossos 
camaradas, não se ouve nada, só os passeios das sentinelas lá fora, 
e as horas da torre, quem dera que este desgraçado mocho se 
calasse, até faz pensar em coisas ruins. Trancados os quatro fizeram 
os mesmos gestos, olharam em redor, lá estava a mesa e o lápis, 
parecia uma brincadeira, assim como estar outra vez na escola e ter 
de fazer cada ditado, não havia era professor para ler e dar nota à 
lição, o professor tinha de ser a consciência, ela é que ia resolver 
que coisas ali se escreveriam nesta letra torta e sofredora, e todos 
eles, mais tarde ou mais cedo, puseram em cima na primeira página 
na primeira linha, mesmo encostado à dobra, como se quisessem 
poupar papel para o muito que iriam escrever, puseram nome, 
chamo-me Agostinho Direito, chamo-me João Mau-Tempo, chamo-
me João Catarino chamo-me Carolino Dias, e depois ficar a olhar, 
tantas linhas até ao fim da página, e depois por aí afora, até à última, 
parece uma seara, mas esta foice não é a caneta não sei que tem 
que não corta, não anda para adiante, emperra nesta raiz, nesta 
pedra, ó senhores, que hei-de eu escrever, então espera-se que eu 
vá dizer o que sei, aqui nestas linhas tortas, ou é do sono que tenho, 
João Catarino é o primeiro arredar o caderno para o lado, escreveu o 
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nome, não escreverá mais, fica o nome para , se saber que o dono 
daquele nome não escreveu mais do que o nome, nenhuma palavra 
mais, e depois, a diferentes horas, cada um dos outros, com o 
mesmo gesto da mão grossa e escura, afastou o caderno houve uns 
que o fecharam, outros não, deixaram-no aberto para que o nome 
fosse a primeira coisa a ser vista quando os viessem buscar, e nada 
mais (SARAMAGO, 2000c, p. 155-157). 

 

 Nesse cenário do interrogatório de quatro camponeses do Alentejo, pela 

polícia do regime fascista, trabalhadores erguem seus nomes contra a brutalidade e 

desumanização fascista. Esses personagens inscrevem a identidade coletiva pela 

palavra, como o fez Saramago-aprendiz, tantas vezes, para realçar nomes 

anônimos. Destacam-se, nesse aspecto, elementos de outras vozes que ressoam da 

trajetória social do escritor. Utilizando-se de uma linguagem literária resultante de 

um habitus literário, forjado no Alentejo, Saramago revela, ao jogar com as palavras, 

o “poder de crítica desses escritos, capazes de fundir, com extrema habilidade e 

conhecimento de causa, o poético, o político” (CHINARELLI, 2010, apud 

REMÉDIOS, 2011, p. 164). As incontáveis facetas de uma humanidade possível são 

temáticas recorrentes em muitos de seus textos escritos ou em suas intervenções 

orais. É por esta ótica que esse humanismo latente ressurgirá em sua obra A 

Caverna para dar contornos, fronteiras e dimensões ao campo literário que a produz. 

Dentre as muitas possibilidades reflexivas, implícitas em cada texto, sobressai 

desta verdade fictícia o ato heróico de escrever sua própria história sob a tensão 

entre autonomia e alteridade. Metaforicamente, o ato de escrita do nome próprio, 

feito por cada personagem, ultrapassa o valor identitário que a palavra carrega e 

ganha o status de herança coletiva; definida pelo lugar social investido do poder 

político de outras histórias partilhadas. Símbolo de resistência, bem mais que um 

“nome”, essa escritura revela a detenção de certo tipo de capital simbólico, uma 

autoridade que foi concedida e que se impõe. A despeito de motivações individuais, 

ou de possíveis carências na alfabetização, cada um dos nomes está investido do 

poder das muitas vozes. Na escrita sucinta, o dono do nome substitui o grupo e 

escreve mais que o seu nome próprio. Os personagens interrogados colocam-se 

como os porta-vozes de outros sujeitos sociais. Aproximar esse testemunho 

romanesco de testemunhos similares, vindos do espaço social, permite visualizar, 

pela lente sociológica de Bourdieu (2004), o perfil dos porta-vozes, enquanto 

“personificações de uma ficção social” (BOURDIEU, 2004, p. 168), que têm como 
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alicerce de sua existência o próprio poder devolvido pelo grupo, ou seja, “O porta-

voz é substituto do grupo que existe somente através dessa delegação e que age e 

fala através dele. Ele é o grupo feito homem” (BOURDIEU, 2004, p. 168). Com o 

poder delegado pelo grupo, o “homem-grupo”, eleva sua voz em nome de vozes 

alheias. 

No que se refere à construção das vozes do romance, praticamente toda obra 

de Mikhail Bakhtin tem como referência questões filosóficas ligadas ao ponto de 

partida epistemológico: o dialogismo da linguagem. O autor defende a ideia de que 

todo texto é um objeto heterogêneo que dialoga e constitui-se de outras vozes. 

Pioneiro ao elaborar e revelar os conceitos de polifonia e heterogeneidade do texto, 

com olhar revolucionário sobre a linguagem, foi crítico incansável da ciência literária 

defendida pelo formalismo. Bakhtin opõe-se à compartimentação mecânica do 

conhecimento ao reconhecer que nenhuma significação é isolável. Para o autor, 

cada enunciado apresenta mais de uma visão de mundo em jogo. Em consequência, 

os gêneros textuais são formados dentro da tensão dialógica da linguagem. 

Mantinha, neste sentido, proximidade com o formalismo no interesse em “delimitar o 

que seria específico na literatura e a necessidade de pensar a literatura como 

expressão da linguagem” (TEZZA, 2003, p.2), atento às características dos usos e 

formas de apropriação do literário em meio as situações de interação social.   

Nesse aspecto, penso ser oportuno relembrar o estudo feito por Bakhtin52 

(1992) sobre a relação entre o autor e o seu personagem. Em uma de suas 

primeiras obras – O autor e o herói, obra inacabada dos anos 20 do século XX – e, 

mesmo mais tarde, no conjunto de sua obra, a discussão centra-se no olhar 

exotópico, olhar que se desdobra de outro lugar (topos), e dali, revela exatamente a 

visão que o outro tem de mim e que eu não posso ter. Por meio de análise 

aprofundada dessa relação, o discurso proferido pelo “herói” sobre si é “impregnado 

do discurso do autor sobre o herói; o interesse (ético-cognitivo) que o acontecimento 

apresenta para a vida do herói é englobado pelo interesse que ele apresenta para a 

atividade artística do autor" (BAKHTIN, 1992, p. 34). 

  De acordo com A estética da criação verbal (1992), na relação autor-herói, o 

autor contempla e engloba o herói, uma vez que tem, em relação a este, uma visão 

                                                           
52Os textos mais antigos de Bakhtin, durante sua fase filosófica, situam-se entre os anos 1918 e 1924.  O ensaio 

sobre Dostoiévski, escrito por volta de 1924, é publicado por Bakhtin em 1929 como a 1ª edição da obra 

Problemas da obra de Dostoiévski. Trinta anos depois do período das pesquisas iniciais, em 1963, esta edição é 

objeto de correções posteriores e reedição. 



117 

ampla de acontecimentos ligados à existência do herói. Por isso, apresenta-se como 

alguém que sempre sabe mais que o herói. No momento primeiro de sua criação 

estética, o movimento da voz que escreve vai em busca do outro, para coincidir-se 

com ele, assumindo “o horizonte concreto desse outro, tal como ele o vive” 

(BAKHTIN, 1992, p. 45). No dizer de Bakhtin, "O excedente da minha visão contém 

em germe a forma acabada do outro, cujo desabrochar requer que eu lhe complete o 

horizonte sem lhe tirar a originalidade” (BAKHTIN, 1992, p. 45). Esse movimento que 

excede a uma visão particular, no tempo e no espaço, que impulsiona o processo 

dialógico, entre consciências, decorre da compreensão de uma linguagem 

romanesca como algo inconcluso à espera de outras vozes; a valorização do 

romance em Bakthin compreende a linguagem em permanente troca com o que há 

de inacabado da vida cotidiana, “no veio de um prolongado processo de 

descentralização da palavra” (TEZZA, 1995, p. 4). 

A partir do momento em que me proponho a indagar e focalizar de maneira 

mais incisiva a dimensão política presente na polifonia romanesca produzida por um 

determinado escritor, não se está a buscar uma visão “biográfica do autor"; ao 

contrário, o foco interrogativo é para essa espécie de “voz que escreve”. Em seu 

caráter coletivo essa escrita proclama a prosa romanesca naquilo que ela tem de 

sagrado e de profano, e, por meio das palavras – que são ressonâncias de uma 

razão prática – ecoam incontáveis palavras alheias constituídas culturalmente. Se 

para Bakthin “só é literário o que entra no mundo da cultura, e aí não tem sentido 

mais falar em sistema autônomo [da forma literária]” (TEZZA, 2003, p. 2), em última 

instância, sua obra propõe uma nova apreensão do problema da linguagem literária; 

em contraposição ao dogma formalista que se propunha a considerar o estritamente 

literário, ou seja, a autonomia da forma literária. No livro Problemas da poética de 

Dostoiévski (2008), fruto de sua imersão na literatura universal de Dostoiévski, este 

é definido como o criador do romance polifônico, por oferecer um gênero romanesco 

em que se apresentam vários pontos de vista, com diversas vozes de igual valor no 

tecido textual.  O conceito de polifonia é formulado a partir de leitura aprofundada 

dos textos de Dostoiévski. De acordo com Brait (2006, p. 24), “Bakhtin não tinha um 

conceito ad hoc de polifonia para testar nos escritos de Dostoievski”. Para a autora, 

o estudioso seguia um valioso princípio de análise dialógica do discurso, o 

procedimento de não aplicar conceitos a fim de compreender um discurso, mas 

“deixar que os discursos revelem sua forma de produzir sentido, a partir do ponto de 
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vista dialógico, num embate” (BRAIT, 2006, p. 24). Ou seja, em meio às estratégias 

de apropriação dos sentidos textuais, Bakthin percebe o caráter polifônico na 

literatura de Dostoiévski. 

 Desse ponto de vista, é importante ressalvar que a teoria ou análise do 

discurso não ocupa posição de destaque, neste estudo, como instrumento de 

investigação, e sim como elemento de reflexão que extrapola a estética verbal do 

dito e do não dito. Por conseguinte, referente às relações dialógicas, conforme 

Bakhtin (2008, p. 208), “embora pertençam ao campo do discurso, não pertencem a 

um campo puramente linguístico de seu estudo”. Provavelmente, por causa desta 

convicção, Bakthin não tenha feito análise do discurso em Dostoiévski, 

linguisticamente, no sentido rigoroso do termo. Naturalmente, não basta que haja 

muitas vozes, é necessário se constituírem, pelas relações travadas, como pontos 

de vista contraditórios. É justamente a noção de contradição que dá força ao 

conceito de polifonia em Bakhtin. Os interesses divergentes expressos, ou não, nas 

relações dialógicas, como espaço de lutas entre enunciados das vozes sociais 

podem ser compreendidos por meio de uma “investigação minuciosa das dobras 

metalinguísticas, nos interstícios da forma de expressão e da forma do conteúdo, 

bem como do conteúdo, ou da substância que nele se contém” (MOISÉS, 2013, p. 

299). 

Para instaurar um discurso crítico de caráter sociopolítico, nas narrativas 

ficcionais, o autor consegue manter a instauração da ironia a partir do jogo 

interpretativo de revelar e ocultar – no processo de construção textual – as 

ideologias em oposição. Ou seja, à medida que o discurso irônico lida com embates 

e contradições evidencia-se a sua perspectiva polifônica. Na compreensão de Brait 

(1996), o texto irônico é aquele que “joga com a lógica dos contrários e que pode 

funcionar como um princípio de organização dos textos” (p.90). Nesse sentido, é 

possível definir a retórica da ironia como canal instaurador da polifonia, pela 

confluência de discursos proveniente do cruzamento de vozes – diferentes lógicas 

culturais – como processo discursivo intertextual. 

Em Saramago o discurso irônico se destaca sobremaneira em duas de suas 

paixões: as crônicas e os ensaios políticos, conforme frisou repetidas vezes.  

Originalmente publicados em editoriais de jornal, foram eles que deram-lhe 

notoriedade. A crônica de Saramago “é carregada de humor, autoironia e 

perplexidade” (REMÉDIOS, 2011, p. 163).  Isso se deve não por característica 
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inerente à crônica, enquanto gênero textual, mas notadamente a construções 

textuais adotadas pelo autor. Para mim, fica evidente, na literatura de Saramago, 

que esse efeito de humor não é automático, ou seja, na intervenção argumentativa 

do autor, ou mesmo, na instauração da crítica “a ironia não é necessariamente 

cômica” (BRAIT, 1996, p. 58); com humor ácido, em autêntico modus operandi, a 

intertextualidade dialoga com a ironia e absorve grande parte da força narrativa do 

texto saramaguiano. A relação que se estabelece, pelo discurso, entre o espaço 

social e o poder simbólico, evidencia a atuação política do escritor para a articulação 

de propostas que apontem mundos possíveis, e, que começam sempre por uma 

maneira de “ver” e agir no mundo em que se vive.  

A intervenção artística assume cunho sociológico quando nos deixa entrever, 

por meio de diferentes paisagens humanas, que “para mudar o mundo, é preciso 

mudar as maneiras de fazer o mundo, isto é, a visão de mundo e as operações 

práticas pelas quais os grupos são produzidos e reproduzidos” (BOURDIEU, 2004a, 

p. 166). É preciso reconhecer que a obra de arte, no caso a literatura, ultrapassa 

essa homologia estrutural em relação ao espaço sociocultural, e, que, portanto, certa 

dose de cautela é necessária, para não realizar interpretações de forma tão direta. 

Ou seja, o paralelismo entre o texto literário e o espaço social de sua produção pode 

ser evidenciado pela análise sociológica quando esta resiste a naturalizar os 

espaços de produção cultural. 

 De acordo com Salma Ferraz (1998), uma íntima ligação entre Teologia e 

Literatura resiste há muito tempo. Nesse cenário específico a literatura de José 

Saramago adentra o terreno delicado das verdades históricas e fictícias do 

Cristianismo. Quando o faz repete o mesmo ato questionador de outros artistas53 e 

torna-se partícipe de um secular e conflituoso diálogo. Um olhar panorâmico da arte 

universal já revela o interesse e presença dessa temática em diferentes linguagens 

artísticas; “A história do Cristo histórico e do Jesus da fé vem sendo recontada e 

                                                           
53  “Na literatura universal, só para exemplificar, mencionaremos três clássicos que revisitam a 
história de Cristo: Vida de Jesus, de Ernest Renam, A Vida de Nosso Senhor, de Charles Dickens e 
El Espiritu Del Cristianismo y su Destino, de G.W. Hegel. [...] Em 1951, A última tentação, de Nikos 
Kazantzakis, foi condenado pela Igreja ortodoxa grega e, em 1945, o papa Pio XII declarou que a 
obra era herege. O messias do escritor grego era muito diferente do Messias cristão: fraco, doente, 
com problemas psicológicos e enamorado por Madalena, sendo amigo íntimo de Judas Iscariotes.  
[...] No cinema, a trajetória de Cristo foi muito complicada. Em 1910, surgiu o primeiro filme sobre 
Cristo e, em 1912, com a bênção da Igreja, foi gravado Da manjedoura para cruz, produzido e 
dirigido por Cid Hopper, com o ator Handerson Bland no papel de Cristo” (FERRAZ, 1998, p. 19). 
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retomada pela História, pela Literatura e pelo Cinema, através de gerações, séculos 

após séculos” (FERRAZ, 1998, p. 24). 

Para a autora trata-se de “uma história arquiconhecida” (FERRAZ, 1998, p. 17), 

revisitá-la tem se tornado uma tendência constante. As pesquisas sobre o Cristo histórico 

intensificam-se a partir da década de 1970, e acentuam-se a partir dos anos noventa, 

gerando seu boom. Na maioria desses estudos, prescinde-se da fé, sem preocupação em 

negá-la, pois o aval da ciência é o que importa. Por outro lado, no que diz respeito ao Cristo 

da fé, ao Cristo teológico, àquele que “não precisa da pesquisa histórica para ser legitimado” 

(FERRAZ, 1998, p. 18), existe um número excessivo de obras produzidas por teólogos das 

mais diversas posições e tendências. 

  Conforme os estudos de Ferraz (1998; 2012a; 2012b), pensar que “a 

presença de Deus” (FERRAZ, 1998, p.17) na obra de Saramago, ou sua teologia 

humanista, inicia-se somente a partir de O Evangelho Segundo Jesus Cristo é um 

equívoco. Seguramente, este gérmen já está plantado em todos os seus livros 

anteriores. Já em Levantado do chão, primeiro romance de grande alcance, 

“Saramago vai montando um labirinto intrincado em forma de quebra-cabeça, 

recheando de farpas e espetadas os tópicos centrais da doutrina cristã” (FERRAZ, 

1998, p. 27). As constatações dessa autora permitem acompanhar, no decorrer da 

obra romanceada de Saramago, a montagem de um grande vitral composto pelas 

imagens de seu Deus.  “Os contornos do Deus do Labirinto amadurecem, no 

decorrer da obra do escritor, e explodem em cascata de ‘prodigiosa imaginação’ na 

composição do Deus do ESJC” (FERRAZ, 1998, p. 31, grifos no original). No 

entanto, se a imagem do Deus do labirinto não surge na obra que mais polêmica 

gerou, também não se esgota aí; no evangelho às avessas, – ou (Des)evangelho 

segundo Saramago – no dizer de Ferraz (1998) – o foco continua, por algum tempo, 

na sua surpreendente teologia do ateu. A peça In Nomine Dei funciona, em toda sua 

composição temática e enredo, como um poslúdio comprobatório dessa teologia. 

 Nesse trabalho, minucioso e preciso, de intertextualidade com o texto bíblico, 

Saramago retoma o Cristo histórico· e trata o romance histórico com inventividade e 

fantasia. Para Ferraz (1998, p. 36, grifos no original), esse romance compõe “um 

admirável ‘fresco da época’”. Como um “arqueólogo do imaginário”, reconstitui a 

história, restituindo “a arquitetura, os barulhos, os costumes locais, os mercados, o 

cheiro do sangue dos sacrifícios no templo de Jerusalém, num perfeito ‘retrato do 

cotidiano’” (FERRAZ, 1998, p. 36, grifos no original). Entretanto, alcança ao mesmo 
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tempo o Cristo da fé. Não por simples acaso, dois dias após a morte José 

Saramago, o Jornal L'Osservatore Romano54, publica uma editoria sob o título A 

onipotência (presumida) do narrador – morreu José Saramago – por Claudio 

Toscani.  Nela, relembra e desqualifica as duras críticas feitas ao catolicismo pelo 

recém-falecido escritor português. Inicia com uma epígrafe que remete à obra de 

Saramago – “Aquilo de que a morte nunca poderá ser acusada é de ter esquecido 

para sempre no mundo algum velho, só para envelhecer cada vez mais, sem 

merecimento algum ou qualquer outro motivo visível” (Apud, L’osservatore Romano, 

2010).  

Ao mesmo tempo em que o editorialista repassa pelo crivo do “merecimento” 

a vida e as obras literárias (sobretudo as mais polêmicas), questiona, uma vez mais, 

a concessão do Prêmio Nobel55 de Literatura de 1998 à Saramago. Define-o como 

"um populista extremista”, ou ainda, aquele que “foi um homem e um intelectual sem 

admissão metafísica alguma, apegado até ao fim a uma obstinada confiança no 

materialismo histórico, aliás, marxismo” (TOSCANI, 2010). Guardadas as devidas 

proporções do embate político ideológico entre o discurso literário de Saramago e os 

discursos dos representantes do Vaticano, algo no mínimo curioso, nesse texto- 

protesto em nome da cultura judaico-cristã, é que para negar a força narrativa de 

Saramago, ou de sua “presumida onipotência”, Toscani (2010) evoca a voz que 

narra, lançando mão de fragmento do próprio autor criticado. De caráter ficcional 

profundamente filosófico, reveste-se de significativo valor simbólico quando é 

direcionado ao obituário do escritor que se autodenominou aprendiz de seus 

personagens. Podemos dizer que este episódio noticiado pela mídia, poucas horas 

depois de sua morte (física), evidencia os riscos da liberdade de ser Outro, ou 

propor outros olhares pelo discurso literário. Eis o pecado de Saramago.  Para Llosa 

                                                           
54  Apresenta-se aos seus leitores, como “Jornal diário político-religioso”, existente desde 1861, 

“com carácter documentário e ao mesmo tempo jornalístico. Todos os textos pontifícios e os 
documentos da Santa Sé [...] acompanhando com uma informação completa e escrupulosa, a vida 
internacional, os debates culturais, as vicissitudes da Igreja em todos os continentes com particular 
atenção ao ecumenismo e ao diálogo com as religiões.” 
<<(http://www.osservatoreromano.va/pt/pages/o-jornal)>>. 

 
 
55  O Prêmio Nobel inscreve em sua historicidade a tentativa de interpretar uma vontade 
imprecisa de seu criador – prevista no testamento de Alfred Nobel (1895) – para isso manejando e 
adequando formatos, princípios e critérios em cada fase. Desde sua primeira fase (1901-1912), a 
Laureate deve ser determinada pela Academia de Estocolmo, indicada pela Fundação Nobel. Os 
estatutos definem como literatura "não só belas-letras, mas também outros escritos que, em virtude 
de sua forma e estilo, possuem valor literário” (ESPMARK, 1991, p. 3). 
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(2004), a arte ficcional é “de sociedades em que a fé experimenta alguma crise, em 

que faz falta crer em algo, onde a visão unitária, confiante e absoluta foi substituída 

por uma visão rachada” (LLOSA, 2004, p. 22, grifos no original).  

 Pela ótica de Vargas Llosa (2004), focalizada a partir de seus lugares de 

atuação social, donde sustenta um olhar sempre empenhado em entender o 

universo literário, nunca há gratuidade nas mentiras dos romances, muitas vezes 

são elas que preenchem as insuficiências de nossa vida. Por outro lado, suscitam 

um desajuste existencial que pode gerar rebeldia diante do estabelecido. “Os 

inquisidores espanhóis compreenderam o perigo” (LLOSA, 2004, p. 23). 

Obviamente, a literatura tem nomeado toda e qualquer experiência, desafiando 

assim a produção simbólica hegemônica. Ao produzirem suas narrativas os grupos 

historicamente excluídos dos sistemas de produção cultural podem questionar e 

desafiar os limites impostos a sua fala. Nesse sentido, ao mesmo tempo em que 

atiçam desejo e imaginação, os livros de ficção abrandam transitoriamente a 

insatisfação humana. O romance guarda, em seu interior, certa dose de ceticismo, o 

que talvez esclareça o fato de as culturas religiosas raramente produzirem 

romances, embora produzam poesia e teatro.  

Embora reconte a história mais explorada, no último milênio, por diversos 

historiadores, teólogos e literatos, o (des)evangelho de Saramago se faz de 

“maneira estranhamente teológica” (FERRAZ, 2012a, p .26). Não deixa de ser 

religioso, pertencente aos preceitos da religiosidade. Ao abordar temas canônicos do 

Cristianismo e tocar em pontos nodais dos evangelhos, Saramago desestabiliza o 

discurso político-religioso, concedendo às certezas o caos da dúvida, como escritor, 

estudioso e profundo conhecedor dos textos bíblicos e dos históricos evangelhos 

apócrifos. “As faces de Deus na obra de um ateu” são reveladas por Ferraz (2012a, 

p.231) quando analisa os diálogos do autor com os dogmas e preceitos instituídos 

pela Igreja Católica. Com isso provoca não só uma crise, ao mostrar outras faces do 

divino, como também propõe outra versão dos evangelhos. O Evangelho Segundo 

Jesus Cristo – e mais tarde Caim (2009) – exemplificam bem essas versões 

conflituosas da história como ficção; está visto que apesar de serem paródias 

sacrílegas, em ambas, Saramago defende “um humanismo quase radical, pois 

escreve o seu evangelho IN NOMINE HOMINIS” (FERRAZ, 1998, p. 26, grifos no 

original). Não se tem mais uma versão do Evangelho In Nomine Dei, há uma 

proposta de inversão de leitura sendo feita ao leitor, na verdade uma releitura:  
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E é EM NOME DO HOMEM que Saramago constrói ao longo de toda 
a sua obra um Deus muito estranho que tem um gosto refinado pelo 
sangue das meras cobaias humanas – The God, of Labyrinth56” 
(FERRAZ, 1998, p. 26, grifos no original).  

 

 Vincula-se a essa construção e produção cultural constante, a ideia de que 

quando verdades e segredos são disseminados a partir das “palavras de ordem” – 

“que produzem a verificação do social” (BOURDIEU, 2007, p. 185) – também 

produzem ou, no mínimo, propõem aos grupos, outra ordem social. Nesse ato, 

revelam um dos principais pontos da dimensão política da arte, e mais 

especificamente da arte literária. Ora, “Em política ‘dizer é fazer’, quer dizer, fazer 

crer que se pode fazer o que se diz e, em particular, dar a conhecer e fazer 

reconhecer os princípios de divisão do mundo social” (BOURDIEU, 2007, p. 185, 

grifos no original). Essa dimensão da ética pública põe à vista as verdades do 

espaço sociopolítico do qual fala-nos Saramago em todo conjunto de sua obra. É 

oportuno destacar o fio condutor em Ensaio sobre a lucidez (SARAMAGO, 2004), 

seu romance mais político, ou, como define Aguilera (2013, p.59) “um uivo literário 

que canaliza a sua desilusão democrática”.  

 Quando na alegoria57 de “uma peste branca” toda uma cidade, sem nome, 

decide exercer seu direito ao voto de uma maneira diferente, mais de 70% da 

totalidade dos moradores, individualmente, decidem votar em branco, pouquíssimas 

abstenções, pouquíssimos votos nulos. Ao falar das inconsistências da democracia, 

por meio de uma rebelião cidadã, o romance mantém indiscutível paralelismo com 

Ensaio sobre a cegueira, traz de volta personagens como a mulher do médico, única 

que não fora afetada pela epidemia de cegueira anos atrás. Em Ensaio sobre a 

lucidez, o autor expressa do mesmo modo “a sua demanda pela regeneração, sem 

renunciar a convertê-la numa alegação sobre a obscura razão de Estado, uma 

invectiva contra o poder e os seus vícios” (AGUILERA, 2013, p. 59). “Irá criar uma 

confusão dos diabos” – comentou Saramago (2003) em suas entrevistas no 

                                                           
56   Ferraz (1998, p. 27) esclarece que este termo é uma alusão ao livro que Ricardo Reis, em O 
ano da morte de Ricardo Reis (1984), “sempre carregou consigo e nunca conseguiu ler”. 
 
 
57  Esse vocábulo apresenta longa bibliografia, em consequência de suas noções 
controvertidas. Porém, o sentido geral atribuído por Moisés (2013, p. 14) ao conceito situa-nos nesta 
discussão. Literalmente, define: “Alegoria – Gr. Alegoria (outro, agoreuo, állos, falar em público), 
discurso acerca de uma coisa para fazer compreender outra pelo lat. allegoria”. 
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programa Roda Viva, enquanto ainda escrevia o livro. Seu propósito já se fazia notar 

desde as primeiras anotações, na origem do livro que só viria a ser publicado em 

2004, 

 

(Começo do livro: 23 de Junho de 2003). 4 de Fevereiro de 2003 – 
Na noite de 30 para 31 de Janeiro acordei às 3 horas com o 
pensamento súbito de que o assunto para um novo romance, de que 
mais ou menos conscientemente andava à procura, afinal já o tinha. 
Era aquela «revolução branca» de que falei em Madrid e Barcelona 
na apresentação do Homem Duplicado, o voto em branco como 
única forma eficaz de protesto contra o abençoado sistema 
«democrático» que nos governa. Como se isto não fosse já 
suficiente, tive também a repentina, a instantânea certeza de que tal 
livro, no caso de vir a existir, teria de levar o título de Ensaio sobre a 
Lucidez, como se o facto de votar em branco na actual situação do 
mundo fosse um acto exactamente ao contrário daqueles ou da 
maioria daqueles que no Ensaio sobre a Cegueira se cometeram. 
Durante estes dias, a convicção de haver acertado em cheio foi-se 
tornando mais forte. Isto é, supondo que um vento de suprema 
loucura ou de suprema lucidez levasse um número significativo de 
pessoas a introduzir nas urnas nada mais que votos em branco (que, 
precisamente por nada dizerem, estariam dizendo tudo), esse acto, 
repetido por todas as partes, poderia acabar por resultar numa 
revolução, talvez na mais efectiva de todas que até hoje se fizeram 
(SARAMAGO, 2015, p. 57). 

 

Em “notas do autor”, de 2003, inéditas e divulgadas somente cinco anos após 

sua morte, junho 2015, já é possível perceber, desde os primeiros apontamentos, a 

gestação de um romance irreverente, cômico e paródico de cunho profundamente 

político. Ou seja, para Saramago a aparência de entidade intocável da democracia 

reduzia-se a uma pura fachada exaurindo-se: “Temos uma democracia formal, 

precisamos de uma democracia substancial” (SARAMAGO, apud Aguilera, 2013, p. 

60). Para percorrer o trajeto de indagação segue seu costume: “No romance limito-

me a pôr à vista: levantar a pedra e ver o que está debaixo” — complementa 

Saramago (apud AGUILERA, 2013, p. 60). Sobre o instigante leitmotiv, em torno do 

qual desenvolve-se a trama, Saramago (2004, p. 12) resume: "Cuando nacemos, 

cuando entramos a este mundo, es como si firmásemos un pacto para toda la vida, 

pero puede suceder que un día tengamos que preguntarnos ¿Quién ha firmado esto 

por mí? Ese día puede ser hoy ”.  

A assertiva de que toda literatura é política assinala o fazer literário como ato 

político em que prevalece a ideia de que todo ato humano guarda em si certa 

conotação política ao ser realizado; igualmente o processo educacional é um ato 
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político, na medida em que só pode ser efetivamente constituído sob a égide das 

muitas vozes do social. De acordo com Eagleton (2006), o “político” pode ser 

entendido simplesmente na maneira conjunta de se organizar socialmente e nas 

relações de poder aí implicadas. De maneira análoga, a história política ideológica 

de nossa época e a historicidade da moderna teoria literária são indissolúveis por 

fazerem parte de uma mesma história e se encontrarem vinculadas por meio das 

crenças políticas e dos valores ideológicos. A obviedade, a constatação não deveria 

ser motivo de surpresas, pois, toda e qualquer teoria pautada em experiências, 

sentimentos, linguagens, busca de significação e valores humanos, certamente 

envolverá aprofundamentos e ampliação sobre interpretações históricas das 

crenças, dos problemas de poder ou de sexualidade inerentes à natureza do ser 

humano e da sociedade, dando-nos a conhecer e analisar “as versões do presente”, 

as interpretações da história passada e mesmo as “esperanças para o futuro” 

(EAGLETON, 2006, p. 294). Apreender o componente político de qualquer 

teorização da obra literária pode significar uma tentativa de desmistificar a aura de 

“pureza” presente em algumas análises. Ora, vale pensar, ainda com Eagleton 

(2006), que não é uma questão de “lamentar” que seja assim, ou de culpabilizar a 

análise teórica da literatura “por envolver-se com essas questões, contrapondo-a a 

uma espécie de teoria literária ‘pura’ que poderia se abster delas. Essa teoria 

literária “pura” é um mito acadêmico" (EAGLETON, 2006, p. 294, grifos no original), 

mito de cunho teórico claramente ideológico nas tentativas de desconsiderar as 

questões históricas e políticas vinculadas às teorias literárias. 

Nessa linha de pensamento, e direcionando-a ao patrimônio literário 

construído por Saramago, nota-se, especialmente nos seus romances, conforme 

Remédios (2011, p. 164), como o conglomerado de “todo produto literário voltado 

para a problemática sócio-histórico-política”, a produção romanesca José Saramago, 

é demarcada “pelo lirismo, pela capacidade de irradiação semântica que multiplica 

temas e situações, pelo recurso a formas evasivas do transcendente”. Essa 

irradiação semântica só encontra ressonâncias no social, ou dito em outros termos: 

“exigem que se complemente a leitura intrínseca com outra em que os valores 

escritos tornam-se plenamente significativos quando são enriquecidos por valores 

transcritos e por valores dispersos na realidade” (REMÉDIOS, 2011, p. 164). Penso 

que tal característica apontada por esta autora colabora para desmistificar o 
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equívoco cometido ao se idealizar uma produção literária neutra ou pura, [do ponto 

de vista sociológico] de qualquer ponto de vista.  

  No livro Folhas Politicas (SARAMAGO, 1999), publicado pela primeira vez 

em 1999, encontram-se ensaios de teor político, escritos entre os anos de 1976 e 

1998. A obra reúne textos originalmente publicados em jornais e revistas – em 

Portugal ou em outros países – nas quais aborda-se sobretudo, questões internas e 

internacionais. Há espaço, também, para tratar de matérias sobre cultura, literatura, 

memórias e crônicas do quotidiano. Ao referir-se às críticas futuras, que 

possivelmente Folhas políticas viria a receber, o autor se posiciona com sua firmeza 

costumeira defendendo o direito ao debate e à controvérsia: 

 
Não vai faltar quem me acuse de que alguns destes textos são 
desapiedados e injustos, que, tendo sido já politicamente inoportunos 
e impertinentes na própria época em que foram escritos, muito mais 
o vêm a ser agora, e que, argumento final, não é atitude das mais 
prudentes e sensatas da minha parte, considerando que todos temos 
os nossos «telhados de vidro», reabrir as chagas que o tempo, 
melhor ou pior, teve a caridade de cicatrizar. Disso, como do resto, 
pensará cada um o que quiser, e por isso responderá. Em todo o 
caso, creio que estas Folhas Políticas, de cuja honradez cívica não 
reconheço a ninguém o direito de duvidar, levam dentro verdades 
suficientes para que sejam capazes de defender-se sozinhas, sem 
ajuda. Nem sequer a minha.  (SARAMAGO, 1999, p. 4, grifo do 
autor). 

 

Percebe-se que o pacto de leitura proposto pelos ensaios e crônicas busca 

um leitor crítico, comprometido e sensível aos dramas humanos58.  

 

2.1.4. Práticas sociais de leitura: um jogo de reinterpretação  

 

"Um livro que não foi lido é um livro que não existe. Só existe como 

possibilidade. É só a leitura que dá realidade a este livro," expressa Saramago a um 

grupo de apreciadores de sua literatura em 1999, convicção que seria 

repetida, algumas vezes mais, em outras palestras, discursos e entrevistas. A 

                                                           
58  Compromisso do autor evidenciado pelos discursos do escritor, especialmente:  “De como a 
personagem foi mestre e o autor seu aprendiz” e “Reivindicação dos Direitos Humanos” proferidos 
por José Saramago, na entrega do Prêmio Nobel da Literatura – respectivamente em 7 e 10 de 
dezembro de 1998. Além do discurso “Nuestro libro de cada día”, proferido por José Saramago na 
Feira do Livro de Granada, em 1999, e “Este mundo de la injusticia globalizada”, também proferido 
por José Saramago, no Fórum Mundial Social, em Porto Alegre (Brasil) em 2002. 
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mesma ideia foi dita, por ele, em outros termos: “O destino, mais ou menos, de todo 

livro [é] ‘converter-se’ em algo distinto porque foi lido” (JOSÉ, 2010, grifo nosso).  

Essa consistência concedida às obras literárias pela simples obviedade da 

existência de leitores acompanhou-o nas intermitências de vida e morte. Reconhecer 

a força potencial dessa existência passa a ser um importante elo na construção da 

obra saramaguiana, pois ele divide com os leitores a possibilidade de intervenção na 

“definição dos limites do campo, ou seja, da participação legítima nas lutas”. 

(BOURDIEU, 2004a, p. 173). Pelejas nas quais, de maneira geral, estão em jogo 

competências artísticas e políticas, utilizadas para estreitar fronteiras do campo 

literário, atingindo assim um dos principais alvos nas disputas que se desenrolam no 

campo de produção cultural (artístico, literário, científico etc.); trata-se de poder 

definir (ou impor) uma prática legítima. Saramago reivindica esse poder utilizando-se 

de trunfos e estratégias a partir do capital cultural detido por ele em torno de suas 

obras. 

Exerce sua função de dominante – também como uma fração dominada da 

classe dominante – enquanto detentor de certo poder, “pela posse de um volume de 

capital cultural suficiente para exercer um poder sobre o capital cultural” 

(BOURDIEU, 2004a, p. 175). Assim, sutilmente, reivindica a existência de novos 

leitores, até mesmo para obras publicadas postumamente (ANEXO A), produtos de 

uma obra não interrompida com sua morte, os inéditos: Claraboia (2011) – o livro 

perdido, encontrado no tempo – e o romance inacabado Alabardas, Alabardas 

(2014). Além do lançamento, em 2014, do filme Enemy59, baseado no romance O 

homem duplicado (2013) e de encenações (teatro e concerto) de A viagem do 

Elefante (2008). São confirmações notáveis de que só a revelação de ter leitores – 

nos termos de Bourdieu, ter um mercado para sua produção simbólica – justificaria a 

continuidade, a disposição, para a escritura. Impõe-se também a necessidade de 

que o escritor passa a investir, enquanto dominante-dominado, “nas suas relações 

com os detentores do poder político e econômico” (BOURDIEU, 2004a, p. 175), as 

quais, diferente de outras épocas, não acontecem mais no âmbito pessoal, uma vez 

que estão tomando “a forma de uma dominação estrutural exercida através de 

mecanismos muito mais gerais como os de mercado” (BOURDIEU, 2004a, p. 175). 

                                                           
59  A propósito, vários artistas e empresários de diferentes países solicitaram 
releitura/adaptação de algumas das obras de Saramago para o cinema e o teatro. Poucas 
permissões foram concretizadas.   
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No entanto, se os leitores e os interesses permanecem, a obra segue seu trajeto – 

nunca de maneira linear – sujeita às marcações temporais do mercado editorial. 

Na atuação intelectual de Saramago há a figura de um experiente leitor, e 

como sinal precursor, esse fato sedimenta a base de sua condição de escritor. Ao 

rememorar essa experiência, em Diálogos com Reis60 (1998), uma convicção vem à 

tona: “Eu tenho ideia – e isso é uma banalidade: será mais uma – de que ninguém 

escreve se não leu” (SARAMAGO apud REIS, 1998, p. 21). Conta-se que ele 

satisfez seu gosto de ler em leituras noturnas nas bibliotecas públicas de Lisboa, 

uma vez que só pôde comprar seus próprios livros aos 19 anos, utilizando-se de 

dinheiro emprestado. Talvez a clareza da relação intrínseca entre o ato de ler e o ato 

de escrever, a lucidez de que “dizer paixão pela literatura é o mesmo que dizer 

paixão pela leitura. Ninguém pode ser escritor se não começou por ser leitor” 

(SARAMAGO, 1996, p .2), talvez essa lucidez o tenha levado a enfatizar, em 

diversos momentos, os mínimos rituais de iniciação na leitura, praticados por ele, 

mesmo com escassos suportes textuais: “embora por circunstâncias da minha vida 

familiar, eu não tivesse sido contemplado com uma biblioteca à nascença, ler foi 

uma coisa que começou quando eu era garoto (seis, sete anos) ” (SARAMAGO 

apud REIS, 1998, p. 21).  Desde suas pequenas memórias, ao apropriar-se de 

leituras plurais, por meio dos manuais técnicos de pintura, das narrativas 

jornalísticas, cinematográficas61 e poéticas, a condição de leitor ocupou lugar de 

destaque.  Análogo ao “lector” de Borges (1974), prenhe de palavras: “Ahora quiero 

acordarme del porvenir y no del pasado. Ya se practica la lectura en silencio, 

síntoma venturoso. Ya hay lector callado de versos” (BORGES, 1974, p. 204, grifo 

nosso). A prática social da situação de leitura silenciosa nem sempre foi dominante. 

Por hora, vale destacar: a prática cultural da leitura nem sempre se apresentou 

como um ato de foro íntimo, privativo ou secreto e alusivo à individualidade. 

Enunciar e explorar a existência dessas altercações entre leitura oral e leitura 

silenciosa constitui-se em instrumento precioso para fornecer índices sobre as 

                                                           
60   Carlos Reis é professor catedrático da Universidade de Coimbra, sendo especialista em 
Literatura Portuguesa dos séculos XIX e XX. Autor de cerca de uma quinzena de livros, ensinou em 
diversas universidades da Europa, dos Estados Unidos e do Brasil. É Doutor Honoris Causa pela 
Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Dirige a Edição Crítica das Obras de Eça de 
Queirós e a História Crítica da Literatura Portuguesa. Foi diretor da Biblioteca Nacional (1998-2002) 
e reitor da Universidade Aberta (2006-2011). É autor de vários ensaios sobre José Saramago e a 
sua obra. < http://www.portoeditora.pt/imprensa/noticia/ver/dialogos-com-jose-saramago?id=35143> 
61  Na infância, criava histórias e as contava aos amigos, inspirado pelos cartazes expostos na 
entrada de um cinema da cidade. 
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distâncias socioculturais existente numa dada sociedade. Isto por ilustrar a 

ambivalência destes saberes, tanto nas adesões quanto nas resistências. 

 Durante diálogo sobre a formação, a aprendizagem e a profissão do escritor, 

Saramago (apud REIS, 1998) refere-se à escrita como consequência da descoberta 

ou da confirmação de que existiam leitores interessados em seus livros. E, por isso, 

retrata-se como um profissional em um constante vir- a-ser: 

 

Em cada momento em que eu estava a escrever um livro ou em que 
eu publicava, eu tinha sido um escritor ou estava a ser um escritor. 
Mas isso não me transformava em escritor. Encontro-me escritor 
quando, de repente, a partir do Levantado do Chão, mas, sobretudo 
a partir do Memorial do Convento, descubro que tenho leitores. E foi 
a existência dos leitores (de muitos leitores) e de certo modo também 
uma pressão não quantificável, mas que eu poderia imaginar que 
resultava do interesse desses leitores, que me levou a continuar a 
escrever (SARAMAGO apud REIS, 1998, p. 30, grifo do autor). 

 

É essa necessária interconexão entre os agentes literários que concretiza a 

existência própria das obras literárias, dá sentido aos investimentos do escritor, que 

leva consigo uma comunidade literária que movimenta o mercado literário, ou seja, a 

“vida da obra” está submetida às práticas de leitura.  Em diálogo sobre o processo 

de construção do escritor, enquanto categoria social, Reis (1998) refere-se ao 

conceito de “vida da obra” como um dos mais complexos e fecundos da 

fenomenologia da literatura, tanto que a notoriedade alcançada por um escritor ou 

sua “presença” na posteridade, está fortemente condicionada às venturas e 

desventuras que atingem as obras enquanto estas vão “vivendo” sua vida.   

 Concernente à autonomia e à liberdade de movimentos que uma obra 

literária adquire, em relação ao seu criador, após ser publicada (e, lida), é válido 

dizer que, de uma perspectiva cultural, tal obra “deixa de lhe pertencer, para passar 

a ser patrimônio da comunidade em que se integra. Uma comunidade feita de 

leitores e de instituições literárias e paraliterárias” (REIS, 1998, p. 8). Uma rede de 

relações conceitualmente análoga ao campo literário, conforme caracterizado na 

sociologia da literatura de Bourdieu. O jogo de interpretação ou reinterpretação da 

leitura, tratada e analisada, enquanto prática cultural, denota através de sinais e 

indícios, as condições sociais e disposições cultas dos leitores. É o lugar ocupado, 

ou pretendido, por cada envolvido em apostas de leituras (e escritas) que dão 

existência, valor e movimento à arte literária. 
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Uma visão panorâmica de diferentes trabalhos sobre o campo das práticas de 

leitura dá-nos a ideia de um mapa em construção em que as divergências e 

convergências apontam-nos os distintos desenvolvimentos. O estudo da leitura, 

enquanto produto cultural vai repor as referências históricas, dessas pragmáticas já 

diluídas no presente. É notório que evidenciar contribuições constituídas em 

diálogos interdisciplinares (entre sociólogos, psicólogos, historiadores ou 

historiadores da leitura) trará uma história das práticas da escrita que avança em 

direções distintas, porém não excludentes.  

Neste espaço-tempo histórico das práticas do ler, destacam-se três vias 

distintas, capazes de abranger um conjunto de práticas que favorece um desenho 

mais inclusivo, e conciso da área. A primeira via pretende levantar as maneiras de 

ler. Trata-se, portanto, de buscar na interioridade das práticas do ler (datadas) as 

diferentes formas da constituição de “um corpus de ‘atitudes antigas’ diante da 

leitura” (PÉCORA, 1996, p. 9, grifos no original). Para estabelecer esse corpus 

Chartier propõe-se a descobrir certos índices da antiga pragmática em dois tipos 

básicos do que vai chamar de “protocolos de leitura”: um que remonta aos 

elementos composicionais no texto e outro que se produz na própria matéria 

tipográfica.  

Uma segunda via enfatizada para uma possível história das práticas leitoras 

refere-se às apropriações do texto pelo leitor. Na maioria das vezes “escapam 

completamente ao controle ou previsões significativas do texto, submetendo-o a 

desvios semânticos e imprevistos pragmáticos notáveis” (PÉCORA, 1996, p. 11). As 

confidências e os depoimentos dos leitores, sobre seus modos de leitura, têm sido 

um caminho proveitoso para conhecer especificidades das dinâmicas de apropriação 

e construção de sentidos. Nessa via, menciono algo que Jean Hébrard (apud 

CHARTIER 2011b, p.61) chamou de “procedimento selvagem” de acesso ao escrito 

em estudo sobre o autodidadismo de Valentin Jamerey-Duval, um caso do início do 

século XVIII.  

Na pragmática em que se insere o ato léxico62, há, por fim, uma terceira via 

fundamentalmente direcionada a observar e descrever os múltiplos empregos do 

termo “leitura”. Segundo Pécora (1996), o reconhecimento desta pluralidade 

“proporciona a vantagem de romper com a ideia monolítica e homogênea que se 

                                                           
62  Para Chartier (2011b) o ato léxico “distingue uma leitura silenciosa, que é apenas o percurso dos 
olhos sobre a página, e uma outra, que necessita da oralização, em voz alta ou baixa” ( p.82). 
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tem comumente do seu processo, dado como natural e espontâneo” (PÉCORA, 

1996, p. 11).  Quando se entende a leitura como uma prática cultural só faz sentido 

pensar em “leitura” se a vincularmos aos processos plurais de apropriação às quais 

são suscetíveis. Percebo que todos esses aspectos da história cultural da leitura e 

do livro ajudam a compreender questões e conceitos acerca da escrita e dos leitores 

de José Saramago, uma vez que se encontram situados nesse campo cultural, 

constantemente reconstituído e reconfigurado por suas práticas culturais. 

Por outro lado, uma história do ler, do “livro à leitura” – como a entende 

Chartier (2011b) – supõe revalorizar criticamente duas tradições que pesam sobre 

as pesquisas historiográficas. A primeira opõe-se ao antigo postulado que “lê os 

textos ignorando seus suportes” e afirmará, contrariamente, “que as significações 

dos textos, quaisquer que sejam, são constituídas, diferencialmente, pelas leituras 

que se apoderam deles (CHARTIER, 2011b, p. 78, grifo nosso). Resultam dessa 

percepção do ato léxico duas posturas: uma que, antes de qualquer coisa, concede 

à leitura o “estatuto de uma prática criadora, inventiva, produtora” (CHARTIER, 

2011b, p. 78), não se deixando anular no texto lido. Para, em seguida, pensar que 

os atos de leitura, construtores de multíplices e variáveis significações, “situam-se no 

encontro de maneiras de ler, coletivas ou individuais, herdadas ou inovadoras, 

íntimas ou públicas e de ‘protocolos de leitura’ depositados no objeto lido” 

(CHARTIER, 2011b, p. 78, grifo nosso). Os vestígios privilegiados – os elementos 

composicionais disseminados no texto pelo autor e a produção da matéria 

tipográfica, geral pelo editor – revestem-se de grande importância para a 

constituição das antigas atitudes das práticas do ato de ler. 

A ampliação das pesquisas que procuram compreender o trajeto sócio-

histórico das práticas sociais “do ler” e “do escrever”, embora relativamente recente, 

abrange um numeroso quantitativo de investigações científicas. Nas sociedades dos 

séculos XVI a XVIII, por exemplo, os materiais tipográficos (incluindo-se aí o livro) 

“parecem ter sido mais largamente presentes e partilhados do que se pensou por 

muito tempo” (CHARTIER, 2011b, p. 79). Isto sugere certa fluidez na circulação dos 

mesmos impressos entre os grupos sociais; traz elementos para questionar a rigidez 

da divisão social e desmistificar uma análise previsível que associava a literatura 

erudita apenas como leitura das elites e os livros ambulantes sendo lidos tão-

somente pelos camponeses. No entanto, no diagnóstico traçado por Chartier (2010), 

o estudo da história cultural da leitura é um campo de difícil delimitação em razão da 
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diversidade de conceitos que definem o conceito de cultura. Portanto, reflete Pécora 

(1996), Chartier tem convicção de que privilegiar “o levantamento dos usos 

históricos do livro e das várias formas particulares de impressos” (CHARTIER, 

2011b, p. 11) constitui-se em procedimento fundamental para reconstituir a história 

das práticas de leitura. Essa inquietação investigativa em torno da materialidade do 

suporte torna-se “inalienável do espírito das representações” dadas por seus usos e 

práticas; fazem com que ele se ocupe de uma “‘ordem dos livros63’ antes de falar da 

‘ordem dos discursos’, e menos da ordem dos livros que daquela que existe na 

aparente desordem dos seus usos” (CHARTIER, 2011b, p. 11, grifos do no original). 

Assim, Chartier anuncia o tripé essencial para nos apoiarmos nesse tipo de 

pesquisa: textos (práticas da escrita), livros e leitura. Esse aspecto corrobora um dos 

pontos essenciais no trabalho dos historiadores do livro: labor de situar a reflexão e 

os questionamentos dentro das diferentes concepções de cultura, heranças e 

tradições sobre as modalidades de publicações, a disseminação e/ou a apropriação 

dos textos. 

Nesse dinâmico percurso do literário, entre processo de criação do escritor e 

interações da recepção, sempre cheio dos mistérios e das indagações que envolvem 

a busca de sentido ou o sentido dado “nenhum texto existe fora das materialidades 

que lhe dão para ler e escutar” (CHARTIER, 2010, p. 41). Isso nos lembra que o 

sentido de um texto depende, também, da forma material, do suporte textual com 

que se apresentou a seus “leitores originais” e como foi concebido por seu autor. Ou 

melhor, é por meio do conhecimento dessa materialidade que será possível 

compreender o como e o porquê implícitos na edição de um texto. Como por 

exemplo, os princípios que comandam os discursos produzidos nas obras e relações 

de intimidade que se estabelecem entre a humanidade e o saber. Tudo isso indica 

que não existe ato neutro na produção e apresentação dos textos em livros. Há sim, 

uma suposta neutralidade no ato de ler.  

As “habilidades léxicas” (CHARTIER, 2011b, p. 85) opõem, sem nuances, 

duas populações: a dos leitores alfabetizados e a dos analfabetos iletrados. Uma 

                                                           
63   Estudo feito por Chartier (1998, p. 8, grifo nosso) sobre leitores, autores e bibliotecas na 
Europa entre os séculos XIV e XVIII. Nesse estudo define os livros como suportes de um texto 
“manuscritos ou impressos, os livros são objetos cujas formas comandam, se não a imposição de um 
sentido ao texto que carregam, ao menos os usos de que devem ser investidos e as apropriações às 
quais são suscetíveis. As obras, os discursos, só existem quando se tornam realidades físicas, 
inscritas sobre as páginas de um livro, transmitidas por uma voz que lê ou narra, declamadas num 
palco de teatro”. 
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situação expressa na modalidade física do próprio ato léxico, no qual se distingue 

uma leitura visual em silêncio e, outra oralizada, em voz alta ou baixa. Contraste que 

pode ser tratado diacronicamente ao sinalizar e datar as sucessivas conquistas da 

leitura visual em silêncio. 

 

Três períodos seriam decisivos aqui: o dos séculos IX-XI, que viram 
os scriptoria monásticos abandonarem os antigos hábitos de leitura e 
da cópia oralizada; o do século XIII, com a difusão da leitura em 
silêncio no mundo universitário; e enfim, o da metade do século XIV, 
quando a nova maneira de ler alcança, tardiamente, as aristocracias 
laicas. Progressivamente, instaurou-se assim uma nova relação com 
o livro mais fácil e ágil. Favorecidas por certas transformações do 
manuscrito (por exemplo, a separação das palavras), essa leitura 
livre de severas obrigações da decifração oral suscita outras, que 
multiplicam, muito antes da invenção de Gutenberg, as relações 
analíticas entre os textos e suas glosas, notas e índices. A uma 
leitura oral, sempre representada pelos pintores e iluminadores como 
um esforço intenso que mobiliza o corpo inteiro, sucede em meios 
cada vez mais amplos uma outra arte do ler, a do livro folheado e 
percorrido na absoluta intimidade de uma relação individual 
(CHARTIER, 2011b, p. 82). 

 

Por meio das variadas fontes iconográficas é possível perceber que a 

gestualidade da leitura torna aparente, também, o repertório cultural enredado pelos 

gestos, vestimentas, comportamentos e mobiliário64 empregados por quem lê. O 

corpo que percorre esses espaços, criados pelo ato léxico, fala de uma história 

vivida além de noticiar manejos e interpretações de todo um território cultural, 

percorrido por leitores, em diferentes épocas. Da leitura coletiva declamada em voz 

alta até a leitura individual silenciosa ao correr dos olhos, esse repertório narra 

conquistas, violências, proibições. As formas de ler e os suportes textuais, vão se 

modificando com o tempo, assim a análise sociológica desses intervalos temporais, 

relacionados à prática de leitura, com suas mudanças e continuidades pode vir a 

mostrar “os porquês” de algumas obras serem, atualmente, reconhecidas como 

“literatura”, não o tendo sido originalmente; a qualidade literária confirmada a partir 

de apropriações realizadas é uma das facetas de grande influência no surgimento 

dos clássicos. Diversas pesquisas (CHARTIER, 2010, 1999,1990, 2011a, 2011b; 

BOURDIEU, 1996, 1989, 2004, 2011, 2012;) têm procurado acentuar a natureza e a 

importância dessas apropriações no âmbito de um mercado de bens simbólicos.  

                                                           
64  A respeito do “mobiliário do século XVIII” que “dá os suportes adequados à leitura na 
intimidade", ver CHARTIER (2011b, p. 91). 
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Nesse contexto, o estudo minucioso dos usos e apropriação da arte literária 

tem demonstrado a inexistência da categoria “leitor ideal” ou até mesmo de uma 

leitura pretendida pelo autor, ainda que o leitor se coloque na posição de coautor 

dos textos que lê, seguindo pistas do escritor, em forma de elementos 

composicionais, disseminados ao longo do texto. Saramago utiliza-se dessas 

“figuras do ler” implícitas, ou até mesmo explícitas, em seus “protocolos de leitura”, 

por isso defende a leitura como uma via de mão dupla:  

 

Então o que eu acho é que, se o leitor, ao ler, está consciente disto, 
se sabe que naquela estrada não há sinais de trânsito, ele vai ter de 
ler com atenção, vai ter de fazer isso a que chamei uma espécie de 
“actividade muscular”. E ele só pode entender o texto se estiver 
“dentro” dele, se funcionar como alguém que está a colaborar na 
finalização de que o livro necessita, que é a sua leitura. Isto que é 
verdade para todos os livros é muito mais verdade para um livro que 
se apresenta inacabado, com as costuras à vista. De certo modo 
pode dizer-se assim: os meus romances apresentam-se com as 
costuras à vista (SARAMAGO apud REIS, 1998, p. 102).  

 
A condição de livro inacabado, tão forte na escritura desse autor, constrói 

sulcos profundos do discurso oral no trajeto de leitura escolhido pelo leitor, 

consciente do pacto de leitura estabelecido, dentro de um quadro de relações. No 

percurso a ser feito a sinalização da oralidade está na matriz de uma escrita que, 

para ser lida, requer um leitor-coautor.   

Nesse sentido, Saramago (1998, apud REIS) procura deixar claro que não há 

uma busca pela idealidade do leitor e sim questionamentos sobre a necessária 

desmistificação dessa crença: 

 

É ideal porque entende tudo? E o que é entender tudo? Entende 
aquilo que o autor pôs ou o que o autor julgou lá pôr e por isso é uma 
espécie de reflexo do espelho do próprio autor?”. [Assim, diante da 
afirmação do escritor português Vergílio Ferreira de que] [...] “o 
grande sonho de todo o escritor – se o tiver – será o de nunca 
encontrar o leitor ‘ideal’, porque se o encontrasse, a sua obra 
morreria aí. [O referido autor manifesta sua discordância e posiciona-
se numa espécie de “diálogo virtual” e, contrapondo-se a essa 
idealidade, admite hipoteticamente:] [...] “Mas se ainda fosse assim, a 
consequência disso, em lugar de uma compreensão plena, seria o 
desaparecimento da obra”? (SARAMAGO, 1998, p.118, apud REIS). 
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Sempre questionador das regras estabelecidas dentro desse campo 

simbólico, conforme nossas tentativas de demonstrá-lo, a socioanálise depreendida 

de sua obra parece apontar para uma de suas opções mais evidentes no corpus de 

sua arte literária, a saber: escrever, ler, reler e reescrever, contando com o leitor, por 

uma espécie de fluxo cognitivo espontâneo decorrente de práticas simbólicas 

marcadas pela linguagem oral. 

No extenso rol de produtos culturais, a leitura, em suas particularidades, é 

apenas uma, dentre muitas outras formas de consumo cultural. Uma perspectiva que 

leva Bourdieu a propor uma atitude holística diante de um debate sociológico sobre 

a leitura como prática social, tendo em mente “a cada vez que a palavra leitura for 

pronunciada, que ela pode ser substituída por toda uma série de palavras que 

designam toda espécie de consumo cultural – isto para desparticularizar o problema” 

(BOURDIEU apud CHARTIER, 2011b, p. 231). Para ele é importante sabermos que 

somos todos leitores e que sob essa condição corremos o risco de atribuir 

pressupostos positivos e normativos à leitura.  Ou seja, é importante o 

reconhecimento de que quando interrogamos uma prática cultural qualquer, nos 

interrogamos, ao mesmo tempo, como praticantes desta prática.  

De acordo com Bourdieu (apud CHARTIER, 2011b), para não se omitir a 

questão de saber por que lemos, é imperativo questionar até que ponto existe uma 

necessidade de leitura ou ler é uma necessidade que se dá por si mesma? De outro 

modo, acatar a aparente naturalidade na problematização da “necessidade de 

leitura” poderá camuflar as condições em que se produz essa necessidade. E até 

mesmo o fato da existência de um mercado no qual circulam “os discursos 

concernentes às leituras". Não há dúvidas de que sempre teremos à mão um 

mercado (simbólico). Há um mercado de leituras inconfessáveis enquanto que, por 

outro lado, “em muitos meios não é possível falar de leituras sem ter um ar 

pretensioso” (BOURDIEU apud CHARTIER, 2011b, p. 238); sobretudo quando 

aplica-se às leituras reconhecidas e legitimadas por intelectuais e críticos – nos 

campos culturais – em instâncias acadêmicas bem como em outras instituições 

específicas de seleção, consagração e reconhecimento da qualidade literária. 
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2.2 Arte literária e bens simbólicos 

 

Dentro de sua longa tradição, a história da leitura e das práticas leitoras 

envolve instrumentos de construção, difusão e recepção das obras culturais na 

produção e reprodução de bens simbólicos (ciência, literatura, arte, filosofia etc.). 

Isso porque nos campos de produção cultural os produtores e demais agentes 

influenciam, são influenciados e dão fundamento às escolhas, omissões e adesões, 

de agentes, grupos e instituições. Enquanto procuram preservar ou modificar as leis 

vigentes em campos específicos, a partir de suas categorias de percepção, sugerem 

ou impõem categorias legítimas de percepção.  

No panorama da arte literária como produção simbólica destaca-se a mais 

recente sociologia da cultura em seus objetivos basilares. Um desses estabelece 

correlações entre pertença social e produções culturais; o outro objetivo visa 

identificar os objetos culturais, como textos e impressos, próprios aos diferentes 

grupos sociais. De acordo com Chartier (2011b), a história cultural da leitura deve 

construir-se também contra essa classificação rígida e em prol de uma reflexão 

crítica sobre essa escala de diferenciações socioculturais levando-se em 

consideração o conhecimento da presença ou ausência dos livros, assim como a 

diversidade de meios e suportes encontrados em seus desvios, práticas, utilização 

e/ou consumo. Ora, “as modalidades de apropriação dos materiais culturais são, 

sem dúvida, tão ou mais distintas do que a inegável distribuição social desses 

próprios materiais” (CHARTIER, 2011b, p. 78).  

Nesse sentido, conforme proferido pela sociologia dos sistemas simbólicos de 

Pierre Bourdieu, o campo cultural é entendido como um mercado de bens 

simbólicos, funcionando na lei de oferta e da procura de acordo com as camadas 

sociais existentes. As “regras” em jogo, o grau de autonomia em relação ao campo 

de produção e aos produtores é o que vai influenciar as possíveis conquistas e/ou 

perdas no mercado de bens simbólicos, ou seja, no trabalho de produzir 

determinada “crença no valor” do produto ou objeto cultural. Em suas reflexões 

Bourdieu (apud CHARTIER, 2011b) aplica-se a debater e observar a existência de 

“uma correlação entre o nível de instrução, por exemplo, e a quantidade de leituras 

ou a qualidade da leitura” (BOURDIEU apud CHARTIER, 2011b, p. 238) que 

determinado agente ou grupo concretiza. A forma como essa relação se passa nem 

sempre é tão óbvia quanto nos parece à primeira vista. Para o sociólogo, é possível 
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que se leia quando há a existência de um mercado para os discursos referentes às 

leituras. 

Ao demarcar um traçado mais preciso, num mapa possível, para a história 

das práticas da leitura, alguns caminhos são recusados por Chartier. No entanto, 

indica Pécora (1996), a escolha de algumas vias em detrimento de outras se justifica 

por sua severa crítica, e recusa, a um tipo de “sociologia histórica da cultura que 

associa diretamente os diferentes produtos culturais a grupos sociais precisos 

classificando-os um pelo outro de maneira bastante rígida” (PÉCORA, 1996, p. 15). 

Notadamente, se pensarmos que o reconhecimento dos agentes sociais só se dá 

em oposição a outra categoria, várias posições antagônicas, classificatórias, 

estariam em jogo – em termos da cultura ocidental – rico/pobre, 

dominante/dominado, inútil/útil, alfabetizado/analfabeto, intelectual/ignorante, 

novo/velho, consagrado/novato, ortodoxo/herético. No espaço social, entendido 

como espaço simbólico em que diferentes capitais estão em jogo, a realidade da 

vida social funciona por distinções simbólicas significativas – a exemplo da 

linguística saussuriana – segundo a qual o mundo social constitui-se como um 

sistema simbólico organizado dentro de uma lógica de diferenças.  

Humberto Eco (2001) considera que existem poderes imateriais cujo peso não 

se pode medir, mas que de qualquer forma pesam. Nesse sentido, a literatura 

impõe-se contra o efêmero, basta lembrar que grandes livros auxiliaram na formação 

do mundo, como exemplo, cita A Divina Comédia, de Dante, “fundamental para a 

criação da língua e da nação italianas”.  De acordo com este autor, para além de A 

Divina comédia, outra obra revela que sem Dante um italiano unificado não teria 

existido. Em ‘De Vulgari Eloquentia’, Dante “analisa e condena os vários dialetos 

italianos, propondo-se a forjar uma nova língua vulgar ilustrada” (ECO, 2001, p. 2, 

grifo do autor). 

Na concepção de Eco (2001), dentre os poderes imateriais inclui-se a tradição 

literária, ou, esse complexo de textos que produziu e produz a humanidade não com 

finalidade prática, “mas ‘gratia sui’, por amor a si mesma, e que são lidos por prazer, 

elevação espiritual ou para ampliar os conhecimentos” (ECO, 2001, p. 1, grifo no 

original). Ao refletir a respeito da série de funções que a literatura tem em nossa vida 

individual e coletiva reafirma que embora a língua, por definição, vá para onde 

queira ir, “é sensível às sugestões da literatura” pois, a literatura garante o exercício 

da língua, especialmente enquanto “patrimônio coletivo”. Por isso, “nenhum decreto 
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superior, nem político, nem acadêmico, pode interromper seu caminho nem desviá-

lo para situações que se pretendem ótimas” (ECO, 2001, p. 2). 

O pensamento sociológico e o pensamento literário sempre estiveram 

implicados em conflitos – em seus respectivos campos sociais – marcados por atos 

de violência simbólica de maneira objetiva ou subjetiva, tanto outrora quanto 

recentemente. Acontecimentos que vão desde a apreensão e queima de livros 

proibidos nas fogueiras do século XIX, até as restrições impostas à leitura de 

determinadas obras. As fogueiras parecem ter ficado no passado, mas, atualmente 

as proibições e imposições continuam.  No início de 2013, em extenso dossiê, o 

jornalista Rui Pedro Antunes analisa a Opus Dei, organização da Igreja Católica, a 

qual exerce influência em várias áreas do poder político e econômico. A Opus Dei 

sempre manteve um Guia Bibliográfico no qual incluía livros (literatura e não 

ficção65) desaconselháveis ou proibidos. O nível de classificação da gravidade vai de 

1 a 6 (o nível mais elevado), em uma listagem que põe restrições a 33. 573 livros.  

 De acordo com Antunes (2013), aquilo que era uma lista fechada, circulava 

apenas entre os membros da obra na internet – conforme a Opus Dei Portugal – por 

meio de um site tipo crowdsourcing, tornou-se aberto à contribuição de interessados. 

Autores e especialistas portugueses, indignados com a proibição de 79 livros da 

literatura portuguesa, passaram a designar tal listagem de “index” e “livros da 

fogueira”. Conforme o Diário de Notícias, Saramago tem 12 livros só nos três níveis 

mais elevados de interdição. Os mais polêmicos: “Caim, O Evangelho Segundo 

Jesus Cristo, o Manual de Pintura e Caligrafia, e o Memorial do Convento são 

definidos como os mais perigosos (6; LC-3)” (ANTUNES, 2013). Nessa listagem 

constam 14 dos 15 últimos prêmios Nobel da Literatura66 (exclui-se somente Le 

Clézio). “José Saramago e Eça de Queirós são os escritores portugueses mais 

castigados pela "lista negra" de livros da Opus Dei” (ANTUNES, 2013, p.1).  Esse 

tipo de ação que inibe, dificulta e limita o acesso das pessoas à informação e à 

cultura vai contra os princípios fundamentais e “abre caminho a repressões ou, no 

mínimo, a uma 'vigilância' que nenhuma religião ou ideologia tem o direito de impor” 

(REIS apud ANTUNES, 2013, p. 2). É inevitável deixar de reconhecer nesse tipo de 

imposição uma estreita inter-relação com outros episódios lamentáveis na História 

                                                           
65  A lista revelada pelo Dossiê é extensa e variada, indo desde Marx e Freud a Jean-Jacques 
Rousseau, Charles Darwin e Hitler (Fundação José Saramago).  
66  Mario Vargas Llosa tem um total de 17 obras indiciadas, estando à frente de José Saramago 
com doze obras proibidas. 
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de leitores e leituras, como as perseguições de cunho político-religioso culminando 

em mortes e na queima de livros censurados. Ainda que se trate de uma 

organização fechada e elitista, a existência de tais instrumentos, mesmo confinados, 

não fazem nada mais do que ressaltar, reconhecer e evidenciar a potência simbólica 

que há na literatura. Justamente por entrelaçar-se ao espaço social por meio do 

imaginário, do humor, da política, da história cotidiana e instigar à reflexão de 

trajetórias individuais e coletivas. 

Nesse aspecto, destaco acontecimentos que em minha opinião elucidam 

ligações, ou o senso de jogo (habitus literário) com que Saramago atua, em torno da 

potência simbólica da literatura. A utilização desses capitais culturais e sociais, 

adquiridos na lida como tradutor, editor, produtor e escritor, continua movendo as 

peças do jogo literário que se dispôs traçar com outros agentes em disposição no 

campo literário – seus leitores e companheiros de profissão. Poucos dias antes de 

falecer, em junho de 2010, José Saramago deixa um último projeto literário 

inconcluso. Em seu computador as notas de seu processo criativo (“anotações de 

José Saramago”) vão de 15 de agosto de 2009 a 22 de fevereiro de 2010, gestava 

ali, pela última vez, um romance. Era sobre a indústria do armamento e o impacto da 

banalização da violência para a condição humana, publicada postumamente sob o 

título de Alabardas, alabardas, espingardas, espingardas67 – com ilustrações de 

Günter Grass68,  o livro confronta a laboriosidade de um trabalhador comum e as 

dominações que se articulam em torno da guerra e da paz. Para o antropólogo Luiz 

Eduardo Soares (2014, p. 80, grifos do autor), “o título não deixa margem a dúvidas: 

Alabardas, alabardas, espingardas, espingardas. Às armas então”. Mesmo 

conhecendo a palavras finais69, planejadas para o remate do romance, o último 

gesto narrativo do escritor revela-se como pano de fundo da obra:  

 
O leitor experimenta o tensionamento entre o fascínio crescente da 
narrativa, pronta a enredar-nos à primeira linha, e a aproximação do 

                                                           
67  Nos arquivos de anotações do próprio Saramago, lê-se: “26 de dezembro de 2009: Dois 
meses sem escrever. Por este andar talvez haja livro em 2020… Entretanto a epígrafe será: 
‘Alabardas, alabardas, espingardas, espingardas’. É de Gil Vicente, da tragicomédia ‘Exortação da 
guerra’.” (SARAMAGO, apud TORRES, 2014, grifos no original). 
68  Prêmio Nobel de Literatura, em 1999. 
69  Nas “anotações de José Saramago”, em 16 de setembro de 2009, ele define: “Creio que 
poderemos vir a ter livro. O primeiro capítulo, refundido, não reescrito, saiu bem, apontando já 
algumas vias para a tal história ‘humana’. Os caracteres de Felícia e do marido aparecem bastante 
definidos. O livro terminará com um sonoro ‘Vai à merda’, proferido por ela. Um remate exemplar” 
(SARAMAGO, 2014, p. 60, grifos no original).   
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momento evanescente em que a trama resolve-se em breu e 
silêncio. E ali cintila o autor em sua plenitude, justamente quando o 
seu gesto narrativo furta-se, deixando-nos a sós, em convívio 
reverente inquietante com sua ausência irremediável (SOARES, 
2014, p. 80). 

 

Demarcar territórios utilizando-se das palavras – literária e politicamente – é 

uma arte que José Saramago exerceu com idêntico empenho e compromisso 

intransferível. Assim o fez, em vida, por várias vezes nas suas tomadas de posição, 

geralmente polêmicas e/ou mal interpretadas; em atuações como entrevistado ou 

escritor, militante político e jornalista (ANEXO B). No discurso proferido quando 

recebeu o prêmio “Cidade de Lisboa” (ANEXO C) – sete meses depois de lhe ter 

sido atribuído pelo seu livro “Levantado do Chão” – referindo-se à força simbólica do 

discurso e às contingências que converte palavras em armas/objeto de 

reinvindicação, ao indagar sobre os inconvenientes de ser escritor em Portugal, 

exclama:  

 

Nada disto é novidade. Novidade será dizer aqui. Embora geralmente 
só de parabéns. Sei que estou a infringir as convenções que usam 
regular o estilo e a matéria destes discursos, mas não o faço por 
malevolência ou provocação. Digo estas coisas ácidas com 
esperança de que o lugar e as circunstâncias lhes reforcem o 
significado. E digo também aos escritores que é nossa obrigação 
exigir que não podemos continuar a consentir nesta marginal vida 
que é a nossa, a frustração de todos os dias, os livros 
constantemente adiados, o incompleto aprofundamento das questões 
que importam ao trabalho literário, a dificuldade de romper as 
barreiras de um quotidiano desgastante, a carência económica da 
insegurança (SARAMAGO, 1982, p. 3). 

 

O discernimento com que se anuncia como um escritor dentre tantos outros, e 

denuncia, pela força do discurso, a necessidade de lutar coletivamente por justiça no 

campo de produção cultural, ao qual se integra, desvela o valor mercantil atribuído 

ao artístico e ao cultural (bem simbólico). Conclama os produtores (e consumidores) 

destes bens culturais a interferirem no mercado simbólico, questionando das leis de 

consagrações ao status de mercadoria. Perceber as arbitrariedades desse aparelho 

de produção simbólica é questionar a “teoria do consenso” (MICELI, 1986 p. XII), a 

partir das condições do trabalho literário desenvolvido em Portugal. Possivelmente 

uma forma de reforçar a ideia de que o processo de criação e transformação dos 

bens simbólicos – sua produção ou reprodução – não deve ser compreendido, 
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apenas, como um instrumento de comunicação e/ou conhecimentos. Ao olhar com 

criticidade para as relações de poder no campo literário Saramago (1982), enquanto 

escritor e de posse de capital cultural e social consideráveis, evidencia como esses 

sistemas simbólicos cumprem uma função político-ideológica ao legitimar uma 

ordem (cultural) arbitrária. Certeiramente em Bourdieu (apud MICELI,1986) a 

reflexão pretendida amplia-se:  

 
Uma vez que os sistemas simbólicos derivam suas estruturas da 
aplicação sistemática de um simples principium divisionis e podem 
assim organizar a representação do mundo natural e social dividindo-
o em termos de classes antagônicas; uma vez que fornecem tanto o 
significado quanto um consenso em relação ao significado através da 
lógica de inclusão/ exclusão, encontram-se predispostos por sua 
própria estrutura a preencher funções simultâneas de inclusão e 
exclusão, associação e dissociação, integração e distinção. Somente 
na medida em que tem como sua função lógica e gnosiológica a 
ordenação do mundo e a fixação de um consenso a seu respeito, é 
que a cultura dominante preenche a sua função ideológica – isto é, 
política – de legitimar uma ordem arbitrária; em termos mais 
precisos, é porque enquanto uma estrutura estruturada ela reproduz 
sob forma transfigurada e, portanto, irreconhecível a estrutura das 
relações sócio-econômicas prevalentes que, enquanto uma estrutura 
estruturante (como uma problemática), a cultura produz uma 
representação do mundo social imediatamente ajustada à estrutura 
das relações sócio-econômicas que doravante, passam a ser 
percebidas como naturais e, destarte, passam a contribuir para a 
conservação simbólica das relações de forças vigentes (BOURDIEU 
apud MICELI,1986, p. XII, grifos no original). 

 

De acordo com Miceli (1986), na mesma página, o fragmento acima sintetiza 

uma “concepção de cultura subjacente à sociologia dos fatos simbólicos” e suas 

representações. Trata-se de uma sociologia da cultura que se institui enquanto 

“ciência das relações entre a reprodução social e a reprodução cultural [...] obdecem 

a uma lógica que se reproduz de forma dissimulada no plano da cultura” (MICELI, 

1986, p. XII) e que desse ponto indaga uma lógica de reprodução que é dissimulada 

“no plano das significações”.  Desse ponto de análise, a desnaturalização de certos 

aspectos de funcionamento do cânone literário, realizada por Saramago, quando 

ainda se encontrava em vias de consagração – antes do Nobel – coloca uma série 

de questões críticas emergentes sobre as relações de força demandadas pelas 

estruturas do campo literário – enquanto microcosmo do mundo social. Ademais, 

aos 90 anos de idade ratifica, em entrevista: “O escritor pode estar calado, ele só 

tem que escrever. Mas, o verdadeiro destino das palavras é este, é serem ditas, é 
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serem pronunciadas” (JOSÉ, 2010, p. 4). Ciente do instrumento com o qual forjou 

sua arte, sua produção simbólica, ciente do poder simbólico das palavras, “um poder 

que existe porque aquele que lhe está sujeito crê que ele existe” (BOURDIEU, 

2007,188), o literato consagrado conclui com firmeza e simplicidade: “A palavra só é 

realmente palavra quando é dita, cada vez que soa uma palavra é como se ela 

dissesse estou aqui” (JOSÉ, 2010 p. 3). 

 
2.2.1 O autor aprendiz: da família e do trabalho  
 

Seria muito melhor que não tivesse acordado, murmurou, ao menos, 
enquanto dormi, fui um oleiro com trabalho, Com a grande diferença 
de que o trabalho que se faz sonhando nunca deixou obra feita, disse 
Marta, Exatamente como na vida desperta, trabalhas, trabalhas e 
trabalhas, e um dia sais desse sonho ou dessa pesadeira e dizem-te 
que o que fizeste não serviu para nada, Serviu, sim, pai, É como se 
não tivesse servido, (SARAMAGO, 2000a, p. 10). 

 
Além de indicar profundas relações com a obra escolhida, como campo 

sociológico – em análise no capítulo III – o diálogo entre pai e filha revela e equipara 

a grandeza atribuída ao “mundo da família e ao mundo do trabalho” a ser suscitada 

por questões e temas que perpassam as tramas de A caverna.  

O liame permanente das raízes fincadas na terra de Azinhaga – lugar do 

aprendizado pelo trabalho em família – persiste em José Saramago, desde o berço 

como marca originária da terra, em seu habitus primário, esculpe sua postura diante do 

trabalho; é algo que salta aos olhos na leitura de suas obras e mais que isso, define seu 

jazigo. Depois de cremado, parte de suas cinzas foram depositadas aos pés de uma 

Oliveira, trazida de Azinhaga e transplantada em frente  à Fundação José Saramago, em 

atendimento a um pedido pessoal.  Em 2010 seu corpo foi velado em uma biblioteca que 

leva o seu nome na cidade de Tías, localizada na ilha canária de Lanzarote.  Nessas 

primeiras horas de velório, trechos de seus livros foram relidos. No dia seguinte, em 

cortejo fúnebre, o corpo foi levado até o Salão de Honra da Prefeitura de Lisboa. Ao 

passar pelo féretro de José Saramago, as pessoas não sabiam o que fazer, como se 

comportar70. Uns levantavam a mão, outros faziam o sinal da cruz, até que alguém 

estica o braço em direção ao caixão e ergue um livro. Feito isso todos tomaram o 

gesto de empréstimo, adotando-o como símbolo de despedida, a cada indivíduo que 

se aproximava do corpo do escritor um livro era o aceno, a reverência. 

                                                           
70  Durante uma feira de livro em Bogotá, Pilar Del Rio, sua esposa, fala sobre estes últimos 
momentos. 
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Curiosamente os livros que mais se repetiram foram: “Levantado do Chão” e “Todos 

os nomes”. Bastante significativo por tratar-se de um autor que “do chão 

se levantou71" várias vezes e declarou seu imenso respeito por todos aqueles que 

lidam com a terra, declarando-se aprendiz de todos os seus personagens ao receber 

o Prêmio Nobel de Literatura.  

A literatura, a vida e a história cotidiana surgem alinhavadas na sobreposição 

dos três planos narrativos de História do Cerco de Lisboa (1989): “Bem me queria a 

mim parecer que a história não é a vida real, literatura, sim, e nada mais, Mas a 

história foi vida real no tempo em que ainda não poderia chamar-se-lhe história (...) ” 

(SARAMAGO,1989, p. 16). No tecido romanesco o autor utiliza-se de certo jogo 

temporal na composição de três planos narrativos: uma narrativa do Cerco de Lisboa 

é feita por “Saramago”; com nome análogo a outra é a narrativa de um romance 

histórico, feita pelo “Senhor Doutor”; redesenhada sob o texto histórico, e negando 

um fato real; já a terceira narrativa – com o mesmo nome das duas anteriores – é um 

texto ficcional, escrito pelo revisor Raimundo Silva, personagem principal da primeira 

narrativa: “em minha discreta opinião, senhor doutor, tudo quanto não for vida, é 

literatura, A história também, A história sobretudo, sem querer ofender” 

(SARAMAGO,1989, p. 15). 

Outra das evidências que reforçam a opção literária pela mescla de narrativas 

históricas e ficcionais – metaficção literária –  são oferecidas por Saramago, fora do 

jogo narrativo de uma de suas obras em construção, quando fala de investigação 

empreendida por ele sobre a morte de seu irmão mais velho. Indo à procura da 

certidão de óbito nos Cartórios de Lisboa, não encontra as repostas que buscava, só 

consegue encontrar elementos para a criação do romance “Todos os nomes” (2003). 

Fulgura aí a ideia de como sua vida social influencia o seu processo de criação. 

Uma forte evidência de que literatura é sempre mais (pode ser Psicologia; História; 

Sociologia), nunca é apenas literatura – como defendia Saramago – por ser 

produzida na dialética entre realidade e ficção, uma coisa sempre produz a outra. 

"Deixa-te levar pela criança que foste", é esta epígrafe retirada de O livro dos 

conselhos, com a qual se depara o leitor, a cumprir o papel de inscrever um pacto de 

leitura e resumir o corpus da prosa poética de As pequenas memórias (2006). Uma 

                                                           
71  “Aprendamos um pouco com aqueles que do chão se levantaram e a ele não tornam, porque 
do chão só devemos querer o alimento e a aceitar a sepultura, nunca a resignação” (SARAMAGO, 
2000c, p. 2). 
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obra que levou quase vinte anos para ficar pronta por estar sempre sendo 

interrompida, dando lugar à escritura de outras obras. A grandeza das experiências 

da infância e da adolescência do melancólico menino Zezinho – vivenciada nas 

décadas de 1920 e 1930, entre a zona rural de Azinhaga, onde nasceu, e os 

subúrbios pobres de Lisboa – não emerge só no modo de alinhavar histórias 

familiares ora alegres ora dilacerantes, na autobiografia do homem que aos 83 usa a 

sabedoria dos anos para reconstruir sua própria juventude, olha o caminho 

percorrido e os saberes adquiridos de situações corriqueiras e recusa-se a tecer um 

retrato idílico dessas memórias. A grandeza dessas narrativas memorialísticas 

ressoa na epígrafe citada anteriormente, como José Saramago gostava de dizer a 

esse respeito, são “só” as pequenas memórias, simplesmente as memórias 

pequenas de quando foi pequeno, ou donde “sem que me desse conta, ia 

‘pescando’ coisas que no futuro não viriam a ser menos importantes para mim, 

imagens, cheiros, rumores, aragens, sensações” (SARAMAGO, 2006, p. 76, grifos 

do autor). 

Ao se permitir levar pela criança que foi, o autor reafirma a presença da 

Aldeia onde nasceu, como tantas outras vezes o fez, evoca suas raízes 

antropológicas fincadas na aldeia de Azinhaga, apesar de ter se mudado para 

Lisboa com um ano e meio de idade, ao chegar na aldeia para passar as férias, a 

primeira coisa a fazer era tirar os sapatos, buscar contato direto com a terra. Sem 

isso não poderia suprir o desejo incessante daquilo que só ele sabia, mesmo sem se 

dar conta que sabia: “nos ilegíveis fólios do destino e nos cegos meandros do acaso 

havia sido escrito que ainda teria de voltar à Azinhaga para acabar de nascer” 

(SARAMAGO, 2006, p. 11, grifo nosso). Fica evidente, em vários episódios de sua 

vida, que Azinhaga é o berço em que se completou a gestação desse homem que a 

reconstitui em suas memórias e, essa matéria memorialística, transforma-se em 

livros. Tanto está convicto desta origem que a certa altura retruca: 

 

Não foi assim. Sem que ninguém de tal se tivesse apercebido, a 
criança já havia estendido gavinhas e raízes, a frágil semente que 
então eu era havia tido tempo de pisar o barro do chão com os seus 
minúsculos e mal seguros pés, para receber dele, indelevelmente, a 
marca original da terra, esse fundo movediço do imenso oceano do 
ar, esse lodo ora seco, ora húmido, composto de restos vegetais e 
animais, de detritos de tudo e de todos (SARAMAGO, 2006, p. 10). 
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Para o escritor que recorda as muitas idas e vindas a Azinhaga, o fato de ter 

“nascido dali” é acontecimento que não poderia ser entendido como “consequência 

de um equívoco do acaso, de uma casual distracção do destino, que ainda estivesse 

em suas mãos emendar” (SARAMAGO, 2006, p. 10). 

Dizer que toda “trajetória individual” encontra-se vinculada a um mundo social 

inteiro, inclui o reconhecimento de que o indivíduo está em relação de interação com 

as várias dimensões do espaço social. De acordo com Chartier (apud BOURDIEU; 

CHARTIER, 2012, p. 126), Bourdieu costumava utilizar o exemplo de Dom Quixote 

para demonstrar a impossibilidade de pensar a vida de qualquer indivíduo sem 

posicioná-la de forma relacional, “dentro do espaço global ou específico no qual se 

encontra. E ver que ele pode mudar, porque ele mesmo muda ou porque muda o 

espaço”.  

Em 1933, Saramago ganha da mãe o primeiro livro (SARAMAGO, 1998, p. 

34), “relembra-se, ainda, da timidez de garoto que quase o impede de entrar na 

livraria, a fim de escolher a obra” (SOARES, 2004, p. 20). Com melancolia relata o 

fato ocorrido na infância, conta da alegria de poder adquirir um livro só para si, aos 

doze ou treze anos:  

 

a minha mãe foi a uma papelaria ao pé da praça do Chile, com a 
ideia de que queria que o filho tivesse um livro e que o levasse 
quando fosse passar as férias grandes. Entrámos nisso que era meia 
papelaria, meia livraria - ou melhor: nem sequer entrámos, porque a 
minha timidez era grande e a da minha mãe resultava de aquele ser 
um mundo em que ela nunca tinha entrado (SARAMAGO apud REIS, 
1998, p. 22). 
 

 Na experiência de adentrar a papelaria-livraria – espaço de distribuição de 

bens simbólicos – ele compartilha, com sua mãe analfabeta, um profundo 

sentimento de inadequação àquela situação, a ausência de capital social 

incorporado: “E então, como havia umas estantezinhas laterais na porta e estavam 

ali alguns livros arrumados, eu limitei-me a apontar um: era uma coisa chamada O 

Mistério do Moinho, das Edições Europa” (SARAMAGO apud REIS, 1998, p. 22, 

grifo do autor). 

Pelo viés da memória e da experiência se dá sua lida com a literatura. No 

Discurso do Nobel (ANEXO D) reconstrói a casa da memória de infância. Em 

consonância com Bachelard quando este mostra os valores da intimidade do espaço 

– “a casa é nosso canto no mundo” (BACHELARD, 1993, p. 24) –  evidenciando a 
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casa como o ponto de referência no mundo, como signo de habitação e proteção. 

Ou seja, a casa é vista por Bachelard como o grande berço, lugar de aconchego e 

proteção. Um espaço em que reencontramos os maiores poderes, permitindo-nos 

interligar as lembranças, os pensamentos e os sonhos, imagens que falam de uma 

poética visível, quando Saramago (2006) reconstitui sua casa da infância: 

 

Desapareceu num montão de escombros a pobríssima morada de 
meus avós maternos, esse mágico casulo onde se geraram as 
metamorfoses decisivas da criança e do adolescente. Essa perda, 
porém, deixou de me causar sofrimento porque, pelo poder 
reconstrutor da memória, posso levantar as suas paredes brancas, 
plantar a oliveira que dava sombra à entrada, entrar nas pocilgas 
para ver mamar os bácoros, ir à cozinha e deitar do cântaro para o 
púcaro de esmalte esborcelado a água que pela milésima vez me 
matará a sede daquele Verão (SARAMAGO, 2006, p. 15-16, grifo 
nosso).  

 
Na infância regressa sempre a Azinhaga, para passar pequenos intervalos de tempo 

na casa dos avós maternos. Já crescido volta a essa casa em férias escolares. “Até 

os meus vinte e tantos anos, eu voltava a Azinhaga pelo menos uma vez ao ano” 

(SARAMAGO, 2006, p. 25). As impressões que ficam desse tempo e dos avós são 

tão fortes que marcam seu corpo profundamente, traz consigo a casa de Azinhaga 

fisicamente inscrita em si, como se a infância permanecesse viva. Para Bachelard 

(1993) “a casa não vive somente o dia-a-dia, no fio de uma história, na narrativa de 

nossa história. Pelos sonhos, as diversas moradas de nossa vida se interpenetram e 

guardam os tesouros dos dias antigos” (SARAMAGO, 2006, p. 25).  A manifestação 

desses lugares físicos na vida íntima de Saramago, na consciência e nas 

lembranças é latente em sua obra literária. “Em Azinhaga estão guardadas minhas 

impressões fundamentais. [...] Os sapatos, e a ausência deles, se tornaram um 

símbolo muito forte” (SARAMAGO, 2006, p. 25).  

Ao discorrer sobre as Artes da Palavra, Konder (2005) faz uma reflexão sobre 

literatura e realismo. Ele tenta apreender de que maneira, nas práxis dos sujeitos 

particulares, a realidade constituinte encerra a figura de uma realidade constituída e, 

por isto, escapa a universalidade absoluta. Ou em outras palavras: “É em nome do 

próprio programa de fidelidade à realidade objetiva que somos obrigados a 

reconhecer a subjetividade em toda a força da sua... subjetividade” (KONDER, 2005, 

p. 9, grifos no original). Isso porque o conhecimento sensível obtido por meio da arte 

não permite uma separação entre “o ‘fenômeno’ e o universal (a lei)”. Assim: “O 
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universal está embutido no objeto singular, ou não está em parte alguma” 

(KONDER, 2005, p. 8). 

 

2.2.2. Um mercado de leituras para José Saramago 

 

No conto A Biblioteca de Babel, publicado em 1941 por Jorge Luis Borges, o 

universo é equiparado a uma biblioteca: eterna, infinita e secreta. Uma biblioteca 

universal que apesar de abranger todos os livros do mundo é inútil, diante das 

limitações da condição humana. Ou seja, a espécie humana – a única – diz o conto 

de Borges (1944), está por extinguir-se, enquanto a biblioteca perdurará. E, assumir 

tal infinitude não é simples “costume retórico”, iguala-se a reconhecer “que não é 

ilógico pensar que o mundo é infinito” (BORGES, 1944, p. 42). Por isso Borges 

insinua a solução de um problema antigo: “A Biblioteca é ilimitada e periódica” 

(BORGES, 1944, p. 42, grifo no original), fato hipoteticamente comprovável, caso um 

eterno viajante se propusesse a atravessá-la ao longo dos séculos. O contista de A 

biblioteca de Babel edifica sua “elegante esperança” ao acatar, com Letizia Álvarez, 

a ideia da inutilidade de uma vasta Biblioteca; “a rigor, bastaria um único volume, de 

formato comum, impresso em corpo nove ou em corpo dez, composto de um número 

infinito de folhas infinitamente delgadas” (BORGES, 1944, p. 43, nota de rodapé). 

 Inspirado neste conto de Borges (1944), Umberto Eco decide transportar 

essa mesma biblioteca como plano de fundo do livro O Nome da Rosa (1983), o seu 

primeiro e, mais célebre romance72. Em homenagem a Borges, além da biblioteca 

inclui o personagem Jorge de Burgos, correspondência de identidade explícita pelo 

nome – e o fato de ser, este Jorge também, portador de cegueira – assim como 

Borges foi ficando ao longo da vida.  

 O universo de produção cultural situado em imensa biblioteca encontra-se, 

também, relacionada à atribuição de outra distinção, reconhecida ao Nobel de 

Literatura de 1998: a de “leitor emérito” da Biblioteca Nacional de Portugal.  Para 

Reis (1998), Saramago interpreta a condição de escritor sob a marca do trabalho 

árduo, metódico e silencioso. Afazeres atribuídos a alguém que está sempre a 

trabalhar o estudo “no recolhimento da biblioteca, longe do olhar dos homens e da 

                                                           
72  “Simplesmente, me aconteceu a desgraça de ter um grande sucesso com o meu primeiro 
livro. Sorte seria se o grande sucesso tivesse acontecido no último livro. Tendo sucesso no primeiro 
livro, e citei Gárcia Marquez, ele pode ter escrito tudo o que quis depois, mas as pessoas só 
lembravam de Cem Anos de Solidão” (ECO, 2015). 
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vaidade do mundo; uma biblioteca que não é apenas um depósito de livros mortos, 

mas um lugar onde se busca e faz cultura viva” (REIS, 1998, p. 122).  No entanto, o 

trabalho literário de José Saramago nunca foi tomado por ele e por seus 

companheiros de atividade, como uma ocupação profissional isolada daquilo ou 

daqueles que o circundam. O trabalho de Saramago é parte daquilo que Reis (1998) 

denomina cautelosamente “instituição literária". Pode-se dizer que é parte dela 

“naquilo que a instituição literária encerra de legitimador e de instância de 

consagração” (REIS, 1998, p. 122). Nesses termos, a atribuição de qualquer prêmio 

a um escritor – em especial o Nobel, no caso de Saramago – não pode ser 

analisado sem uma associação a essa dimensão institucional que o autor, situado 

no campo, inevitavelmente tem de enfrentar.  

A importância dos códigos culturais na história do livro demonstra que a 

criação de um livro só deve ser entendida como um processo de produção coletiva. 

Uma vez publicada, uma obra literária ganha, em relação ao seu criador, uma 

autonomia e uma liberdade de movimentos tais que bem pode dizer-se que, de um 

ponto de vista cultural “ganha vida própria”.  

No que diz respeito à evocação do jogo de papéis – que dá movimento ao 

mercado literário de bens simbólicos e econômicos – entre autor, leitor, editor e 

suportes técnicos do escrito vinculados à antiga promessa de alcançar o universal 

por meio do intercâmbio de saberes e informações, Chartier (1999) ressalta que tal 

promessa opõe-se à justaposição das identidades singulares e sua diversidade. E 

diz da necessidade de nos preservarmos tanto da nostalgia conservadora como da 

utopia ingênua; a despeito do “desejo do universal” persiste a necessidade de 

examinar a tensão fundamental que abarca o mundo contemporâneo ante as 

particularidades do “numérico como sonho do universal” (CHARTIER, 1999, p. 131-

133). Por isso, reconhece o salto do rolo de papel para o códice, ou melhor, para o 

suporte textual no formato de volume encadernado dividido em páginas e capítulos, 

como a primeira grande revolução da história do livro. Maior ainda, segundo este 

historiador, está sendo o salto para o suporte eletrônico, no qual é a mesma 

superfície (uma tela) que exibe todos os tipos de obra já escritos.  

O sonho acalentado com a construção da Biblioteca de Alexandria, sempre 

oscilando entre o reunir e o dispersar, marcou a história de uma civilização em 

busca do acúmulo de manuscritos e outros instrumentos de conhecimento. Uma 

utopia cultuada também durante o século das luzes, quando se pensava que 
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Gutemberg havia propiciado aos homens uma promessa de universal (CHARTIER, 

1999). No entanto, o texto eletrônico parece ampliar a ilusão de sonho realizado 

quando é possível resumir, as vias de circulação do impresso, em duas palavras: 

universalidade e interatividade.  

Para pensar o aperfeiçoamento da comunicação, possibilitado pelo suporte 

textual eletrônico, Chartier (1999, p. 134) contextualiza este momento na história do 

livro e da leitura, remetendo o leitor ao “sonho de Kant”, referindo-se às ideias do 

filósofo da ética moderna, quando este almeja que, no processo de apreensão do 

mundo sensível, cada pessoa pudesse ser a um só tempo: “leitor e autor, que 

emitisse juízos sobre as instituições de seu tempo, quaisquer que elas fossem e 

que, ao mesmo tempo pudesse refletir sobre o juízo emitido pelos outros”. A meu 

ver, quando as tecnologias do impresso determinam mudanças de relação entre o 

leitor e o material escrito, acabam por transformar também o próprio modo de 

significação. 

Outro aspecto a ressaltar em relação ao avanço tecnológico provocado pelo 

texto eletrônico, na atualidade, diz respeito à função do editor.  As peculiaridades 

desta profissão, de natureza intelectual e comercial, estão ligadas à busca de textos 

e autores e ao controle do processo de publicação até à distribuição. Para o 

historiador da leitura, a figura do editor, como ainda o conhecemos, fixa-se nos anos 

1830, mas, com o novo cenário contemporâneo do campo literário, até mesmo 

atividades antes com papéis bem demarcados tendem a diluir-se ou desaparecer. 

Em alguns casos as mesmas pessoas passam a exercer a função de autores, 

editores, distribuidores e leitores. 

Aproveitando-se de sua experiência, da consistência do seu capital cultural e 

social acumulado e do profundo senso de jogo no campo literário, Saramago soube 

lançar mão de ferramentas digitais73. Algumas vezes invertendo a ordem do 

processo de publicação, conforme acontece com a obra O Caderno (2009), reunião 

de vários artigos primeiramente publicados em seu blog pessoal, entre setembro de 

2008 e março de 2009 e só depois publicado como livro, em versão física. Ele insere 

sua escrita nesse jogo de troca de papéis, em favor de uma literatura mais 

participativa, mesmo em momento de crises e polêmicas. Em 1994, Saramago 

decide exilar-se voluntariamente na Ilha de Lanzarote, nas Canárias. Após assistir 

                                                           
73  Remeto ao blog < http://caderno.josesaramago.org>.  

http://caderno.josesaramago.org/
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ao veto oficial à participação da obra O Evangelho segundo Jesus Cristo, à 

candidatura ao Prêmio Europeu da Literatura, em 1992, movido por reações de 

repúdio, a esta obra, por setores conservadores e católicos em Portugal. Diante 

disso, o então subsecretário de Estado da Cultura, António de Sousa Lara, veta a 

candidatura desse livro de Saramago “por ter um conteúdo manifestamente 

atentatório contra aquilo que é o credo dos cristãos portugueses”. Por conseguinte, 

não há unanimidade em torno desse tema, como pretendia o jornal da Santa fé. 

Entre os bispos Portugueses alguns são contrários74 à apreciação que 

“L'Osservatore Romano” faz do trabalho literário de Saramago.  Impedido de 

representar Portugal, após este episódio, além da mudança de país, ele edita o 

primeiro dos seus polêmicos diários “Cadernos de Lanzarote”. Anotações que faria 

ao longo de sua vida, intercalando memórias com especulações e antecipações das 

suas produções literárias, alcançando outros leitores além daqueles mantidos com o 

livro físico/impresso. 

Sobre sua produção cultural, o Saramago artista algumas vezes afirmou que 

talvez não fosse um romancista e só escrevia “para compreender”. Logo, essa 

produção artística intensifica-se de maneira especial com o agravamento de sua 

doença.  Com suas últimas publicações (ANEXO A), não só movimenta o mercado 

literário como também questiona a lógica desse mercado, desafiando as regras 

instituídas e o envelhecimento social.  De modo paradoxal, “O pulso de sua literatura 

se acelerava contra a morte” (AGUILERA, 2014, p. 63) – reflete o amigo e crítico 

literário espanhol. Para ele, Saramago estava consciente de que se fechava o cerco 

ao qual a adversidade o submetia e o escritor “soube explicar isso com uma 

eloquente metáfora: ‘talvez a analogia perfeita seja a da vela que solta uma chama 

mais alta no momento em que vai se apagar’” (AGUILERA, 2014, p. 64, grifo do 

autor). Coincidentemente, no período em que seu sofrimento se confirmava, a sua 

produção literária aumentava. Os cinco últimos romances foram produzidos durante 

os seis últimos anos de vida. 

Depois de se fazer conhecido por seus romances surgidos a partir da década 

de 1980, decide dedicar-se exclusivamente à literatura. A projeção internacional é 

                                                           
74  Uma dessas vozes desconcertantes foi a do secretário da Conferência Episcopal 
Portuguesa, D. Januário Torgal Ferreira, o qual assevera: “A Igreja não pode comportar-se como a 
União Soviética, onde os escritores que não afinavam pela voz oficial ‘transformavam-se’ em 
dissidentes [...] “Ninguém deve ser julgado pelos seus princípios ideológicos” e a “autonomia da arte 
deve ser respeitada, não podendo ser constrangida por critérios políticos, econômicos e religiosos” 
(“Expresso”, Igreja portuguesa distancia-se de Roma, 10-10-98). 
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alcançada com o romance que o lançou, Memorial do Convento – publicado entre 

1982-1983. Mas é o romance Levantado do Chão – publicado em 1980 – que, sem 

dúvida, marca o estilo saramaguiano; um estilo embasado na oralização do escrito, 

“como se estivesse de viva voz numa roda de comparsas” (LOPES, 2010, p. 46). 

Interessante ressaltar, que apesar de sua atuação como cronista, ao final da década 

de 196075, notadamente entre 1969 a 1974, quando colaborou nos jornais A Capital 

e Jornal do Fundão, Saramago (apud REIS) não reconhece tais crônicas como 

embriões de seus romances: “quando eu digo das minhas crónicas que há que lê-

las, porque está lá tudo, há que acrescentar que está lá tudo, menos o romancista 

que vim a ser” (SARAMAGO apud REIS, 1998, p.37).  

Demonstrar qual era o seu o lugar na divisão do trabalho intelectual é lidar 

com a complexidade de uma obra que desafia aquele que a lê. A alternância de 

posições assumidas – por este leitor/autor/leitor – no campo literário tem como 

enquadramento os agentes que vão desconstruindo e construindo obras.  O escritor 

em constante processo de reconstrução demarca seu lugar no mercado de leituras. 

Ainda no intuito de problematizar a leitura como prática cultural, Bourdieu (apud 

CHARTIER, 2011b) nos convida a aprofundar um pouco mais a reflexão quando se 

lembra da oposição medieval entre autor e lector. De tal modo, o 

 

auctor é aquele que produz ele próprio e cuja produção é autorizada 
pela auctoritas, a de auctor, o filho de suas obras, célebre por suas 
obras. O lector é alguém muito diferente, é alguém cuja produção 
consiste em falar das obras dos outros. Esta divisão, que 
corresponde àquela de escritor e crítico, é fundamental na divisão do 
trabalho intelectual. Se me parece útil evocar essa oposição, é 
porque somos, por oposição [...] lectores, e penso que corremos o 
risco de investir todo um conjunto de pressupostos inerentes à 
posição de lector em nossas análises das leituras, dos usos sociais 
da leitura, da relação com escrita e das escritas com as práticas” 
(BOURDIEU apud CHARTIER, 2011b, p. 232). 

 

Logo, penso que tais análises apontam para a reflexão sociológica sobre as 

competências, os relacionamentos e um saber fazer abarcado pela lógica própria da 

divisão do trabalho intelectual no campo literário. Além desses usos sociais da 

leitura e de suas relações com a escrita, essas análises precisam ser 

complementadas com a “análise das frequências e de seu enraizamento social” 

                                                           
75  Mais tarde publica as coletâneas dessas crônicas nos livros: Deste mundo e de outro (1971) 
e A bagagem do viajante (1973). 
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(CHARTIER, 2011b, p. 237). E ao mesmo tempo, evitar omitir, a despeito da sua 

posição de leitor, questões ligadas à necessidade de leitura. Trata-se de saber por 

que lemos ou “se ler se dá por si mesmo”; se há realmente uma necessidade de 

leitura, em que condições essas necessidades se produzem? Pela ótica sociológica 

Bourdieu (apud CHARTIER, 2011b, p. 239) questiona, com rigor, a naturalização e 

defesa de certa “necessidade de leitura que está muito profundamente inscrita no 

inconsciente dos intelectuais sob a forma de um direito de leitura”, como se se 

sentissem no dever de dar a todos o direito de lê-los – complementa o autor. 

No mercado cultural de bens simbólicos José Saramago distingue-se, ao 

mesmo tempo, como protagonista e representante de um projeto literário consistente 

e coeso. Uma apreciação das distinções (ANEXO E) e honrarias concedidas a 

Saramago, ao longo de sua vida profissional, pode dar uma ideia do funcionamento 

de seu “ciclo de consagração” (BOURDIEU, 2006, p. 168). Desde o Prêmio 

Camões76 – em 1995 concedido pela contribuição ao enriquecimento do patrimônio 

literário e cultural da língua portuguesa até culminar no Nobel de Literatura, em 

1998. Vale rememorar: no dia 8 de outubro, José Saramago encontra-se no 

Aeroporto de Frankfurt, depois de ter visitado a Feira do Livro, maior evento editorial 

do mundo. Prestes a retornar às Ilhas Canárias, no celular, alguém o informa de que 

fora designado para receber o Prêmio Nobel. “A pergunta que todos se faziam: como 

reagiria o escritor a essa avalanche de honrarias? Há quem torça o nariz para o 

Nobel; Sartre, por exemplo, se recusou a recebê-lo” (SCLIAR, 1999, p. 1); declinam 

também, os críticos que estranham os critérios da escolha. “Mas o consenso geral é 

de que o prêmio da Academia Sueca representa uma consagração” (SCLIAR, 1999, 

p. 1). Segundo a Academia Sueca, Saramago recebe o Prémio Nobel da Literatura 

“pela sua capacidade de tornar compreensível uma realidade fugidia, com parábolas 

sustentadas pela imaginação, pela compaixão e pela ironia”. No discurso proferido 

pelo autor, quando recebe o Nobel de Literatura, já ao puxar o primeiro fio de 

memória, para a tecedura do seu texto, reconstitui os aprendizados de sua 

infância.(ANEXO D)  

                                                           
76 Instituído em 1988, pelo Protocolo Adicional ao Acordo Cultural entre o Governo da República 
Portuguesa e o Governo da República Federativa do Brasil. Maior galardão literário da Literatura em 
Língua Portuguesa, visa a «consagrar anualmente um autor de língua portuguesa que, pelo valor 
intrínseco da sua obra, tenha contribuído para o enriquecimento do património literário e cultural da 
língua comum» (PRÉMIOS Governo de Portugal). 
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Por força desse ato, ao optar por dar destaque e, possivelmente, acatar a 

premissa de Saramago (2006), quando afirma “A nossa infância explica muito o que 

nós somos” (SARAMAGO, 2006, p. 1), procuro compreender todos os matizes que 

podem ser conhecidos a partir de uma análise sociológica de sua volta constante 

aos valores e saberes sociais adquiridos nessa fase de sua vida, e sobretudo, a 

influência dessa sua convicção em relação ao trabalho desempenhado por ele no 

campo literário. Assim, quando o autor complementa, inferindo: “por isso talvez as 

minhas Pequenas memórias interessem àquelas pessoas que querem saber melhor 

quem eu sou, donde saí, quais são as minhas raízes” (SARAMAGO, 2006, p. 1, 

grifos no original), fala do encontro entre o “eu” e o “nós”, explicita o propósito com 

que ele próprio trata esses aspectos de sua trajetória social (QUADRO 1). 

No quadro a seguir destaco a “trajetória social do Saramago-escritor”. Em sua 

atuação no campo cultural José Saramago a utiliza como matéria prima de suas 

obras literárias e relaciona-a aos processos de interação com os leitores de sua 

obra. Essa significância dada, pelo autor, ao vivido confirma a força e o sentido 

atribuídos ao aprendizado cotidiano apreendido dos relacionamentos entre o mundo 

da família e o mundo do trabalho, indubitavelmente enraizados no aprendizado da 

vida coletiva. 
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QUADRO 1.  TRUNFOS, HANDICAPS E CARREIRA77 – Trajetória social – Saramago-escritor no campo cultural. 

 

Escritor Data e 
lugar de 
nascime
nto 

Profissão 
dos pais 

Dilapidação 
social dos 
pais 

Estigmas Gestão do 
capital de 
relações 
sociais 

Posição na 
fratria e 
carreira dos 
irmãos 

Curso 
superior 

Carreira  Tipo de 
produção 

Repertório de 
leituras 
literárias de 
Saramago 

 
José de 
Sousa 
Saramago 

1922, 
Azinhaga 
(Ribatejo, 
Golegã, 
Portugal) 

 Pai :  
lavrador 
jornaleiro; 
em Lisboa foi  
trabalhar na 
Polícia de 
Segurança 
Pública 
 
Mãe: 
doméstica. 

A família de 
camponeses  
tem uma vida 
difícil, morando 
em quartos 
alugados e em 
várias ruas de 
Lisboa. 
 

1938 

A família Sousa 
passa a viver 
num andar só 
para ela na 
Rua Carlos 
Ribeiro, nº 15, 
no Bairro da 
Penha de 
França. 

 
Ateu, 
comunista, 
pessimista, 
intolerante. 

Durante toda 
a infância e 
adolescência 
passa longos 
períodos na 
Azinhaga 
com os avós 
maternos. 
 

1944 

Casa-se com 
a pintora Ilda 
Reis. 
 

1970 

Divorcia-se 
de Ilda Reis. 

Inicia uma 
relação com 
a escritora 
Isabel da 
Nóbrega, que 
dura até 
1986. 

Segundo 
filho – numa 
prole de dois 
irmãos – com 
a morte do 
filho 
primogênito, 
aos quatro 
anos,  
Saramago é 
criado como 
filho único a 
partir dos 2 
anos de 
idade. 
 

Sem diploma 
universitário 
 1932 
Matricula-se 
no Liceu Gil 
Vicente, onde 
inicia estudos 
secundários, 
frequentando 
dois cursos 
(liceal e 
técnico). 
 
1935 
A falta de 
recursos 
econômicos 
da família 
obriga-o a 
transferir-se 
para a escola 
Industrial de 
Afonso 
Domingues, 
onde estuda 
até 1940. 

1940 
 

Conclui os 
estudos de 
Serralharia 
Mecânica no 
Escola Industrial 
de Afonso 
Domingues. 
Consegue o seu 
primeiro emprego 
como serralheiro 
mecânico nas 
oficinas dos 
Hospitais Civis de 
Lisboa. 
 

1942 

Passa a ocupar 
um lugar nos 
serviços 
administrativos 
dos Hospitais 
Civis de Lisboa. 

 

Crônicas, 
poesia, 
romance, 
dramaturgia, 
literatura de 
viagens, 
memórias, 
diários, ensaios 
políticos, e 
econômicos, 
infanto/juvenil, 
obras 
completas e 
coleções, 
escritos 
políticos, crítica 
literária, 
tradução,  

Luis de Camões; 
 
Michel de 
Montaigne; 
 
Padre António 
Vieira; 
 

Eça de Queirós; 

 

Raul Brandão; 

 

Franz Kafka; 

 

Jorge Luis 

Borges; 

 

Fernando 

Pessoa; 

Nikolai Gogol; 

                                                           
77

  Quadro elaborado a partir de uma análise bourdieusiana. Dados biográficos e bibliográficos embasados na pesquisa Intelectuais à Brasileira de 
Sérgio Miceli (2001)  e na Cronobiografia Jose Saramago a Consistência dos Sonhos (2008) de Fernando Aguillera.   
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Escritor  Data e 
lugar de 
nascime
nto 
 
 

Profissão 
dos pais 

Dilapidação 
social dos 
pais 

Estigmas Gestão do 
capital de 
relações 
sociais 

Posição na 
fratria e 
carreira dos 
irmãos 

Curso 
superior 

Carreira Tipo de 
produção 

Repertório de 
leituras 
literárias 

  
 
 
 
 

  
1935 
 
A falta de 
recursos 
econômicos da 
família obriga-o 
a transferir-se 
para a Escola 
Industrial de 
Afonso 
Domingues, 
onde estuda 
até 1940. 
 

  
1988 
Casa-se com 
a jornalista 
Pilar del Río. 

   

1943 

Trabalha na Caixa 
de Abono de 
Família do 
Pessoal da 
Indústria de 
Cerâmica, de 
onde foi afastado 
em 1949  

Em consequência 
do seu apoio à 
campanha 
eleitoral de Norton 
de Matos, o 
candidato da 
oposição à 
Presidência da 
República. 

1960 
Passa a viver 
exclusivamente de 
seu trabalho com 
a Literatura. 

 Machado de 
Assis 
 
 
Miguel de 
Cervantes 
 

Albert Camus 

 

Günter Grass 

Fonte: Projeto gráfico da autora. 2015. 

 

A “gestão do capital de relações sociais”, sobretudo os capitais adquiridos na família, junto aos avós maternos, despontam 

como força criativa nos “tipos de produção” escrita de Saramago. 
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 2.2.3 Mago Saramago e as imagens do campo: produção da crença  

 

Nas palavras de um declarado admirador do trabalho do escritor português, 

por algumas décadas, chega-nos uma das imagens do impacto de sua atuação no 

campo artístico: “Quanto a Saramago, é o romancista vivo mais talentoso que 

conheço. Sua versatilidade é espantosa. Ele escreve comédias deliciosas, coisas 

tenebrosas e melancólicas” (BLOOM apud CORREIA, 2012), afiança o notável e 

controverso teórico da literatura, em conversa com os jornalistas após a 

cerimônia de seu Doutoramento Honoris Causa na Universidade de 

Coimbra, quando foi apadrinhado pelo próprio Saramago. Reitera parecer 

emitido anteriormente, à época da concessão do Nobel de literatura em 

1998. De acordo com Bloom, o autor português tinha se transformado num 

dos "mais importantes e inovadores romancistas do século XX". Por outro 

lado, em 2011 debruça-se sobre a edição inglesa de Caim e tece uma crítica 

ferina à última obra publicada em vida. Afirma coerentemente: “Caim foi um erro, 

mas que não deve macular o nosso sentimento de uma partida gloriosa” (BLOOM 

apud CORREIA, 2012). Acreditando na crítica literária como um ramo da literatura e, 

apesar de ter apelidado Saramago de “estalinista irredutível” – ao mesmo tempo em 

que relembra o “conhecimento caloroso” travado entre ambos – acredita também, 

que a crítica não deve ser movida por propósitos de ressentimentos ou divergências 

pessoais. Ou seja, para esse autor “o bom crítico necessita de valor humanista e 

literário” (BLOOM apud CORREIA, 2012, p.2).  

Por conseguinte, pela ótica de um olhar sociológico, a crítica literária reafirma-

se, na minha compreensão, como um dos elementos de produção da crença em 

determinada obra, autor ou instituição literária. Tomando a produção artística de 

José Saramago no mesmo sentido assumido por Bourdieu (2007), ao citar 

Benveniste, no que se refere à potência mágica da crença (kred), é possível notar 

como os meios de produção intelectual, seu investimento em cada obra, ou suas 

palavras públicas lhe garantem, no campo literário, acumular o “kred, o crédito, o 

carisma, esse não-sei-quê pelo qual se tem aqueles de quem isso se tem” 

(BOURDIEU, 2007, p. 188, grifos no original). Provavelmente, o fato de ter atuado 

em outros “lugares” (QUADRO 1) do campo o habilite a lidar com maestria com “o 

produto do credo, da crença da obediência, que parece produzir o credo, a crença, a 
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obediência” (BOURDIEU, 2007, p. 188, grifos no original). Ou seja, o “senso do 

jogo”, ou seu habitus literário é forjado pelo trabalho árduo, pela (des)obediência às 

regras consagradas no campo, muito mais do que pela inspiração (na qual 

Saramago não tinha crença). Ora, segundo dados de sua biografia (FJS,2015), ele 

exerceu funções de direção literária e de produção (editor), durante doze anos, 

numa editora onde trabalhou. Contribuiu como crítico literário na revista Seara Nova, 

além de ter feito parte da redação do jornal Diário de Lisboa, entre 1972 e 1973, 

como comentador político e também coordenador do suplemento cultural. 

Saramago era afeito a defender para si o rótulo de “escritor desprogramado”, 

no entanto não é isso que se nota a partir de algumas imagens do processo de 

produção e distribuição de sua obra, o contrário se demonstra em um estudo mais 

detalhado, assumindo perfis diversos: autor teatral, jornalista e blogger. 

Mundialmente conhecido (e reconhecido) como um dos maiores escritores do século 

XXI, e que nos é dado conhecer, sobre sua obra, atualmente, vem da experiência 

dos gêneros textuais que ele praticou ao longo de várias décadas – crônicas, poesia, 

ensaios, dramaturgia, diários, memórias, literatura de viagem e literatura infanto-

juvenil, além do seu trabalho com traduções (mais de uma dezena de livros) e crítica 

literária – além da conversão de seus textos em outras linguagens artísticas; 

“Memorial do Convento” e “In Nomine Dei” foram adaptados à ópera pelo compositor 

Ozio Corghi sob os títulos, respectivamente, de Blimunda e Divara, tendo, entretanto 

a primeira obra sido adaptada ao teatro, com representação em Portugal em 1999 

(FJS, 2015). 

De acordo com Reis (1998), na constituição do romancista José Saramago há 

um sólido processo de “aprendizagem narrativa”, resultante de uma atividade 

anterior ao seu primeiro romance de grande projeção pública (Levantado do Chão, 

de 1980). Já havia escrito dois romances: o primeiro, Terra Do Pecado (1947), 

escrito aos 25 anos de idade; depois de um longo intervalo – segundo ele, por achar 

que não tinha nada de importante para dizer – só voltou a publicar 20 anos depois, 

em 1966. O outro romance, Claraboia – escrito imediatamente depois – “foi enviado 

para um editor, para o Diário de Notícias, por lá ficou quarenta anos, [...] e saquei o 

livro e está aí” (SARAMAGO apud REIS,1998, p. 29); permaneceu inédito e foi 

publicado postumamente, em 2011.  A seguir vem a experiência poética, 

considerada por muitos críticos como sua primeira fase, Os poemas Possíveis (de 

1996): além desses, as crônicas em jornais e os contos de afinamento técnico 
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notável de Objecto Quase (de 1978). Para Reis (1998), toda essa atividade anterior 

denota que a construção do Saramago escritor não vem propriamente de uma 

“imaginação idealista”, ou do nada. Essa experiência ficcional, esquecida durante 

um tempo, permite entender como o romancista foi se constituindo em um processo 

que, sem esforço nem desprestígio, podemos entender como de aprendizagem 

narrativa. Desse processo faz parte, como peça fundamental, Manual de Pintura e 

Caligrafia” (REIS, 1998, p. 13, grifos no original). Esse empenho para o “aprendizado 

da narrativa” faz de Saramago um mago das palavras: não há mágicas, mas um 

trabalho árduo. 

No entanto, é significativo entender o “lugar” – o tópos sociohistórico – 

ocupado pela obra Saramaguiana, até o momento, em um quadro geral da estética 

literária em Portugal. A referência à sua obra é indispensável para uma análise mais 

completa da ficção portuguesa produzida pós 25 de abril. A obra de Saramago, na 

verdade, renasce após 1974. Ou seja, embora tenha lançado o livro Terra do 

pecado, em 1947, demora 30 anos para retomar a carreira de romancista com 

Manual de pintura e caligrafia, em 1977. A Literatura Portuguesa presenciou 

inúmeras manifestações literárias ao longo do século XX, como o Presencismo 

(1917-1940), o Orfismo (1915-1927), o Neorrealismo (1940-1974) e o Surrealismo 

(1947-1974). Algumas dessas tendências de permanência efêmera, outras com 

duração um pouco mais longa; todas, no entanto, servem de alicerce para Tendên-

cias Contemporâneas (de 1950 até a atualidade), como é o caso de obras dos 

autores José Saramago, Lígia Jorge e José Cardoso Pires.  

A década de 1940 tem grande importância para as produções da 

contemporaneidade. Em estudo sobre “As estéticas literárias em Portugal: século 

XX”, Massaud Moisés (2002) pondera sobre o peso da Literatura Portuguesa 

produzida nesse período e mostra o lado multifacetado: 

 
A década de 40, como vimos é uma verdadeira encruzilhada: O Neo-
Realismo irrompera com Gaibéus; as linhas avançadas do 
Presencismo continuavam a lutar por suas teses esteticizantes; a 
doutrina surrealista instalava-se em meio a ruídos e escândalos. 
Como se não bastasse, ainda se pode registrar a presença de um 
grupo de poetas e ensaístas independentes, que acolhiam com 
liberdade e um determinado senso de valor os frutos dessas 
vertentes coetâneas (MOISÉS, 2002, p. 387). 
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Nos anos seguintes à Revolução dos Cravos, em 1974, com o rompimento 

com o Liberalismo extremamente conservador de Salazar, há um despertar do 

romance português. Os traumas provocados pelos acontecimentos sócio-históricos 

causaram uma crise de identidade cultural e uma necessidade de esboçar um “outro 

mapa” de Portugal, que apontasse “em que país estávamos, que país nos tínhamos 

tornado com a perda desse Império que nós pensávamos que fazia parte integrante 

da História portuguesa há séculos” (LOURENÇO apud VIEIRA, 2009, p. 1). É sob o 

impacto desse período que se desenvolveram as obras de Saramago e de António 

Lobo Antunes. À sua maneira, ambos buscaram narrar as “catástrofes deixadas pelo 

salazarismo e a tentativa de se criar uma cultura autônoma” (VIEIRA, 2009, p. 1).  E 

elegem a história, a experiência e a memória para compreenderem o contexto 

traumatizante da sociedade e do indivíduo naqueles tempos.  

 Na historicidade desses percursos fica clara a atuação do autor como 

produtor cultural em busca de sentidos. Enquadra-os na categoria social daqueles 

que Eagleton (2011b, p. 111-112) denomina de “artista verdadeiramente 

revolucionário”, posto que jamais se ocupou exclusivamente do objeto artístico, 

interessou-lhe sobremaneira “os meios da sua produção”.  

Por várias vezes Saramago afirmou não separar o escritor da pessoa que o 

escritor é. As responsabilidades de um são as mesmas do outro. O artista/autor faz 

sua síntese, uma socioanálise como artista consciente de sua responsabilidade 

social e inclui todos aqueles que manejam palavras públicas. O que faz lembrar uma 

passagem em que Terry Eagleton discute o autor como produtor, baseando-se nos 

trabalhos de Walter Benjamin. Leva a pensar em um grau de discernimento, 

complexo, de que “o ‘engajamento’ não se limita à apresentação de opiniões 

políticas corretas pela arte” (EGLETON, 2011b, p. 112, grifos no original). Na 

compreensão de Eagleton (2011b), o artista revolucionário supera as contradições 

que limitam a força do fazer artístico, potencialmente disponível a todos. Ao 

revolucionar os meios de produção em seu campo de atuação, esse tipo de 

engajamento “se revela no grau em que o artista reconstrói as formas artísticas à 

sua disposição, transformando autores, leitores e espectadores em colaboradores” 

(EGLETON, 2011b, p. 112). Preocupado com o destino da humanidade, sobretudo 

com os oprimidos, Saramago sempre acreditou que o artista deve usar o seu talento 

para se expor, questionar, dar o seu recado.  
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  Ao refletir sobre a autoridade pública do escritor durante uma palestra no 

Brasil, Saramago reflete e convida à reflexão: “Pergunta-se sempre a opinião do 

escritor, é um erro. Pois, o escritor sabe muito pouco. Mas as pessoas não acreditam 

(principalmente se já recebeu um Nobel) ”. Para ele o aprendizado é constante: 

"Ninguém nasce escritor, fazemo-nos. Não há faculdade de literatura. Aprendemos 

com os trabalhos dos outros” (SARAMAGO, 1998, apud MENDES, 1998, p. 7). 

Esses dizeres colhidos em entrevista jornalística traduzem uma das tantas maneiras 

que José Saramago encontra para falar sobre o ofício de escritor. A atuação política 

e o lugar social ocupado como militante do partido comunista – o qual fazia questão 

de afirmar/separar de sua escrita literária – acrescido da leitura de suas palavras, 

revelam sua faceta de leitor crítico tanto de outros autores quanto de sua realidade 

social.  

A convivência com outros artistas – escritores, cineastas, atores, atrizes, 

cantores, pintores, fotógrafos – especialmente articulando trabalhos conjuntos, 

infunde-se em sua trajetória de literato como prioridade, desde sua experiência 

como tradutor. Ao ser requisitado a colaborar – por meio da leitura de textos 

inéditos, ou apoiando causas sociais78 – com seus colegas de profissão, demonstrou 

disponibilidade para trabalhar com os escritores novatos e os consagrados.  

Dessa maneira, penso que uma das consequências dessa efervescência 

cultural em sua vida profissional, possivelmente, impulsionou o surgimento da 

Fundação José Saramago e, consequentemente, de outras frentes de trabalho 

artístico para si e para um coletivo de artistas e cidadãos interessados em construir 

um futuro planetário melhor. Em Lisboa, no dia 29 de junho de 2007, após a 

insistência de muitos, homens e mulheres, José Saramago assinou a Declaração de 

Princípios (ANEXO F) da Fundação José Saramago (FJS), durante cerimônia de 

abertura. Naquele momento de grande valor histórico para a “tribo da sensibilidade”, 

Saramago disse: “Somos o que diz o papel”. Resultante da obrigação ética 

assumida por muitos, acrescenta: “Sim, decidimos criar a Fundação José Saramago 

homens e mulheres [de diferentes países] que entendemos o valor da obra do 

escritor e da sua atitude perante a vida”.  

                                                           
78

  Dentre esses destaco trabalhos realizados em parceria com Jael (ator americano); Sebastião 
Salgado (fotógrafo brasileiro); Chico Buarque (Cantor e escritor brasileiro) e Fernando Meireles 
(cineasta brasileiro); Mia Couto (escritor  africano), dentre outros. 
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 No texto da Declaração de Princípios, Saramago (2007) discorre sobre os 

objetivos, as disposições estatutárias e regimentais. Nele faz questão de deixar 

claro: “Nem por vocação, nem por opção nasceu a Fundação José Saramago para 

contemplar o umbigo do autor” (FJS, 2015). De acordo com a atual Presidente da 

F.J.S., Pilar Del Río Sánchez Saramago, a Fundação vive exclusivamente dos 

direitos autorais de José Saramago. O espaço físico em que se encontra é um 

edifício simbólico para a cultura portuguesa, a Casa dos Bicos79·. Uma casa de 

cultura com quatro andares – um para exposições; biblioteca e zona de estúdios; um 

andar de ruínas preservadas e um andar para sala de eventos. Ou seja, trata-se de 

uma casa aberta para a cultura e a colaboração, uma casa de cidadania, debate, 

confrontação, uma casa de desassossego e muita reflexão. Atenta aos 

acontecimentos ligados aos deveres, obrigações e direitos humanos; cultura 

portuguesa; meio ambiente; recuperação de grandes vultos, nomes fundamentais da 

cultura contemporânea que estão na zona de sombras. Algumas atividades 

espelham a vocação originária desta Fundação Cultural.  

O “Prémio Literário José Saramago”, instituído pela Fundação Círculo de 

Leitores para celebrar a atribuição do Prémio Nobel de Literatura a José Saramago, 

em 1998, completa sua 9.ª edição em 2015. A propósito da instituição do Prémio, 

José Saramago (FJS, 2015) afirmou que a criação do prêmio é um instrumento mais 

para a defesa da língua. Para ele, ao falarmos da língua pensamos sempre em 

nossa língua lá fora. “Quer dizer, a difusão, a promoção, os leitorados, os cursos, 

tudo isso lá fora. Mas há que levar em conta que a língua começa por defender-se 

cá dentro”. Com o mesmo espírito de garantir o direito de acesso aos bens culturais 

a todos, em 2015 a Casa Fernando Pessoa e a Fundação José Saramago 

assinaram “um acordo de parceria no sentido de desenvolver ações comuns e 

conjuntas” (FJ S, 2015). É importante ressaltar um detalhe, quando se esforça para 

democratizar os capitais culturais por meio de seu trabalho, é de si mesmo, de sua 

história que Saramago fala: 

 

às vezes, eu limito-me a dizer esta coisa (e é de mim que falo) e que 
é o seguinte: a minha família toda era formada por camponeses, 

                                                           
79 “edifício que Brás de Albuquerque, filho do vice-rei da Índia, Afonso de Albuquerque, mandou 
construir em 1523, após uma viagem a Itália, e que teve como modelo o Palácio dos Diamantes, em 
Ferrara. [...] Onde alguns quereriam ver diamantes, eles não viam mais que bicos de pedra, e, como 
o uso faz lei, de tanto lhe chamarem Casa dos Bicos, dos Bicos ficou e com esse nome entrou na 
História” (FJS). 
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sem-terra, gente pobre, analfabetos todos ou quase todos; se o meu 
pai não tem vindo para Lisboa, depois de fazer a guerra de 14-18, 
pensando que tinha que largar a enxada e ir tentar viver de outra 
maneira na cidade, não existiria o Memorial do Convento, não 
existiria o Ensaio sobre a Cegueira, não existiria nada disso. Pode 
dizer-se: e que importância isso teria? O mundo seria exactamente 
igual ao que é se não existisse nada disso. De acordo; inteiramente 
de acordo. Aliás eu costumo dizer que se o Goethe não tivesse 
nascido, o mundo seria exactamente aquilo que é. O que acontece é 
isto: é que o tal filhito desse senhor que foi guarda da Polícia de 
Segurança Pública e que viveu em condições complicadíssimas, 
difíceis e tudo mais, chegou a ser um senhor escritor, conhecido, 
traduzido em trinta línguas, de quem se fala, que por sua vez pode 
falar aqui e acolá; é essa hipótese falhada a uma quantidade 
inumerável de pessoas que de certa forma me indigna, porque as 
pessoas não têm mais do que uma vida. E as vidas quase todas, de 
quase toda a gente, são vidas que falharam (SARAMAGO apud 
REIS, 1998, p. 59). 

 

O leitor encontra nessas palavras, além de em várias outras afirmações 

similares, um Saramago que faz questão de situar-se no campo literário com toda 

sua história e trajetória familiar na bagagem de escritor. Refere-se a si mesmo, em 

alguns momentos, como um autodidata e um exemplo de “vida que poderia ter 

falhado”, se incorporasse um de seus personagens pode-se dizer que ele seria um 

escritor improvável – sua primeira obra reconhecida como literatura aconteceu aos 

60 anos. 

 

  

2.2.4. Os saberes socioculturais: ótica sociológica de Saramago 

 

Nesse mundo complicado em que vivemos – dizia José Saramago – não 

basta escrever livros. De modo similar, confessa não acreditar que ler um livro muda 

a vida de uma pessoa e serviria no máximo, para ‘tocar’ algumas questões de nossa 

vida mais de perto. Dessa maneira, o olhar sociológico de Saramago desfoca o 

mágico poder concedido à leitura e à escrita quando desvinculados da reflexão/ação 

sobre/no o mundo em que se vive. Reivindica a prerrogativa de prática social como 

cerne da produção intelectual e artística; melhor compreendida e analisada 

enquanto um processo – envolvendo agentes e instituições constituintes do campo 

literário – sócio-histórico-cultural. Parece querer dizer-nos, sem rodeios, que a arte é 

instrumento do pensar e que lidar com o poder da reflexão é direito inalienável de 

todos. 
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 Ao apreciar os originais do último romance inconcluso de seu amigo e 

companheiro, no ofício do fazer literário, Fernando Goméz Aguilera (2014), fala 

dessa vontade consistente: 

 

Saramago estimava que ‘a literatura é o que faz inevitavelmente 
pensar’. Concebeu o romance como um exercício de ação 
intelectual, um método para programar cenários verbais de 
pensamento e, por conseguinte, um veículo para refletir. Suas 
fabulações pensavam e faziam pensar, até se postularem, 
metaforicamente, como uma espécie de ensaios com personagens. 
A reinvindicação das ideias e dos valores aparece ligada à sua 
produção desde o começo, elas se alojam na raiz da sua atitude e da 
sua motivação literária: ‘Sou um escritor um tanto atípico. Só escrevo 
porque tenho ideias’, repetiu em diversos momentos (AGUILERA, 
2014, p. 74, grifos no original). 

 

Mesmo quando se vê rotulado por muitos de seus críticos, estudiosos e/ou 

leitores de sua obra, como um pessimista, esclarece, referindo-se à situação em que 

vivemos e ao fato de não justificar-se uma postura otimista diante das atitudes 

humanas. Sob a forma de aparente paradoxo, acreditava que “a única 

transformação se daria pela arte” (JOSÉ, 2010). E, é do lugar de artista que, 

utilizando-se de seu capital simbólico incorporado, faz uma coerente leitura do 

campo literário: 

 

Sendo um escritor como sou... percebi, há algum tempo, que há no 
mundo um grupo de pessoas que sem perceberem estão juntas. 
Podem mesmo, até, não se darem bem. Podem mesmo, até, serem 
inimigas. Podem, até, ter problemas de relação, questões de inveja, 
podem até seguir caminhos diferentes; mas, no fundo pertencem 
àquilo que eu chamo: A tribo da sensibilidade – são aqueles para 
quem a arte, para quem o ser humano, para quem a criação, a 
invenção, o sonho, a ilusão, o trabalho têm um valor, muito mais que 
um valor material que porventura tenham, e têm. A tribo da 
sensibilidade não se compõe só daqueles que fazem. Está composta 
também daqueles que usufruem: atores, bailarinos [...] esta tribo vai 
sentindo, aplaudindo, questionando. Uma boa parte do mundo esta 
contra nós. O mundo parece que não mudou muito depois da Nona 
Sinfonia, música, pintura, arquitetura: só temos o direito de fazer 
coisas belas. É a tribo da sensibilidade desde o início dos tempos 
(JOSÉ, 2010, transcrição livre, grifo nosso). 

 

Dentro das considerações antropológicas, a tribo representa qualquer grupo 

que compartilhe de uma mesma língua e dos mesmos costumes, que viva no 

mesmo território e seja unido pela suposta origem comum. Nesses termos, 
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Saramago reconhece sua “etnia”. Um valor simbólico, valor que ultrapassa o 

material, movimenta um grupo de pessoas estabelecidas no campo de produção 

cultural. Como já sugerido anteriormente, algumas vezes, os panoramas 

desvendados pela sociologia da literatura esboçam-se até mesmo na simples 

escolha de um título. Uma obra de notável valor literário pode sintetizar e dar o 

panorama preciso do universo sociológico de um povo, uma época ou mesmo 

alcançar o status de diálogo atemporal com verdades universais. Quando o 

romancista reivindica, na “instância narradora” da obra Levantado do Chão, a 

memória e a projeção futura de ações efetivas de humanização, sensibilização e 

conquistas de esquecidos direitos humanos, é do aprendizado, dessas verdades 

nem sempre conciliáveis, que fala ao leitor. 

Situado entre paisagens de um chão que nunca se acaba, o autor apresenta 

ao longo das páginas, todo um momento histórico e cultural vivido pelos 

camponeses portugueses em diferentes épocas. “O que mais há na terra é 

paisagem. Por muito que do resto lhe falte, a paisagem sempre sobrou” 

(SARAMAGO, 2000, p. 11) – diz Saramago nas primeiras palavras desse romance. 

E nas páginas seguintes, até o final, o contraponto entre a abundância e a falta 

tematiza a possibilidade de enxergar a complexidade de relações que fazem um 

país, pela ótica das grandes obras literárias, conforme já dito por historiadores, 

sociólogos, críticos literários, autores e muitos leitores anônimos. 

 Guardadas suas peculiaridades, a produção literária pode fornecer elementos 

e subsídios para refletir e problematizar as relações sociais estabelecidas na 

estrutura dinâmica de uma sociedade sem imposições ou proibições ligadas aos 

juízos de valor; além de possibilitar tantas leituras quantos forem os leitores. Por 

outro lado, encontrar as ressonâncias das narrativas sociológicas em narrativa 

literária, e vice e versa, é um dos principais objetivos a serem alcançados no 

trabalho com a sociologia da literatura. 

A obra literária urde uma diversidade de saberes, construídos pela 

experiência cotidiana e pela evolução tecnológica e cientifica. Nesse sentido, vale a 

pena perguntar: “Será que é possível estabelecer se são mais numerosos os 

homens que aprenderam a história de sua pátria através da arte do que através das 

ciências?” (LUCKÁCS, 1981, p. 202). Tal questionamento feito por Luckács, ao 

discutir a teoria do romance, configura-se em inquietação teórica, um convite à 

pesquisa sociológica da literatura. Na certa, explorar homologias, vinculações e 
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fronteiras entre a arte e o espaço social, poderá ser útil na compreensão de como a 

arte literária constitui-se em estratégia de perpetuação e constituição de capitais 

culturais intrínsecos à formação humanística. 

Uma das principais teses defendidas pelo historiador, escritor e estudioso da 

literatura, Joel Rufino dos Santos (2008), é a de que o conhecimento literário não é 

um conhecimento auxiliar da história ou da sociologia, dentre outras áreas 

disciplinares. É um conhecimento que vale em si mesmo, por si mesmo, ou seja, a 

literatura arquiva fatos que as outras ciências não arquivam. O objeto da Literatura 

são as paixões humanas. A história dos excluídos onde é que está? – questiona 

Rufino – Não está na História está na literatura – conclui. Para Saramago (1998) a 

literatura não serve para nada.  Não tem nenhuma ação no mundo. Analogamente 

seria como indagar sobre a serventia do canto dos pássaros. Ao constatar que o 

escritor é requisitado para emitir opinião sobre tudo enfatiza que não há que se pedir 

respostas à literatura porque ela não pode e conclui a respeito da condição do 

escritor: “Nós somos pássaros cantantes” (SARAMAGO, 1998, p. 4). Sua firmeza de 

valores e ideias não reduz a carga poética de suas palavras ao vazio, ao contrário 

devolve-as ao seu lugar de origem, às relações sociais, porque ressoam em suas 

posições de cidadão em combate contra um arbitrário cultural que se impõe pelo 

controle do capital simbólico que também se encontra na raiz das desigualdades 

sociais. 

Junto com o apelo ao pensamento reflexivo, crítico, seu compromisso 

intelectual sempre recusou a indiferença e a apatia moral. Seja em grande parte de 

sua obra, no arcabouço textual representativo de sua ótica de sentir o mundo como 

sua verdadeira escritura. Ou mesmo quando se recusa a abrir mão dos elementos 

históricos e sociológicos, para as infindáveis releituras, na composição das obras e 

na escolha das temáticas, possibilitadas por sua criação literária, conforme afirma 

Aguilera (2014): 

 
Ainda hoje ressoam sua severa denúncia e sua exigência de um 
retorno à ética, a exortação a protagonizar uma insurreição da virtude 
num contexto de decadência, princípio que aplicou com denodo em 
seus textos. ‘Percebi, nestes últimos anos, que ando procurando uma 
formulação da ética: quero exprimir, através dos meus livros, um 
sentimento ético da existência, e quero exprimi-lo literariamente’, 
reconheceria em 1996 (AGUILERA, 2014, p. 74 -75, grifos do autor). 
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A vontade coesa da expressão de uma formulação ética através de suas 

obras, sem desvincular-se de uma postura humanitária encontra-se sintetizada na 

primeira proposta – item A – feita por Saramago (2007) na Carta de Princípios da 

FJS. Entre a vontade e o desejo, um dos três princípios que regem a Fundação José 

Saramago propõe que ela “assuma, nas suas actividades, como norma de conduta, 

tanto na letra como no espírito, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, 

assinada em Nova Iorque no dia 10 de dezembro de 1948”. 

 

2.2.5 Literatura e vida: (re) constituição da humanidade do ser  

 

Como parte de um sistema solidário que se influencia reciprocamente há 

entre arte e sociedade um movimento dialético que as engloba. A análise das 

interseções entre a arte e a construção da humanidade do ser é permeada pelo 

conhecimento do mundo e do Outro. No mesmo sentido, atribuído à concepção de 

realismo ilustrada no questionamento proposto por Konder (2005, p. 59): “Toda 

grande arte é realista? ”.  

Quando problematizada a partir de uma perspectiva ontológica, esse “pensar” 

o ser o apreende como tema crucial do pensamento, ou seja “o ser precede o 

conhecer” (KONDER, 2005, p. 59). Para Konder, o “ser” é um conceito mais 

abrangente do que aquele que tem sido concebido pelos seres humanos, torna-se 

quase impossível defini-lo isoladamente. Em qualquer definição há a necessidade de 

utilizar a palavra “é” – presente do indicativo do verbo ser – do mesmo modo, a 

tentativa de definir “ser” resulta numa tautologia. Ainda assim, o ser é um conceito 

ontológico essencial e central nas discussões sócio-político-filosóficas, pois, ilustra a 

diversidade das ciências e sua vocação para investigar toda realidade natural e 

humana. Dessa maneira, a concentração das artes se dá em torno do ser humano, 

sociologicamente constituído – nas relações interativas com o mundo, consigo 

mesmo e com os outros – e produz-se integralmente no âmbito do complexo 

processo formativo dos grupos humanos.  

Seria incoerência pensar o homem somente como um ser singular, iluminado 

por lampejos de inspiração, realizador de um processo criativo, desvinculado da sua 

experiência social. Ao reafirmar que toda grande arte é inevitavelmente realista, 

Konder (2005) retoma o conceito de realismo em Lukács – autor que se empenhou 

apaixonadamente na defesa da perspectiva ontológica. Em seu desafio de pensar a 
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arte e a ciência Lukács optou por situá-las historicamente e contextualizar suas 

manifestações. Ele não coloca a arte como reflexo da natureza e sim como 

possibilidade de refletir a práxis com todos os movimentos contraditórios do ser 

humano. “O movimento da literatura – como o movimento da cultura e o movimento 

da linguagem – é um movimento de universalização” (KONDER, 2005, p.67). E, vale 

lembrar, nesse movimento há uma busca pela interação com outros, se toda forma 

de se expressar culturalmente leva os sujeitos a extrapolarem os limites de suas 

singularidades é porque, nessa expressão, estão tentando tocar outros sujeitos. 

Desse modo, em seus estudos, Konder (2005) acompanha a dialética entre 

“reificação” e romance. Ou seja, as visões de mundo (mentalidades) e a estrutura, 

inseridas pela mediação, são reificadas na matéria e no cerne da configuração do 

romance.   

O propósito de produzir obras primas, não resume a função social da arte, por 

outro lado é possível notar a partir da leitura das obras-primas da literatura, que há 

um movimento universalizador na forma de expressar o real assim como existe 

universalidade na percepção da realidade. Porquanto, aquilo que determina a 

essência da realidade é simultaneamente universal e singular; o que corresponde à 

visão de que, em essência, toda grande arte nos "remete a um ser social amplo, que 

só pode ser alcançado pelos caminhos de um humanismo positivo, que em princípio 

não nega o caráter sócio-histórico da práxis humana” (KONDER, 2005, p.99). Penso 

que, de modo semelhante, os caminhos palmilhados por aqueles que trabalham 

pautados numa visão ampla do processo educacional tem seu eixo gravitacional na 

percepção dos vínculos que a educação e a formação estabelecem com a 

historicidade do ser, engendrado no mundo da cultura e, por extensão, em estreita 

relação com as manifestações artísticas das realidades cotidianas. 

Por esses caminhos a literatura presta-se, da mesma forma, à crítica poética 

da mesquinhez e da estreiteza imaginativa – nos dizeres de Fernando Pessoa 

(1966, p. 286): “A literatura, como toda a arte, é uma confissão de que a vida não 

basta. Talhar a obra literária sobre as próprias formas do que não basta é ser 

impotente para substituir a vida”. Percebo, por este viés crítico e poético, a 

vinculação da literatura saramaguiana à noção da palavra como componente de 

uma verdadeira orquestra (pulsante de sons, silêncios, pausas) que carece da 

produção, criação e invenção do homem pela sua própria voz.  
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Certo do poder das palavras, Saramago nunca ignorou suas limitações diante 

da vida e o poder da ação dos cidadãos comuns em prol de melhores condições de 

vida. Ou, como disse, com maestria, as palavras de outro poeta, João Cabral de 

Melo Neto (apud SALGADO, 1997, p. 3): “É difícil defender só com palavras a vida 

(ainda mais quando ela é esta que vê, Severina) ”. Essa epígrafe escolhida por 

Saramago, para o prefácio do livro Terra, de Salgado, prepara-nos para falar de arte, 

vida, morte, trabalho, violência e amor à terra. A “autoridade cultural” conquistada 

pelo autor reforça o valor e a eficácia simbólica de seu posicionamento idealizado, 

um ano após “o massacre de Eldorado de Carajás80”. Como desdobramento de sua 

indignação diante de tamanha violência, em agosto de 1999, recusa-se a ser 

doutorado “honoris causa” pela Universidade de Belém do Pará em sinal de protesto 

contra o modo como decorre o julgamento do massacre: “Já não imaginava que em 

pleno século da chamada democracia global pudessem acontecer coisas assim” 

(ANEXO B), polemiza Saramago. 

Durante entrevista ao programa Roda Viva, Saramago (1998), admite ter 

certa influência do barroco, fama que começava a desvanecer-se, com traços já bem 

tênues, a partir de Ensaio sobre a cegueira e Todos os nomes. O narrador que 

encontramos em Saramago – a exemplo do moderno narrador do romance 

delineado por Benjamin (1994) – aprimora-se na relação com o tempo e com 

“estatuto histórico” das formas narrativas em defesa da busca de significados. No 

referido ensaio, Benjamin remete à Teoria do romance em Lukács, ao ligar a 

centralidade da vida à constituição da arte literária. “Mas essa questão não é outra 

coisa que a expressão da perplexidade do leitor quando mergulha na descrição 

dessa vida” (BENJAMIN, 1994, p. 212). Ao deparar-se com tentativas de definições 

do inatingível e, por vezes inexprimível, das experiências temporais, o sujeito 

ultrapassa o dualismo da exterioridade e da interioridade no instante que tem a 

percepção da unidade de sua vida, pelo romance. No cerne da visão capaz de 

atingir “o sentido da vida” está o que move o romance; enquanto que “a moral da 

história” (BENJAMIN, 1994, p. 212) faz desenvolver-se a narrativa. Essas duas 

“palavras de ordem” – de um lado o “sentido da vida” e no outro “a moral da história” 

– possibilitam-nos distinguir entre si romance e narrativa, além de trazer à tona e nos 

                                                           
80  Ocorrido na povoação de Eldorado dos Carajás, a 17 de abril de 1996. No massacre, 155 
soldados da polícia militarizada abriram fogo contra uma manifestação de camponeses tendo 
provocado 19 mortes e um número indeterminado de feridos. 
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fazer compreender o estatuto histórico de cada um desses gêneros textuais. Neste 

estudo não é de meu interesse reforçar a distinção entre romance e narrativa; não 

obstante, opto por uma apreciação da sobreposição de narrativas romanescas que, 

no território da escrita saramaguiana, convidam a refletir sobre o “sentido da vida”.  

Nos romances de Saramago a escritura do tempo e a apreensão de certo 

“sentido da vida” parecem constituir-se como uma busca constante. Sobre a 

dimensão temporal e a impossibilidade de reconstituir o passado, de maneira nem 

sequer satisfatória, resta ao escritor ficcionista aventurar-se pelas “zonas das 

sombras”. Segundo Saramago (2000b, p.14), o romancista avança munido das 

palavras, 

 

[...] com a sua pequena candeia, iluminando recantos, procurando 
caminhos que a poeira do tempo escondeu, inventando pontes que 
liguem fatos isolados”. Num supremo ato de ousadia, pode até 
substituir “algo do que foi por aquilo que poderia ter sido 
(SARAMAGO, 2000b, p. 14).  

 

Na literatura saramaguiana a cartografia de sua escritura geralmente 

harmoniza, pela instância narradora, dois vastos mundos, “o mundo das verdades 

históricas e o mundo das verdades ficcionais, à primeira vista inconciliáveis” 

(SARAMAGO, 2000b, p.15) E é, precisamente, por isso que se “faz da literatura 

vida”. 

Resumindo, dentre as muitas características que permeiam um tipo de 

Sociologia da Literatura para ler Saramago, fica evidente que a leitura sociológica 

deste autor não é apenas uma opção do leitor, mas uma atitude inevitável diante da 

produção artística construída por ele no campo literário, com todos os embates 

surgidos ou provocados. Sua insistência em não separar o homem de seu trabalho 

sugere um olhar menos idealizado para o ato de estar no mundo impondo 

enfaticamente a necessidade de participação efetiva, de cada pessoa, nos destinos 

possíveis. Em entrevista concedida juntamente com Sebastião Salgado e Chico 

Buarque, sobre um trabalho conjunto81, avisou que poderia chocar os 

telespectadores mais puritanos com uma declaração, um pouco forte, diante do 

                                                           
81  O livro Terra, lançado em 1997, apresenta 109 fotografias, feitas por Salgado entre 1980 e 

1996. Além do prefácio de Saramago, o trabalho também teve a participação de Chico Buarque, que 
compôs duas canções inspiradas nas imagens. Os direitos autorais da obra foram doados ao MST 
(Movimento dos Trabalhadores Sem-Terra). 
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drama de famílias brasileiras fotografadas, em seu cotidiano, por Salgado (1997) e 

as atitudes de pessoas que não querem ver: “Não é a pornografia que é obscena, é 

a fome que é obscena. E enquanto nós não compreendermos isso [...] todo discurso 

pela moralidade pública é um discurso hipócrita” (SARAMAGO, 1997). Não por 

acaso faz duras críticas ao governo brasileiro daquela época em seu belíssimo texto 

de prefácio do livro (ANEXO G).  Como ele mesmo afirmou “o pior de tudo não é 

quando nós não sabemos as coisas, o pior de tudo é quando nós sabemos as coisas 

e não agimos” (SARAMAGO, 1997). 

Retomando, trabalhar com a Sociologia da literatura na perspectiva 

bourdieusiana supõe que a socioanálise está dentro da obra e não na trajetória 

biográfica do autor. Por si só, uma biografia não “explica” a obra, está longe de ser o 

eixo central em sua produção cultural. Tal constatação significa enfocar a obra em 

paralelo com a rede de relações que a produziu. Entretanto, quando, no capítulo que 

se encerra, retomei a biografia de José Saramago, o fiz em função do 

reconhecimento do próprio autor de que um autor também é construído pela obra. 

Ou seja, a obra literária não só é uma ação sobre a sociedade, como exerce 

também uma ação reflexiva sobre o autor; Saramago se reconhece transformado 

pelos personagens de suas obras (ANEXO D). Em certo sentido, trazer à luz 

momentos biográficos desse escritor, se explica por seu constante questionamento 

do mundo social, uma autoanálise reflexiva sobre a profissão de escritor. Sendo 

assim, a partir desse ponto não há pretensão de se priorizar elementos biográficos 

do escritor, esses somente serão acionados quando a construção de argumentos 

para a compreensão da estrutura interna da obra requisitar essa aproximação. 

Daqui em diante, no Capítulo III, aproxima-se a lupa de uma obra específica, 

A Caverna (2000a), primeiro romance produzido após o anúncio do Nobel de 

Literatura. Nossa proposição passa por escrutinar a obra no sentido de demonstrar, 

com suas palavras e imagens, que a arte “forma”, ou dá pistas de “re-formas” à 

nossa humanidade latente, uma vez que, “o verdadeiro assunto da obra de arte não 

é nada mais que a maneira propriamente artística de apreender o mundo," 

(BOURDIEU,1996, p. 334) dando sinais do domínio que o artista tem de sua arte. 
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CAPÍTULO III 
 

 

 

 

FORMAÇÃO HUMANA: A CAVERNA DE FORA PARA DENTRO 

 

O alvo deste terceiro e último capítulo será enfocar, em A Caverna, o estudo 

das dimensões da arte literária em relação à sociedade, no intuito de ponderar sobre 

a arte como uma das muitas formas de consciência social. Entendo, 

especificamente, a literatura como uma das vertentes de compreensão da condição 

humana e do processo de humanização – propiciado tanto por meio da imersão na 

experiência artística, como pela efetiva participação na vida social. Ao buscar 

compreender como se articulam as homologias e antinomias entre arte literária e 

vida social, pretendo, também, questionar a importância do reconhecimento e 

valorização da diversidade dos saberes sociais para a conquista de um processo 

educativo realmente humanizador. Acredito que o questionamento em torno de 

funções sociológicas, na arte literária, poderá ser instigante e revelador, no sentido 

de apontar algumas proposições acerca da articulação dos determinantes e 

estratégias, de intercâmbio do capital cultural, na literatura concebida por José 

Saramago na obra A Caverna (2000a). 

  

3.1. Uma leitura de A Caverna: uma parábola social? 

 

Um facto é o que o dia traz, outro facto é o que nós, por nós próprios, 
lhe levamos a ele, A véspera, Não percebo o que quer dizer, A 
véspera é o que trazemos a cada dia que vamos vivendo, a vida é 
acarretar vésperas como quem acarreta pedras, quando já não 
podemos com a carga acabou-se a transportação, o último dia é o 
único a que não se pode chamar véspera, (SARAMAGO, 2000a, p. 
75). 

 

A inter-relação entre o contexto sócio-histórico e a educação como prática 

social fundamenta o surgimento e a manutenção de vários processos educativos, 

inevitavelmente vinculados às concepções de homem, sociedade e conhecimento. 

Nas tramas de A Caverna esse percurso sócio-histórico, concomitante à constituição 

dos conceitos de educação – e cultura, faz-se perceptível nos diferentes espaços 

sociais, reconstituídos pelo romance e, a partir destes, possibilita que se construa 
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também uma pluralidade de significados possíveis na interpretação das bases 

teórico conceituais dos processos sócio formativos. 

Poucos meses antes da proclamação do Nobel, durante congresso, na 

Universidade Italiana de Turim, reúne-se “um grupo de notáveis professores de 

diferentes nacionalidades com o propósito de analisar a obra de José Saramago” – 

detalha Pilar Del Rio (2013). No evento retratam as diversas perspectivas literárias 

em Saramago e a despeito “do embaraço que sentia quando falavam dele assistiu 

como aluno disciplinado às diversas sessões” (DEL RIO, 2013, p.11). Em 

consequência, ao final do encontro, o autor-aluno, faz sua intervenção, motivado por 

algumas ideias apresentadas pelos palestrantes, e opta por uma conversa, em vez 

de uma comunicação ou mesmo uma aula magistral; durante o diálogo vai refletindo 

sobre sua trajetória de escritor, além de destacar especificidades do conjunto de sua 

obra. Nesse ato reflexivo, em primeira mão, supõe uma organização de sua 

produção literária em “fases” e amplia essa autoanálise até os últimos escritos – 

poucos dias antes de sua morte – e como “é um mapa da vida literária de 

Saramago” (DEL RIO, 2013, p. 14), percorrê-lo em sua companhia, pode auxiliar a 

elucidar aspectos de suas obras tanto quanto suas atitudes nas conferências e 

entrevistas.  

De acordo com Picchio (2013), com a costumeira lucidez de distanciar-se de 

“dentro de si e das suas próprias” ações (PICCHIO, 2013, p. 22), Saramago faz uma 

apaixonada releitura de sua pessoal trajetória de escritor, concede àqueles que 

conhecem e acompanham seu trabalho a “chave do enigma” – segundo a autora 

não se trata apenas de uma metáfora, quem sabe barroca – porque revela, nessa 

reconstrução, que “a estátua e a pedra representam duas etapas sucessivas e 

sequenciais de uma única investigação” (PICCHIO, 2013, p. 22, grifo nosso). 

Saramago refere-se aos seus livros como um edifício, uma estátua que tem sido 

construída, por ele, durante anos. Ele demarca o trabalho neste Edifício ou Estátua 

até o momento da escrita do Evangelho Segundo Jesus Cristo. Edificados, como diz, 

“com a convivência e o comprazimento de quem conhece o valor de agir, de 

construir e criar com a matéria de ofício põe à sua disposição no meu caso as 

palavras” (SARAMAGO apud PICCHIO, 2013, p. 22). Dessa sua necessidade de 

descer ao fundo do edifício e escavar, surgem seus últimos livros – segundo o 

próprio autor – nascidos de uma escrita de maturidade; diz acreditar ser preciso que 

o escritor envelheça para que seja capaz de “escavar a pedra”.  
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Pertencem à fase da escavação na pedra, o Ensaio Sobre a Cegueira, de 

1995, e Todos os nomes – o último romance escrito até aquela época – em 1997. 

Após um distanciamento da escrita, de pouco mais de dois anos, publica a obra A 

Caverna (2000), na transição entre o final de um século e/ou início de um novo – a 

depender da perspectiva do olhar. “A Caverna é a minha despedida do século” 

(SARAMAGO, 2000d, p. 1, grifos no original) – afirma ao lançá-la no Brasil. Esta 

obra, somada às duas anteriormente citadas, seria a terceira peça a completar uma 

trilogia “involuntária” – conforme denominação do próprio Saramago. Enquanto o 

primeiro romance enfoca a crise da razão e da cegueira moral, a segunda obra 

denota a busca e a necessidade do outro, a última, aquela que fecha a trilogia, é, 

como os outros dois, um apanhado de sua visão de mundo. Em A Caverna ele 

denuncia as visões enganadoras de um mundo de simulações e simulacros; nesse 

universo fictício, figuras de resistência procuram compreender, em meio à transição 

de modos de vida e trabalho, o sentido de dores e conflitos – inerentes à natureza 

humana em todo e qualquer espaço – para arriscar-se a viver sua individualidade de 

forma plena. Os três livros usam, no aspecto formal o modelo da alegoria ou da 

parábola; envolve um novo modo de pensar que não é, necessariamente, superior 

ao anterior, não é disso que se trata. Contudo, no que diz respeito ao livro A 

Caverna, ao falar de novos formadores de mentalidades, há que ficar claro – 

ressalva Saramago (2000d, p. 2) – “Não estou a fazer juízos de valor. Estou só a 

dizer que há uma mentalidade nova a se formar e que não envolve só o centro 

comercial, mas também a discoteca e o estádio de futebol” – fazendo referência a 

um lugar-personagem, O Centro de A Caverna. 

 Desse modo, ao falar da obra e do processo de produção, nesses termos, o 

autor anuncia sua posição de intelectual no processo de mudança; comprometido 

com a desconstrução dos processos de dominação, pela imposição de um 

pensamento unificado, seu “fazer artístico”, seu habitus, aproxima-se da Sociologia 

da prática guiada por certo “senso prático”: 

 

Para Bourdieu, não somente as lutas simbólicas e por posições que 
se travam permanentemente nos diferentes campos sociais levam à 
mudança, como a denúncia dos mecanismos de dominação, aliada à 
participação nos movimentos sociais que se formam para combatê-
los – como ele o vinha fazendo –, contribui para promovê-la: não 
qualquer forma de mudança, mas aquela que afeta as desigualdades 
sociais e o sistema de dominação (LOYOLA, 2002, p. 83). 
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Da mesma maneira, para José Saramago, uma mobilização cidadã constante 

pode operar a transformação social, desde que os sujeitos de direitos façam a sua 

parte. Daí seu compromisso, em respeito à mudança de mentalidades, com a luta 

em prol do cumprimento de justiça social. E é este comprometimento que dá o tom 

ao Discurso pronunciado no Banquete Nobel, em 10 de dezembro de 1998 (ANEXO 

L), na mesma data em que se cumpriam cinquenta anos sobre a assinatura da 

Declaração Universal dos Direitos Humanos. Referindo-se às injustiças e 

desigualdades sociais que se multiplicaram no mundo, nesses cinquenta anos, diz o 

autor em seu pronunciamento:  

 

A mesma esquizofrénica humanidade que é capaz de enviar 
instrumentos a um planeta para estudar a composição das suas 
rochas, assiste indiferente à morte de milhões de pessoas pela fome. 
Chega-se mais facilmente a Marte neste tempo do que ao nosso 
próprio semelhante. Alguém não anda a cumprir o seu dever 
(SARAMAGO, 2013, p. 90). 

 

De modo geral, as três obras aludidas – Ensaio Sobre a Cegueira; Todos os 

nomes; A Caverna – expõem uma profunda cisura civilizacional e, embora não 

delimitem um período histórico, remetem o leitor ao modo de vida contemporâneo. 

Conforme define Fernando Goméz Aguillera (2013, p. 58) – autor de uma 

Cronobiografia de José Saramago e curador da exposição “A Consistência dos 

Sonhos82” – ao escrever A Caverna, seu autor “dispôs uma fábula em torno de um 

centro comercial delineado como o coração simbólico de um sistema cruel que 

devora modos de produção personalizados enquanto fabrica excluídos”. 

No conjunto da obra saramaguiana, a ideia originária da caverna parece já 

estar presente na crônica “Saudades da Caverna” (ANEXO H), no livro A Bagagem 

do Viajante, 1ª edição, em 1973. Com base no interesse em discutir o itinerário do 

homem no contexto social contemporâneo, alternando modos de vida, entre 

mudanças e continuidades, Saramago (1996, p. 46) indaga nessa crônica: 

“Andaremos nós à procura de uma nova inocência, de um recomeço?” Já naquela 

época o discurso do cronista constata: “Certos usos e costumes (certas vendas, 

certas compras) não surgem por acaso [...] uma vez que a moda não é mais do que 

                                                           
82  Exposição sobre a vida e obra de José Saramago na Galeria de Pintura do Rei Dom Luís no 
Palácio Nacional da Ajuda. Iniciada em 2008 na Espanha, percorre vários países. 
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a difusão promovente de um uso primeiramente limitado” (SARAMAGO, 1996, p. 45, 

grifos no original). Ao que tudo indica o escritor prefere deixar alguns 

questionamentos – para si e para os outros – e sem esperar respostas procura 

nomear essa exclusão. A negação de certos usos e certos roteiros da cidade, 

limitados a uma parcela de seus moradores, ameaça profundamente a convivência 

cotidiana, com um traçado excludente, uma vez que as cidades são resultantes de 

complexos processos de modernização e “em escala jamais imaginada são 

alteradas as relações do homem com a natureza, rompidas tradições, às vezes 

milenares, deslocadas populações inteiras...” (BUENO, 1995, p. 104).  

Ao empregar a metáfora da caverna, Saramago não se propõe a fazer de sua 

obra uma atualização do pensamento de Platão, adaptando-o para a realidade 

contemporânea; utiliza-se da paródia como forma de apropriação do mito da 

Caverna de Platão (ANEXO I). Para isso, seu romance revela, precisamente, a força 

da sensibilidade construída no embate cotidiano, na vida efetiva, que atinge a vida 

empírica do homem comum rumo à formação humana. Por isso, não se ocupa 

enfaticamente da supremacia da racionalidade sobre a sensibilidade.  A escolha do 

recurso da paródia possibilita-lhe trabalhar o viés crítico da matéria ficcional e pelo 

olhar crítico a parábola pedagógica do filósofo grego pode ser transmutada em uma 

parábola social contemporânea.  

A vinculação da obra A Caverna analisada como gênero textual “parábola” – 

algumas vezes a ela atribuído – sedimenta-se a partir do conceito definido, como 

termo literário “vizinho da alegoria”, por Moisés (2013, p. 347). A “parábola” origina-

se do grego “parabolê, comparação”. Geralmente identificada como o apólogo e a 

fábula “em razão da moral, explícita ou implícita, que encerra, e da sua estrutura 

dramática” (MOISÉS, 2013, p. 347). No entanto, a parábola diferencia-se dessas 

formas literárias em razão de ser protagonizada por seres humanos. Ainda no 

sentido dicionarizado “a parábola comunica uma lição ética por vias indiretas ou 

simbólicas: numa prosa altamente metafórica e hermética, veicula-se um saber 

apenas acessível aos iniciados”. Ainda que se possam inventariar exemplos 

profanos, a parábola remete-nos em primeira instância ao texto bíblico. 

Corajosamente, o autor recorre à forma metafórica e, por meio dela, assume os 

riscos de exibir, com toda a força narrativa, um nítido retrato sociológico de gente 

humilde. 
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Diversas chaves de leitura são possibilitadas pela análise dessa parábola 

social, assim como acontece com a maior parte dos escritos de José Saramago. Sua 

trama literária anuncia um pacto de leitura que demanda o aprendizado da reflexão 

crítica e consciente da realidade vivida, por autores e leitores; com tudo aquilo que 

as culturas têm em comum e com tudo que as manifestações culturais revelam de 

suas singularidades. Destaco, assim, a existência de vasto material acadêmico 

sobre Saramago na obra A Caverna e assumo o risco de cometer exclusões83. 

Algumas leituras qualificadas realizadas em estudos com distintos propósitos 

acadêmicos – teses e dissertações – em diferentes áreas de concentração como 

Teoria Literária e Literatura Comparada; Ciências Humanas; Linguística, Letras e 

Artes etc. Noto, no entanto, que o potencial sociológico da abordagem 

saramaguiana torna a tarefa do pesquisador ainda mais desafiadora e minuciosa, 

dada à riqueza conceitual de sua obra.  Com a Sociologia da Literatura há uma 

maior cautela em relação às expectativas e pretensões pautadas pela crença na 

genialidade do artista, e, com isso, evita-se a atribuição de valores desmedidos a 

aspectos isolados da obra. 

 A leitura sociológica, importante lembrar, somente evidencia-se ao mapear o 

campo sociológico, em que o romance se construiu, traçando um paralelo com o 

mapa oferecido pelo campo romanesco da obra em questão. Para Miceli (2003, p. 

65), a admissão de uma análise tríplice permite encontrar o conceito fundamental de 

“uma ciência rigorosa dos fatos intelectuais e artísticos”: primeiramente sobre a 

posição ocupada pelos intelectuais e artistas na estrutura da classe dirigente; a 

segunda via de análise diz respeito à “legitimidade cultural” conquistada pela 

concorrência interna entre os diversos grupos e categorias e, numa terceira 

possibilidade, enfoca a análise do processo de “construção do habitus como sistema 

de disposições socialmente constituídas de um grupo de agentes” (MICELI, 2003, p. 

65). O autor diz ainda que para se efetuar esses passos seria importante considerar 

as relações do campo intelectual com o campo do poder e, devido a isso, respeitar 

“a exigência de explicitar as margens de autonomia do campo intelectual” (MICELI, 

2003, p. 65).  

                                                           
83   Sugiro ao leitor interessado: “O trabalho e o trabalhador aos olhos de José Saramago” 
(GUIMARAES, 2011); Centro e Margens Literárias: Alegoria e Mito em A Caverna, de José 
Saramago, (BRANDÃO, 2005). “Tradução francesa da obra romanesca de José Saramago. O caso 
dos romances Ensaio sobre a Cegueira (1995), Todos os Nomes (1997) e A Caverna (2000). 2010” 
Tese de Doutoramento de Caravela (2010)”; Do barro ao pó: uma leitura de A caverna, de José 
Saramago, sob o prisma da alegoria” (CHRISTAL, 2005). 
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 Nesse quesito, a Sociologia do Romance de Goldmann (1976) tem como 

projeto sociológico compreender as estruturas significativas que se encontram 

latentes nos grupos sociais. Para o autor, é esse substrato social que atribui coesão 

à obra literária. Tais proposições ressoam na atividade literária voltada para a 

socioanálise enunciada por Saramago (2013), ao declarar que o que esse seu 

romance faz é perguntar ao leitor se somos todos como os prisioneiros de outra 

caverna, semelhante a de Platão, acreditando nas sombras que se movem na 

parede como a realidade. “Estaremos vivendo num mundo de ilusões? Que temos 

feito do nosso sentido crítico, da nossa exigência ética, da nossa dignidade de seres 

pensantes? ” (SARAMAGO, 2013, p. 49). Sem preocupar-se com respostas, o 

autor/leitor faz o convite e reafirma suas motivações literárias e engajamento 

político: “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” 

(SARAMAGO, 2013, p. 50). 

Antes de adentrar uma Caverna em especial, o leitmotiv do percurso de 

investigação, agrada-me a ideia de trazer outra referência das origens remotas, dos 

bastidores da construção ficcional. Apreender o esboço dessa criação literária e as 

relações que guarda com as tradições culturais do momento sócio-histórico, em que 

se anuncia durante o processo de produção, é também reconhecer suas raízes em 

outras intenções de escrita. Saramago percorre “outras cavernas” e, para isso, 

desvincula-se da estátua e lapida a pedra. Na obra O Caderno (2009) consta em 

anotação de 25/09/2008 – de seu livro/blog – a publicação do texto "Pura aparência", 

onde medita: 

 
Suponho que no princípio dos princípios, antes de havermos 
inventado a fala, que é, como sabemos, a suprema criadora de 
incertezas, não nos atormentaria nenhuma dúvida séria sobre quem 
fôssemos e sobre a nossa relação pessoal e colectiva com o lugar 
em que nos encontrávamos. O mundo, obviamente, só podia ser o 
que os nossos olhos viam em cada momento, e também, como 
informação complementar importante, aquilo que os restantes 
sentidos – o ouvido, o tacto, o olfacto, o gosto – conseguissem 
perceber dele. Nessa hora inicial o mundo foi pura aparência e pura 
superfície. [...] Naquelas antiquíssimas épocas não nos passava pela 
cabeça que a matéria fosse “porosa”. [...] continuamos, tal como o 
haviam feito os nossos antepassados das cavernas, a apreender, 
identificar e reconhecer o mundo segundo a aparência com que de 
cada vez se nos apresente. Imagino que o espírito filosófico e o 



178 

 

espírito científico deverão ter-se manifestado num dia em que 
alguém teve a intuição de que essa aparência, ao mesmo tempo que 
imagem exterior captável pela consciência e por ela utilizada como 
mapa de conhecimentos, podia ser, também, uma ilusão dos 
sentidos. [...] A este escrevinhador sempre o preocupou o que se 
esconde por trás das meras aparências, e agora não estou a falar de 
átomos ou de subpartículas, que, como tal, são sempre aparência de 
algo que se esconde. Falo, sim, de questões correntes, habituais, 
quotidianas, como, por exemplo, o sistema político que 
denominamos democracia, aquele mesmo que Churchill dizia ser o 
menos mau dos sistemas conhecidos. Não disse o melhor, disse o 
menos mau. Pelo que vamos vendo, dir-se-á que o consideramos 
mais que suficiente, e esse, creio, é um erro de percepção que, sem 
nos apercebermos, vamos pagando todos os dias. Voltarei ao 
assunto (SARAMAGO, 2009, p. 22-23 grifo nosso). 

 

Conforme evidenciado nos fragmentos selecionados, os elos entre “Saudades 

da Caverna”, “Pura aparência”, “A Caverna” – e outros intertextos escritos por 

Saramago – continuam sendo fortalecidos, uma vez que o discurso literário é 

utilizado, também, para refletir sobre as ilusões de sentidos e a imposição de 

verdades unificadas, por meio da violência simbólica, exercida entre agentes e 

instituições nos sistemas políticos, econômicos, educacionais e culturais; sempre a 

impactar a vida cotidiana de maneira arrasadora.  

Na construção de A Caverna que estou a reler, publicada oito anos antes, 

com 1ª edição em 2000, Saramago, de volta ao assunto, oferece ao leitor atento, 

mais um indício de que o projeto literário desta obra já foi concluído – da perspectiva 

de uma escrita finalizada pelo escritor e não pela ótica do campo literário. Esse 

projeto literário procura atender a interesses específicos do autor, pouco vinculados 

à inspiração, como um puro entusiasmo criador, e são cada vez mais determinados 

por alianças e embates estabelecidos – no campo artístico – com a forma de arte 

por ele defendida.  

 Carecem de destaque as manobras culturais de José Saramago, que só 

mantém sua eficácia simbólica para desconstruir estereótipos e “despertar” pessoas, 

porque ele usufrui de um considerável grau de autonomia no campo artístico e em 

função disso, consegue submeter às forças do campo aos seus projetos literários. 

Isto é, esse “mundo intermediário” – o campo literário – pode ser designado como 

um espaço relativamente autônomo, uma espécie de microcosmo com leis próprias, 

submetido como o macrocosmo às leis sociais, porém essas leis não são as 

mesmas.  
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De acordo com a noção de campo, “se [o microcosmo literário] jamais escapa 

às imposições do macrocosmo, ele dispõe, com relação a este, de uma autonomia 

parcial mais ou menos acentuada” (BOURDIEU, 2004b, p. 21, grifo nosso). 

Saramago utiliza-se dos “princípios do campo” (BOURDIEU, 2004b, p. 23), ou em 

outras palavras, da estrutura das relações objetivas que se estabelecem entre os 

agentes em sua produção cultural, haja vista, ser “no horizonte particular dessas 

relações de força específicas, e de lutas que têm por objetivo conservá-las ou 

transformá-las, que se engendram as estratégias dos produtores” (BOURDIEU, 

2011, p. 60-61). Mediante a posição ocupada na estrutura do campo literário, o autor 

exerce sua atuação – estética e/ou política – de forma tão contundente que chega a 

ponto de extrapolar as fronteiras do literário. Ou seja, com visão privilegiada do 

campo, domina o funcionamento das regras de sua arte e participa efetivamente na 

distribuição do capital simbólico; pode calcular melhor suas tomadas de posição nas 

lutas literárias, específicas ou não.  

 A história social inscrita na produção cultural do romance A Caverna, 

anteriormente intitulado O Centro, tem ramificações que alcançam desde as ruas de 

uma grande metrópole, com seus inúmeros outdoors, onde tudo se vende e se 

compra, até os museus que dialogam com as cidades e as memórias de diferentes 

culturas por meio da arte popular. Nessa alusão, conforme informado pela imprensa 

à época da sua publicação, uma das fontes de pesquisa e inspiração, refere-se a 

uma visita do escritor luso ao Museu Casa do Pontal (ANEXO J), situado nos 

arredores do Rio de Janeiro. Em função de mais essa experiência de apreciação 

artística suas perspectivas em relação ao seu décimo romance, em gestação, iriam 

mudar completamente. Na interpretação de Horácio Costa (2002), “Neste museu, o 

escritor ‘descobriu’ umas estatuinhas de barro feitas há quarenta anos por um artista 

popular [...] representando figuras humanas” (COSTA, 2002, p. 188, grifos no 

original). Além dessa, outra questão ligada à composição da geografia sociocultural 

do Rio de Janeiro traça possíveis percursos sociológicos entre aqueles percorridos 

pelo autor, até chegar ao Museu Casa do Pontal, e outros inseridos no romance:  

 

situado ao sul do Rio, perto do mar porém longe do centro da cidade: 
para chegar a ele, deve-se passar por bairros ultramodernos – a 
Barra – nos quais quilômetros de torres de um luxo anódino 
sucedem-se monotonamente, interrompidas de tanto em tanto por 
shopping-centers de aparência intercambiável; haverá sido esse 
ambiente, próximo talvez ao que poderíamos chamar de “urbanística 
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orwelliana”, o outro fator que sugeriu a Saramago a escritura de A 
Caverna (COSTA, 2002, p. 188). 

 

A empatia do olhar do escritor para a figuras de barro emolduram o enredo do 

romance, na figura do oleiro, assim como os “não lugares” compõem arranjos 

sociolinguísticos fundamentais para a trama saramaguiana; pela ótica de Saramago 

(2000a, p. 16) “tal como sucede nas vidas, quando julgávamos que também nos 

tinham levado tudo [...] fragmentos dispersos [...] mostram-nos que este território 

havia sido ocupado antes pelos bairros dos excluídos”. Porém, o domínio do bairro é 

“também o lugar de uma passagem pelo outro, intocável porque distante, e, no 

entanto passível de reconhecimento por sua relativa estabilidade” (MAYOL, 2013, 

p.43); o bairro é onde, positiva ou negativamente, se experimenta a prática de 

reconhecimento do espaço enquanto social. Por meio de uma narrativa romanesca 

descritiva Saramago descreve e denuncia uma configuração de lugares sempre 

imposta por um tipo de urbanismo que ignora alguns itinerários. É uma parte dessa 

exclusão que o olhar do Oleiro Cipriano – personagem central de A Caverna – 

apreende enquanto circula pela cidade: 

 

Entre as barracas e os primeiros prédios da cidade, como uma terra-
de-ninguém separando duas facções enfrentadas, há um largo 
espaço despejado de construções, porém, olhando com um pouco 
mais de atenção, percebe-se no solo uma rede entrecruzada de 
rastos de tractores, certos alisamentos que só podem ter sido 
causados por grandes pás mecânicas, essas implacáveis lâminas 
curvas que, sem dó nem piedade, levam tudo por diante, a casa 
antiga, a raiz nova, o muro que amparava, o lugar de uma sombra 
que nunca mais voltará a estar (SARAMAGO, 2000a, p. 16, grifo 
nosso). 

 

Obviamente, muitas outras metrópoles poderiam enquadrar-se no esboço 

descritivo dessa paisagem ficcional, todavia atentar para o detalhamento desse foco 

narrativo contribui para esquadrinhar, no campo romanesco, todo o círculo de 

relacionamentos estabelecidos, por agentes (e instituições) sociais, atuantes na 

trama. A circulação por esses espaços urbanos de ruínas e novas edificações 

universaliza o drama vivido por Cipriano, que embora em temporalidades distintas, 

acerca-se de outros dramas humanos – constatáveis em análises sociológicas da 

literatura – como o vivido por Fausto, de Goethe (2003) ou o Fausto de Thomas 

Mann (2015); ali ou em tantas obras primas da historiografia literária, cada obra 
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remete por caminhos distintos a diferentes realidades humanas. Certamente, por 

esse motivo, Luckás afirmava que toda grande arte é realista. Isto porque, em todas 

as obras que “alcançam esse nível superior de recriação, há uma contribuição mais 

ou menos universal ao autoconhecimento da humanidade” (KONDER, 2005, p. 98). 

Em consequência desse estatuto, são expressões do artístico que funcionam tão 

bem como metáfora da experiência humana. 

Num rápido panorama o leitor poderia vislumbrar a sinopse de A Caverna 

como a busca pela dignidade humana ideada na pessoa de Cipriano Algor: 

homem idoso, aparentemente frágil – expressivo símbolo de resistência de um estilo 

de vida, um conjunto de práticas sociais, – com o habitus de artesão, produtor rural 

de utensílios de barro, se vê desempregado do dia para a noite. Ao ter seu trabalho 

descartado, por um grande Centro Comercial, duvida de seu valor, e da potência de 

seus saberes e conhecimentos reconhecidos socialmente por muitos anos; em 

resumo, sua honra, seu prestígio e as relações sociais, ou seja, o capital simbólico 

(cultural e social) acumulado durante uma vida de trabalho. 

 O questionamento existencial da personagem protagonista quando se vê 

obrigada a mudar-se e inserir-se na vida urbana, contra a sua vontade, não pode se 

resumir a existência do Centro ou a uma visão “ingênua” e “pura” da área rural. 

Mesmo vivendo em uma aldeia, distante da cidade, Cipriano utilizava-se da 

infraestrutura da vida urbana – comercializava suas mercadorias e fazia compras – 

diante desse momento de transformação do seu estilo de vida mantém uma postura 

firme e reflexiva; ele está atento às mudanças e dispõe-se a avaliá-las.  

Exponho, a seguir, um esboço de personagens (QUADRO 2), criadas para 

esta “Caverna” saramaguiana e procuro apreender aspectos significativos de suas 

existências literárias – algumas ficam de fora, como os pais de Marçal; o subchefe, o 

homem sujo e mal-encarado; a criança que está no ventre de Marta etc. – procuro, 

nesse reconhecimento, também captar as estruturas mentais e cognitivas 

incorporadas socialmente pelas relações, estruturadas e estruturantes, travadas 

nesse mundo social reconstituído em A Caverna.



182 

 

 
Quadro 2.   Posicionamentos e tomadas de posição das personagens84  
 
 
Personagens  
  
Ordem alfabética 
 

 
Relações de proximidade  
 

Posição na trama 

 
Características  
psicossociológicas 
 dimensões psíquicas, sociais e 

políticas  

 
Poder de intervenção – 

posicionamento na trama. 

 
Impacto na trama – 
 

O que representa  
 

 
ACHADO 

 

Um cão perdido surge 
repentinamente na casa de 
Cipriano e é acolhido pela 
família. 
 
Demonstra maior proximidade 
com Cipriano e Marta, hostiliza 
Marçal (especialmente quando 
se encontra uniformizado).  
 

 
Animal jovem, bonito, tamanho 
normal pelo entre cinzento e 
preto. 
 
Mostra-se dócil e fiel ao longo 
do romance 
 
 O jogo narrativo propõe ao 
leitor, um cão detentor de 
valores, quase humanos, como 
consciência e sensibilidade.  

 
Escolhe a família Algor (é o 
único personagem que pode 
escolher) 

 

Ponte de encontro e união entre 
Isaura e Cipriano. 
 
De acordo com Isaura, Achado é um 
cão que veio de outro mundo. 

 
CENTRO 

 

Adquire o status de 
personagem na trama, ao 
ultrapassar seu papel de mero 
local.  
 
O Centro possui um edifício 
com 48 andares e “resume em 
si a história da humanidade e 
os simulacros de todos os 
grandes feitos e obras dos 
homens” (FERRAZ, 2012, p. 
96). 

 
Ambiente físico totalmente 
artificial (clima, vegetação etc.). 
 
 
Uma “gruta artificial povoada 
por seres que não pertencem 
mais a este mundo, nada mais 
que simulacros e sombras” 
(FERRAZ, 2012, p. 97). 

 
Como uma estrutura/agência 
“decide tudo sobre a vida das 
pessoas: de quem as 
mercadorias devem ser 
compradas, o que as pessoas 
devem comprar, e do que 
devem gostar” (FERRAZ, 2012, 
p. 96). 

 
“A Caverna pós-modernidade, onde 
todos querem morar” (FERRAZ, 
2012, p. 96).  
 
Pode ser a representação de um 
deus tirânico; um tribunal ou de um 
Shopping Center da atualidade. 
 
Rescinde o contrato de exclusividade 
com a Olaria de Cipriano deixando-o, 
repentinamente, sem trabalho. 
 
 
 

 

                                                           
84

  Quadro construído a partir de minha (re)leitura da obra, além de embasar-se em pesquisa – sobre personagens criados por José Saramago – 
realizada por Salma Ferraz (2012) e equipe durante quinze anos. Como resultado encontram-se dicionarizados 354 das personagens. 
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Personagens  
  
Ordem alfabética 
 

Relações de proximidade  
Posição na trama 

Características  
Psicossociológicas. 
dimensões psíquicas, sociais e 
políticas  

Poder de intervenção – 
posicionamento na trama. 
 

Impacto na trama – 
 

O que representa  
 

 
CHEFE DE DEPARTAMENTO 
DE COMPRAS 

 

Chefe dos encarregados de 
realizar as compras para o 
Centro. 
 
É diretamente com ele que 
Cipriano negocia encomendas 
e prazos de entrega das 
estatuetas 

 

Fornece ares de honestidade, 
ética e cordialidade de forma 
maquinal 

 
Ao cumprir suas atribuições de 
funcionário parece ter grande 
necessidade de se utilizar do 
“espírito prático” – capaz de 
tomar as melhores decisões 
com agilidade 

 
Possui visão objetiva e clara sobre o 
funcionamento da engrenagem da 
máquina industrial: as pessoas são 
substituídas caso não acompanhem o 
ritmo dessa engrenagem. 
 
É o grande representante da – frieza 
e hipocrisia – voz narrativa do Centro.  

 
CIPRIANO ALGOR 

 

Oleiro de profissão, camponês 
de 64 anos, embora aparente 
ser menos idoso; neto e filho de 
oleiros. Viúvo de Justa Isasca. 
 

 

Pessoa incomum, sábia, 
bondosa, paternal, curiosa, 
astuta, “possui uma 
personalidade pacata, revela-
se um mestre na arte da 
discussão e do diálogo” 
(FERRAZ, 2012, p. 101). 

 
Da produção de louças de 
barro passa a produzir 
pequenas esculturas para não 
perder sua fonte de sustento e 
manter a Olaria. 
 
Recusa-se a ir viver no Centro 
com o genro e a filha, quando 
Marçal for promovido de guarda 
a guarda Residente do Centro.  

 
É um artista apegado as tradições e à 
continuidade, ao trabalho artesanal. 
 
Tem o dom da palavra e se atém a 
explicar todo o processo de produção 
de seu trabalho – tanto no modo 
antigo de trabalhar as louças quanto 
no modo de esculpir os bonecos de 
argila. 
 
Retrata um modo de vida tido como 
antigo, ligado à natureza e aos ritmos 
do trabalho artesanal. 

 
Isaura Madruga 

 

Apresenta uma idade 
aproximada de quarenta e 
cinco anos. Também viúva, ela 
e Cipriano têm interesse 
comum por cântaros. 
 

 
Aparenta ter como 
características mais evidentes 
a perseverança e a 
determinação.  

 

Consegue viver sem a 
influência do Centro. Seu 
desejo é “estar ligada à 
natureza, ver as coisas sem as 
maquiagens da modernidade e 
da revolução industrial” 
(FERRAZ, 2012, p. 172). 
 

 

Personagem de grande importância 
na decisão tomada por Cipriano e 
família ao final do romance. 
 Revela-se como o motivo principal 
“pelo qual Cipriano assume que 
precisa viver outra vida e que não 
pode viver no mundo virtual, de 
sombras, que é o mundo oferecido na 
Caverna/Centro.” 
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Personagens  
  
Ordem alfabética 
 

Relações de proximidade  
Posição na trama 

Características  
psicossociológicas 
dimensões psíquicas, sociais e 
políticas  

Poder de intervenção – 

posicionamento na trama. 
 

Impacto na trama – 
 
O que representa  
 

 
JUSTA ISASCA 

 
Esposa falecida de Cipriano 
 

 
A filha Marta e o esposo 
Cipriano a descrevem como 
dedicada à família. 

 
De acordo com as 
lembranças de Cipriano, 
Justa Isasca, morre após 
sofrer um infarto fulminante 
enquanto trabalhava na 
Olaria da família. 

 
Em uma visita ao túmulo de Justa 
que Cipriano conhece Isaura no 
Cemitério. 

 

MARÇAL 
 
Genro de Cipriano Algor 
trabalha no Centro. Tem 
quase 30 anos, embora 
aparente ter menos idade. 
 

 
Ocupa a função de guarda do 
Centro, mas não anda 
armado. 
 
Demonstra disciplina e 
cumpre seus deveres com 
rigor. 
 
Bastante atencioso com a 
esposa. Com o sogro, tem 
uma relação de respeito e 
tranquilidade (o amor que 
ambos sentem por Marta os 
une). 

 
Seu maior sonho é ser 
promovido à Guarda 
Residente do Centro e, com 
isto, conquistar o direito de 
viver ali com sua família. 
 
Aparentemente acredita no 
poder do Centro, mas à 
medida que vai se 
aproximando de Cipriano, 
muda sua forma de pensar 
em relação ao poder 
capitalista. 

 
Personagem de grande importância 
na trama pelo fato de ser o elo do 
Centro – que em sua concepção 
representa o futuro – com a família 
Algor. 
 
Acredita nas “verdades” vendidas 
pelo Centro, embora não tenha 
uma opinião sólida sobre os fatos. 
Por isto “ele defende as ideias e a 
vida do Centro e não consegue 
conceber a vida sem a influência 
deste” (FERRAZ, 2012, p. 213). 

 
MARTA 
 

 

Única filha de Cipriano e Justa 
Isasca. Casada com o guarda 
do Centro, Marçal Gacho. 
Trabalha com o pai na Olaria. 
 
 

 

Possui uma personalidade 
serena. É meiga, carinhosa 
dedicada e consciente de suas 
obrigações como filha esposa e 
ajudante da Olaria. 
 

 

Herda da mãe o lugar à mesa, 
as tarefas domésticas e o 
poder de agregar a família ao 
redor de si, assumiu o papel da 
mãe falecida.  

 

Demonstra grande cumplicidade com 
o pai, é sua confidente. 
Vive em função da expectativa da 
promoção do marido e as 
preocupações e ocupações do pai. 
Representa o laço de união de dois 
mundos o antigo –artesanato – e o 
novo – o Centro comercial. 
Exerce grande poder de intervenção 
na elaboração da personagem 
central. 
O pai a define como uma filósofa por 
excelência. 

Fonte: Projeto gráfico da autora. 2015.
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A história do homem simples tem sido retratada em inúmeras versões, nas 

mais diferentes localizações do globo terrestre, e, embora cada uma nos remeta, de 

maneiras diferentes, a diferentes realidades, em cada uma delas a “realidade 

humana é representada como uma totalidade intensiva, quer dizer é revelada na sua 

essência por meio de bem-sucedidos artifícios da aparência e truques da linguagem” 

(KONDER, 2005, p. 99, grifos no original). De maneira similar, as imagens 

suscitadas pela escritura de Saramago são fruto de sua lida incansável com as 

possibilidades da palavra, na qual prioriza o diálogo com as faces da realidade 

humana; provavelmente, isso o tenha feito buscar em A Caverna a essência humana 

pelas artes do trabalho e do trabalhador.  

 

O edifício do Centro não é nem tão pequeno nem tão grande, 
satisfaz-se com exibir quarenta e oito andares acima do nível da rua, 
e esconder dez pisos abaixo dela. [....] salvo erro, omissão ou 
confusão um volume de nove milhões cento e trinta e cinco mil 
metros quadrados cúbicos, mais palmo menos palmo, mais ponto 
menos vírgula. O Centro, não há uma pessoa que não o reconheça 
com assombro, é realmente grande. E é ali, disse Cipriano Algor 
entredentes, que o meu querido genro quer que eu vá viver, por trás 
de uma daquelas janelas que não se podem abrir, dizem eles que é 
para não alterar a estabilidade térmica do ar condicionado, mas a 
verdade é outra, as pessoas podem suicidar-se, se quiserem, mas 
não se atirando de cem metros de altura para a rua, é um desespero 
que dá demasiado nas vistas e espevita a curiosidade mórbida dos 
transeuntes, que logo querem saber porquê (SARAMAGO, 2000a, p. 
101). 
 

 O tom irônico, narrado nessa passagem da Caverna, insinua um contraponto 

entre a imponência do espaço físico edificado e a imagem do Centro como 

representante, simbólico, da morte. 

 

 

3.1.1  A Caverna e a (sócio) lógica da sociedade de consumo 

 

O universo de clientes sobre o qual viria a incidir o inquérito ficou 
definido à partida pela exclusão daquelas pessoas que pela idade, 
pela posição social, pela educação e pela cultura, e também pelos 
seus hábitos conhecidos de consumo, fossem previsível e 
radicalmente contrárias à aquisição de artigos deste tipo, é bom 
saber que se tomámos esta decisão, senhor Algor, foi para não o 
prejudicar logo de entrada, Muito obrigado, senhor, (SARAMAGO, 
2000a, p. 291). 
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Para Michel de Certeau, o cotidiano é o que deixou de ser visto pelas 

pessoas, “é uma história a caminho de nós mesmos, quase em retirada, às vezes 

velada” (CERTEAU, 2013, p. 31). Debruçado sobre seu cotidiano, Saramago 

encontrou algumas nuances sociológicas para um novo romance. De acordo com as 

lembranças do autor, outra panorâmica compõe a genealogia de A Caverna, e se faz 

perceptível em suas imbricações narrativas. Ele recorda que, de retorno ao hotel, 

dialoga com uma amiga e observa do carro o anúncio (outdoor) da inauguração de 

mais um grande Centro Comercial e no mesmo instante apropria-se de mais essa 

fonte de pesquisa literária. A alquimia de sua narrativa coloca em evidência o 

paralelo entre os prisioneiros (das Cavernas) do mercado econômico e os 

prisioneiros das sombras do desconhecimento, na Caverna de Platão.  A esse 

respeito, descreve uma pequena “história da história”, de como se estabeleceu a 

ponte entre vida cotidiana e criação artística: “Um dia à estrada de Lisboa, aonde 

regressava vindo do Norte, vi, ao lado da estrada, um grande cartaz que anunciava 

a próxima abertura de um novo centro comercial” (SARAMAGO, 2013, p. 49). Para 

assumir seu propósito de desmistificar o processo de criação e produção artística 

como “pura inspiração” revela também sua estratégia, ou sentido prático, na 

construção desse romance e continua... 

 

Imediatamente, a imaginação desenhou na minha mente uma 
escavação profunda, na qual se levantava um edifício de dimensões 
enormes, de muros potentes, como uma fortificação gigantesca. 
Acabava de nascer A Caverna, que é 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. É uma metáfora da vida nos países desenvolvidos ou, 
que não o sendo, se enganam a si mesmos em virtude de uma 
prosperidade apenas aparente (SARAMAGO, 2013, p. 49). 

 

Definida pelo autor, também, como alegoria, essa “Caverna” traz a sua visão 

de um mundo possível quando alude a uma ação reflexiva, das aparências e das 

necessidades inventadas, no mundo contemporâneo. 

De acordo com Florestan Fernandes (1977), uma retrospectiva histórica sobre 

“A herança intelectual da Sociologia’’, pode revelar que essa ciência não se restringe 

simplesmente em explicar o funcionamento das condições de existência social do 

homem, ainda que seja um tema de suma importância, pois “o homem sempre foi o 

principal objeto da curiosidade humana’’ (FERNANDES, 1977, p. 11) e sempre 

houve preocupação com questões relacionadas à sua origem, vida e o destino de 
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seus semelhantes. Os estudos dos pioneiros e fundadores da sociologia – 

conservadores, revolucionários, reformistas – guardam um ponto de confluência, a 

aspiração de “fazer do conhecimento sociológico um instrumento de ação” 

(FERNANDES, 1977, p.11). 

 Por isto é possível dizer que para se empreender qualquer tipo de análise 

sociológica seria inteiramente improfícuo tentar, ainda que de maneira hipotética, 

separar a Sociologia das condições histórico-sociais em que ela surge. Uma 

“Filosofia da Ação Humana’’ (FERNANDES, 1977, p. 16) sempre impulsionou e 

conduziu os estudos no ramo da sociologia para melhor compreender a natureza 

humana. O saber cientifico se faz sob as pressões destas complexas situações de 

sua existência, tendo-se em vista que explicar algo sociologicamente demanda “um 

estado de espírito que permita entender a vida em sociedade como estando 

submetida a uma ordem, produzida pelo próprio concurso das condições, fatores e 

produtos da vida social” (FERNANDES, 1977, p. 13). Isso me leva a pensar que 

para capturar alguns aspectos desta lógica social, cunhada na parábola da Caverna, 

há que se atentar para os códigos e regras sociais, impressos nos relacionamentos 

que enredam as ações das personagens e o impacto destas em acontecimentos e 

lugares. Além disso, é bem provável que o conjunto de condições que a produzem – 

parte de seu habitus literário – tenha raízes profundas no processo educacional do 

aprendiz Saramago (2013). Como sempre relatou, o aprendizado familiar muitas 

vezes definiu o destino e os rumos de sua arte, dito por ele: “o aprendiz de autor, 

graças ao que lhe vinha sendo ensinado desde o antigo tempo dos seus avós 

Jerónimo e Josefa, já conseguiu escrever palavras como estas, donde não está 

ausente alguma poesia” (SARAMAGO, 2013, p. 80, grifo nosso).  

Para melhor compreender o tipo de ordem social que produz as condições de 

exclusão e inclusão dos agentes nos espaços – físico e social – da cidade, 

especificamente nessa parábola social, convém trazer à baila o estudo sociológico 

em que Bourdieu (2012, p. 160, grifo no original) investiga como “efetivamente, o 

espaço social se retraduz no espaço físico, mas sempre de maneira mais ou menos 

confusa”. As oposições espaciais são notórias, desde o início da trama romanesca, 

na circunscrição territorial das paisagens do trajeto entre o Centro e Olaria e, de 

maneira mais explícita, nas paragens próximas à moradia de Cipriano e família. O 

autor propicia, pelas linhas de A Caverna, uma averiguação das desigualdades 

sociais, construindo essa ideia por meio de uma voz narrativa que faz o contraponto 
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entre os bairros periféricos e os bairros do centro da cidade. Nesse sentido, ao 

refletir acerca da relação, um pouco obscura, entre as estruturas do espaço físico e 

as estruturas do espaço social, é oportuno observar: 

 

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 (BOURDIEU, 2012, p. 160). 

 

É dessa maneira, que os “efeitos de lugar” chegam a influenciar a 

distribuição dos agentes em relação à distribuição dos bens no espaço; constrói-se 

assim a “distância social”. No romance, essas evidências estão refletidas nas 

concentrações e oposições que retratam os lugares e os locais do espaço social 

(reificado). Em tons pálidos há, no itinerário feito por Marçal e seu sogro Cipriano, 

certa depreciação do entorno dos bairros periféricos até a aldeia onde vive a família 

Algor: 

 

Deixaram a Cintura Agrícola para trás, a estrada, agora mais suja, 
atravessa a Cintura Industrial rompendo pelo meio de instalações 
fabris de todos os tamanhos, actividades e feitios, com depósitos 
esféricos e cilíndricos de combustível, estações eléctricas, redes de 
canalizações, condutas de ar, pontes suspensas, tubos de todas as 
grossuras, uns vermelhos, outros pretos, chaminés lançando para a 
atmosfera rolos de fumos tóxicos, gruas de longos braços, 
laboratórios químicos, refinarias de petróleo, cheiros fétidos, amargos 
ou adocicados, ruídos estridentes de brocas, zumbidos de serras 
mecânicas, pancadas brutais de martelos de pilão, de vez em 
quando uma zona de silêncio, ninguém sabe o que se estará 
produzindo ali (SARAMAGO, 2000a, p. 13). 

 

Narrado assim parece-me que delimitar fronteiras interdependentes, como se 

uma não interferisse na outra, conduz à percepção das divisões dos três núcleos da 

cidade, especificados no romance. Fica evidenciado que os lugares do espaço 

urbano são apropriados pelo Centro a despeito de todas as relações interpessoais 

estabelecidas com os “lugares de palavra” (CERTEAU; GIARD, 2013, p.338), 

conforme ilustro na Figura 1, a seguir: 
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Figura 1.  Núcleos de divisão do espaço urbano. 

 

Fonte: Projeto gráfico da autora. 2015. 

 
Ao que parece, toda essa cartografia constrói-se de acordo com a cidade 

ideal – acariciada pelos primeiros raios de sol – sem mortos ou cemitérios “quem te 

ouvir acreditará que no Centro ninguém morre, Morre-se, evidentemente, mas a 

morte nota-se menos, É uma vantagem, não há dúvida” (SARAMAGO, 2000a, p. 

122). Resta saber para quem. Para o Centro as pessoas são cremadas. A morte tem 

uma “aparência” artificial, vira fumaça, enquanto que fora do Centro o cemitério é um 

lugar de encontros e de ritos “porque aos cemitérios [...] sempre deveremos ir 

andando pé-terra, não por efeito de qualquer imperativo categórico ou imposição do 

transcendente, mas por respeito às conveniências simplesmente humanas” 

(SARAMAGO, 2000a, p. 45). 

 Ao contrário do que acontece em relação à geografia descritiva das 

imediações da Cintura Agrícola – onde vivem os Algores – há, a partir da Cintura 

Industrial, ponto em que “começa” a cidade, um enaltecimento do processo de 

urbanização “rumo ao progresso” e para isso excluem-se e/ou incluem-se os 

habitantes na cidade “propriamente dita”, com base em uma experiência artificial e 

impessoal: 

 
Depois da Cintura Industrial principia a cidade, enfim, não a cidade 
propriamente dita, essa avista-se lá adiante, tocada com carícia pela 
primeira e rosada luz do sol, o que aqui se vê são aglomerações 
caóticas de barracas feitas de quantos materiais, na sua maioria 
precários, pudessem ajudar a defender das intempéries, sobretudo 
da chuva e do frio, os seus mal abrigados moradores. É no dizer dos 
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habitantes da cidade, um lugar assustador. De tempos a tempos, por 
estas paragens, e em nome do axioma clássico que prega que a 
necessidade também legisla, um camião carregado de alimentos é 
assaltado e esvaziado em menos tempo do que leva a contá-lo 
(SARAMAGO, 2000a, p. 14, grifo nosso). 

 
 

Inscritas nos quadros sociais do romance, tais paisagens das disposições 

urbanísticas colaboram para o entendimento do drama humano; diante da negação 

do espaço físico e social surge o desequilíbrio do sentimento de pertencimento à 

cidade, e isto, ocasiona a crise de identidade experimentada por Cipriano. Algumas 

das imagens negativas da opressão exercida pelo Centro, na vida das pessoas, são 

mencionadas por uma relação metonímica com a cidade, como se o todo fosse 

engolindo as partes; mais um dos lados perversos da lógica capitalista que descarta 

aquilo que não está compatível com seus interesses. Imbuído deste incômodo, 

Cipriano constata que, embora seja possível, não acredita que famílias como a sua – 

ainda vinculada ao cotidiano da vida rural – possam se reconhecer dentro do Centro: 

  

Houve uma pausa, depois Cipriano Algor disse, E já que estamos a 
falar de tamanho, 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 (SARAMAGO, 
2000a, p. 258-259). 

 

Do campo literário, também representado nesse romance, Saramago alarga o 

seu e o nosso campo de visão dando a conhecer a lógica social e o habitus cultural 

dos “habitantes” e dos “não habitantes” (moradores das barracas, ou daqueles que 

são “legislados” pela necessidade). Os pontos de vista aí captados são constitutivos 

de estratégias utilizadas em lutas simbólicas estabelecidas tanto no campo 

romanesco quanto no campo social ocupado pelo autor. Nesse sentido, os quadros 

sociais, literariamente esboçados, podem revelar a lógica social de cada campo, 

uma vez que, conforme Miceli (2003, p. 65) o campo literário constituía-se em um 

ponto de vista do qual se podia, possivelmente, “captar posições produtoras de 

visões, obras e tomadas de posição a que correspondiam classes de agentes 

providos de propriedades distintivas, portadores de um habitus, também socialmente 

constituído”. 
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A lógica social, latente na edificação de caverna de José Saramago é 

intencional e, para conseguir um efeito mais contundente, o autor admite recorrer à 

alegoria por acreditar num esvaziamento da forma realista direta de contar as 

coisas. Para ele, O "Ensaio sobre a Cegueira", por exemplo, teria muito menos efeito 

se tivesse sido contado de modo comum. Na alegoria da caverna de Platão, há 

aquele que sai da gruta e encontra “a realidade”, no entanto quando volta recusa as 

imagens das sombras, revela novos conhecimentos e os outros habitantes não 

acreditam nele. No romance de Saramago esse personagem não existe; ao contrário 

dos habitantes da Caverna de Platão que nunca saíram de lá e estiveram sempre 

submetidos às lógicas e regras internas da caverna. A esse respeito diz: “Na minha 

caverna, os personagens vão de fora para dentro. Quando chegam lá dentro 

compreendem que aquele mundo não pode ser o deles” (SARAMAGO, 2000d, p. 5). 

O pensamento e a reflexão são para o autor a grande arma no bom combate, 

por isto fala de si em terceira pessoa do singular para reafirmar sua posição de 

aprendiz da própria escrita. Saramago costumava dizer que o ato de escrever, é 

apenas um ato e que seu partido político não era necessariamente “competente em 

matéria literária”. Essa percepção artística, talhada pela reflexão crítica, em 

constante paralelo com as inúmeras facetas do conhecimento, com suas zonas de 

escuridão e de claridade, dá o tom de sua preocupação com a formação humana 

pelo viés da arte e dos trabalhadores do artístico. De maneira similar, o mito da 

caverna de Platão, revisitado por Saramago, traz sempre, no jogo de sombra e de 

luz a possibilidade de alternância de perspectivas e enfoques, na busca ou na 

construção de conhecimentos alternativos. 

 

3.1.2  O exterior da Caverna: o poder emancipatório dos saberes 

 

O apartamento estava arrumado, limpo, posto em ordem, com os 
objectos trazidos da outra casa nos seus lugares próprios e à espera 
de que os habitantes comecem, sem resistência, a ocupar também 
os lugares que no conjunto lhes competem. Não vai ser fácil, uma 
pessoa não é como uma coisa que se larga num sítio e ali se deixa 
ficar, uma pessoa mexe-se, pensa, pergunta, duvida, investiga, quer 
saber, e se é verdade que, forçada pelo hábito da conformação, 
acaba, mais tarde ou mais cedo, por parecer que se submeteu aos 
objectos, não se julgue que tal submissão é, em todos os casos, 
definitiva (SARAMAGO, 2000, p. 305). 
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Em A Caverna grande parte do suspense, gerado pela trama, deve-se à 

demora em entrar na caverna. “Então lembrou-se de ter lido um dia que a melhor 

maneira de aceder a um lugar às escuras, se se quiser ver imediatamente o que 

está lá dentro, é fechar os olhos antes de entrar e abri-los depois” (SARAMAGO, 

2000a, p. 329). Num movimento contrário ao mito da caverna de Platão, diante das 

350 páginas do livro, o leitor só vai “adentrar a caverna” por volta da página 300. 

Segundo Saramago (2000d) a ansiedade provocada com esse artifício textual foi 

algo muito bem pensado por ele, conforme admitiu em entrevista ao jornal Folha de 

São Paulo, esse livro é sua “despedida do século” e como, atualmente, damos 

excessiva atenção às imagens, busca uma “tendência contrária à da sociedade 

atual” (SARAMAGO, 2000d, p. 5). Em suas palavras, fala sobre si mesmo e sobre a 

obra “O autor deste livro quer que voltemos as costas para o que é cômodo, o que é 

errado. O autor quer que as pessoas não renunciem a pensar no que está a 

acontecer” (SARAMAGO, 2000d, p. 5). 

Tudo acontece no exterior da caverna, ou seja, do Centro Comercial, a 

exposição das ações de cada agente gira em torno de dois polos: o poder da 

experiência artificialmente controlada, no Centro, e o poder dos saberes adquiridos 

pela experiência de vida, com familiares e amigos, na Olaria.  Conforme 

questionamentos explícitos – pela voz narrativa e pelos discursos que se sobrepõe e 

entrelaçam-se – há uma provocação para que o enfoque do olhar enquadre a dúvida 

no cenário da vida cotidiana: 

 

Diz-se que a paisagem é um estado de alma, que a paisagem 
de fora a vemos com os olhos de dentro, será porque esses 
extraordinários órgãos interiores de visão não souberam ver 
estas fábricas e estes hangares, estes fumos que devoram o 
céu, estas poeiras tóxicas, estas lamas eternas, estas crostas 
de fuligem, o lixo de ontem varrido para cima do lixo de todos 
os dias, o lixo de amanhã varrido para cima do lixo de hoje, 
aqui seriam suficientes os simples olhos da cara para 
convencer a mais satisfeita das almas a duvidar da ventura em 
que supunha-se comprazer-se (SARAMAGO, 2000a, p. 89-90).  

 

Um caminho analítico susceptível de trazer benefícios para a interpretação 

dessa paisagem – atrevo-me a dizer: para além das “janelas da alma” – questiona a 

validade dos clichês, os antigos ditos populares, reconhecidos algumas vezes como 

a “voz do povo” reflexo da “voz de Deus” (ou do Centro); se por um lado seriam 
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verdades absolutas, para muitos, inquestionáveis, por outro podem ser interpretados 

como parte de um capital simbólico específico, utilizado habilmente, como um 

arbitrário cultural, pela lógica social do consumo85 inconsequente, para produzir a 

crença “como desconhecimento coletivo” (BOURDIEU, 2006, p. 163). Nesse sentido, 

por estar envolvido no processo de produção de bens simbólicos, o Centro é uma 

instituição aparentemente encarregada da circulação desses bens, assim faz “parte 

integrante do aparelho de produção que deve produzir, não só o produto, mas 

também a crença no valor de seu próprio produto (BOURDIEU, 2006, p. 163).” Por 

intermédio dos acontecimentos e discursos, o romance põe à mostra a insensatez 

ou o paradoxo, que encerram os tais ditos populares, embora os utilize em algumas 

situações em declarações feitas por seus personagens ou pelo narrador- 

personagem (irônico, comentador e intrometido). 

 

Autoritárias, paralisadoras, circulares, às vezes elípticas, as frases de 
efeito, também jocosamente denominadas pedacinhos de ouro, são 
uma praga maligna, das piores que têm assolado o mundo. Dizemos 
aos confusos, Conhece-te a ti mesmo, como se conhecer-se a si 
mesmo não fosse a quinta e mais dificultosa operação da aritméticas 
humanas, dizemos aos abúlicos, Querer é poder, como se as 
realidades bestiais do mundo não se divertissem a inverter todos os 
dias a posição relativa dos verbos, dizemos aos indecisos, Começar 
pelo princípio, como se esse princípio fosse a ponta sempre visível 
de um fio mal enrolado que bastasse puxar e ir puxando até 
chegarmos à outra ponta, a do fim, e como se, entre a primeira e a 
segunda, tivéssemos tido nas mãos uma linha lisa e contínua em que 
não havia sido preciso desfazer nós nem desenredar 
estrangulamentos, coisa improvável de acontecer na vida dos 
novelos e, se uma outra frase de efeito é permitida, nos novelos da 
vida. [...] Puro engano de inocentes e desprevenidos, o princípio 
nunca foi a ponta nítida e precisa de uma linha, o princípio é um 
processo lentíssimo, demorado, que exige tempo e paciência para se 
perceber em que direção quer ir, que tenteia o caminho como um 
cego, o princípio é só o princípio, o que fez vale tanto como nada” 
(SARAMAGO, 2000a, p. 71). 

 
 

                                                           
85

  Como prática social, o conceito de “consumo” situa-se em um conjunto de “procedimentos de 
consumo”, estratégicos e táticos, impostos por uma ordem social dominante. Para Certeau (2014), o 
“consumo” tem como característica “suas astúcias, seu esfarelamento em conformidade com as 
ocasiões, suas ‘piratarias’, sua clandestinidade, seu murmúrio incansável, em suma, uma quase 
invisibilidade, pois ela quase não se faz notar por produtos próprios (onde teria o seu lugar?), mas por 
uma arte de utilizar aqueles que lhe são impostos” (CERTEAU, 1994, p. 89, grifo nosso).    
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De fato, para Marta e o pai, não seria o bastante sentar-se à bancada da 

olaria e pensar: comecemos pelo princípio; o processo de aprendizado no fabrico 

das novas estatuetas seria mais complexo. Por outro lado, seguir esse fio de meada 

dessas palavras, conhecidas como “pedacinhos de ouro”, pode ser oportuno para 

um corte sociológico, questionando-se os mecanismos inerentes a internalização, 

das frases de efeito – por agentes e instituições – explicitando onde e como 

acontecem, fundamentalmente pela incorporação de regras e condutas sociais. No 

entanto, essas frases são constituídas principalmente do não dito, na ilusão de que 

são posturas natas, adotadas como filosofia de vida, camuflam as relações 

estruturadas e estruturantes do espaço social ocupado pelos agentes sociais. Ao se 

apropriar da frase em sentido original para em seguida desconstruí-la, o narrador de 

A Caverna reflete sobre a insensatez do dito “para, logo à frente, desmascarar o 

enunciado e revelar a impossibilidade de se aceitar a verdade dessa fala 

socialmente instituída como tal” (BRANDÃO,2006, p. 18). Ao questionar a existência 

das frases de efeito, aceitas socialmente como uma fonte de sabedoria e 

conhecimento, Saramago indaga os valores instituídos e propõe a reflexão e 

reconstituição de alguns saberes, embasado em seu “capital de crédito” social no 

campo literário. Ou seja, como agente singular ele submete seus desejos à força do 

campo literário questionando os fundamentos dessa prática social. 

Com Bourdieu (2004b, p. 25), pode-se afirmar que o autor-narrador 

(Saramago) interfere nas regras do jogo do campo artístico, na construção de 

sentidos, pela força simbólica exercida – por sua obra e seus posicionamentos – 

mediante sua “posição na estrutura de distribuição do capital” intelectual; essa sua 

visão estratégica do campo lhe permite redefinir princípios do campo literário, 

dominando capitais específicos desse campo, vê-se autorizado a questionar e 

interferir nas relações objetivas instituídas socialmente.  

O reconhecimento da centralidade do conceito de habitus é fundamental para 

se entender as “razões práticas” do funcionamento de ações, assim como das 

percepções e avaliações que alguém faz do mundo que o cerca; enquanto um 

conjunto de tendências e habilidades que “dá corpo” à experiência social de cada 

sujeito (ou agente) apresenta, por conseguinte, a dimensão do social incorporado. 

Portanto, no romance, seria ingenuidade considerar simples fruto do acaso as frases 

de efeito utilizadas como estratégia de marketing pelo Centro Comercial, o que 

ocorre é uma apropriação de um gênero textual advindo da sabedoria popular, dos 
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mitos e crenças no intuito de exercer uma influência ideológica remetendo a 

imagens, lugares e expressões relevantes para um potencial consumidor de seus 

bens e serviços: 

 

Ao fundo, na altíssima parede cinzenta que cortava o caminho, via-se 
um enorme cartaz branco, rectangular, onde, em letras de um azul 
brilhante e intenso, se liam de um lado a outro estas palavras, VIVA 
EM SEGURANÇA, VIVA NO CENTRO. Por baixo, colocada no canto 
direito, distinguia-se ainda uma breve linha, só duas palavras, a 
preto, que os olhos Míopes de Cipriano Algor não conseguem 
decifrar a esta distância, e, no entanto elas não merecem menos 
consideração que as da mensagem grande, poderemos, se 
quisermos, designá-las por complementares, mas nunca por 
meramente sobrevenientes, PEÇA INFORMAÇÕES, era o que 
estavam a aconselhar. O cartaz aparece ali de vez em quando, 
repetindo as mesmas palavras, só variáveis na cor, algumas vezes 
exibe imagens de famílias felizes, o marido de trinta e cinco anos, a 
esposa de trinta e três, um filho de onze anos, uma filha de nove, e 
também, mas não sempre, um avô e uma avó de alvos cabelos, 
poucas rugas e idade indefinida, todos obrigando a sorrir as 
respectivas dentaduras, perfeitas, brancas, resplandecentes 
(SARAMAGO, 2000a, p. 92, grifos no original). 

 
A educação cultural de todos e o aprendizado construído no ambiente 

familiar, aparentemente são valorizados pelo Centro, o grande ditador da trama. No 

entanto, utiliza como tática de indução ao consumo exaltar o “privilégio” de ir viver no 

Centro. Certeau (2014) contribui para pensar questões sobre o estudo de usos e 

consumos, de conquistas estendidas a todos; adverte ele que “por espetacular que 

seja seu privilégio corre o risco de ser aparente, caso sirva apenas de quadro para 

as práticas teimosas, astuciosas, cotidianas que o utilizam” (CERTEAU, 2014, p. 89). 

No mesmo sentido, a reformulação feita pela sociologia de Bourdieu, amplia o 

campo de visão para o olhar sociológico que pondera sobre a obra literária, sem que 

essa análise esteja presa, por um lado, ao “fetichismo automatizado do texto” 

(BOURDIEU, 2004b, p. 19) – a ideia de que basta ler para compreender – nem tão 

pouco, conforme outra tradição contentar-se em estabelecer uma relação direta 

entre texto e contexto. Para Miceli (2003, p. 65), Bourdieu “dava mostras de estar 

mais interessado em explorar os fatores incidentes sobre as práticas de todo 

escritor, que derivavam da operação do sistema mais inclusivo de relações e de 

posições, designado como campo intelectual.” Ou seja, era pretensão dele “elaborar 

um modelo de encaixe e interpretação dos fatores sociais retidos como pertinentes 

para dar conta de um dado estado da cena intelectual” (MICELI, 2003, p. 64). 
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O empenho dispensado para realização de uma leitura interna da obra revela, 

nas cenas do jogo realizado no campo literário, os interesses e as regras internas de 

sua produção cultural, além de tornar visível o lugar em que seus produtores 

encontram-se situados sociologicamente; posto que à medida que ilumina a 

estrutura do espaço social, por vias estritamente internas – a depender do grau de 

autonomia do campo em questão – a obra traz à cena as realidades e construções 

estruturais de um espaço social, com todas as suas especificidades, onde 

transcorrem as aventuras (posicionamentos, caracterizações e ações) das 

personagens na dinâmica de composição do campo romanesco. É o que procuro 

explicitar, conforme Figura 2, a seguir:  
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Figura 2.  Os campos sociais em A Caverna de José Saramago 
 

 

Fonte: Projeto gráfico da autora. 2015.
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O mapeamento desse panorama do campo social, de A Caverna (FIGURA 2), 

pode vir a ser profícuo na medida em que busca construir olhares comprometidos 

com o caráter polifônico da linguagem; possibilita, ao mesmo tempo, um olhar crítico 

da movimentação das cenas e, dos cenários, destitui o olhar utópico das ações 

executadas pelos agentes, envolvidos no processo de produção e recepção, para 

propor outros formatos de entendimento da sociedade a partir dos enquadramentos 

do social articulados pela obra literária. Nesse território quem dá a palavra são os 

personagens e sua passagem pelos vários campos sociais arquitetados pelo 

romancista. 

Para ampliar o alcance dessa apreciação do campo social no romance, 

ilustrado anteriormente, torna-se conveniente lembrar, com Catani (2013), que, na 

sociologia dos sistemas simbólicos de Bourdieu, a noção de campo substitui a noção 

de sociedade; uma vez que, para ele uma sociedade diferenciada não se integra de 

modo pleno por funcionalidades sistemáticas, porém, contrariamente, essa 

integração “é constituída por um conjunto de microcosmos sociais dotados de 

autonomia relativa, com lógicas e possibilidades próprias, específicas, com 

interesses e disputas irredutíveis ao funcionamento de outros campos” (CATANI, 

2013, p. 60). 

Nesse sentido, destaco a mobilidade desfrutada, no espaço social, pelo genro 

de Cipriano Marçal Gacho – sobrenome esclarecido logo no início do livro e significa 

o lugar onde se põe a canga no boi – sendo o único que circula regularmente e 

“livremente” nos dois polos simbólicos compositivos do romance (o Centro e a 

Olaria). Ao longo da trama Marçal é a personagem que passa por uma maior 

transformação em termos de estilo e perspectiva de vida. “De fora para dentro” da 

Caverna/Centro ele luta para integrar aquele modo de vida ao seu, encarando-o 

como perspectiva de um futuro promissor. A força de sua existência literária chega 

ao ponto de o leitor se questionar: não seria este o personagem principal? A 

confirmação ou negação deste tipo de questionamento não é de grande valia, uma 

vez que a arte literária convive com a inadequação dos “recursos” verbais para 

impor sua força de representação, persegue o desejo fundamental da literatura – 

talvez o impossível – desejo de representar. Ou seja, a literatura questiona o 

entendimento de mimese (mimesis) como algo que dá corpo à consciência crítica ao 

colocar em evidência as possibilidades dadas pela semiótica (semiosis) literária, um 

sistema onde os limites do real expandem-se. Para perscrutar o campo social em 
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que se estruturam as práticas sociais, as expressões desses agentes e suas 

tomadas de posição, na trama romanesca, não será excessivo reforçar o estatuto da 

leitura literária como prática social. Por esse viés, quanto a Barthes (2007a, p.15), a 

literatura é “[essa] trapaça salutar, essa esquiva, esse logro magnífico que permite 

ouvir a língua fora do poder, no esplendor de uma revolução permanente da 

linguagem”. (p.15). No sentido barthesiano, ao trapacear com a língua, o discurso 

literário alarga-se para as esferas sociológicas da arte. Se “a literatura assume 

muitos saberes” e todas as ciências encontram se “presentes no monumento 

literário” (BARTHES, 2007a, p. 8), também poderá ativar a crítica social; espaço 

apropriado para questionar a circulação e a constituição dos saberes sociais. 

 

3.2 O processo de formação sociocultural pelas tramas de A Caverna 

 

[...] apenas protestará que não é justo, Justa, o que me 
fizeram, rirem-se do meu trabalho e do trabalho da nossa filha, 
dizem eles que as loiças de barro deixaram de interessar, que 
já ninguém as quer, portanto, também nós deixamos de ser 
precisos, somos uma malga rachada em que já não vale a 
pena perder tempo a deitar gatos, tu tiveste mais sorte 
enquanto viveste. (SARAMAGO, 2000a, p. 45). 

 

Durante um debate sobre sua obra e atuação no campo intelectual, Saramago 

fala sobre A Caverna, quando esta parábola social ainda se encontrava em fase 

embrionária. Para responder a uma provocação da escritora brasileira Lígia 

Fagundes Teles, sobre o próximo livro, em pleno processo de criação, 

generosamente compartilha seus projetos com todas as lacunas de um pensamento 

reflexivo:  

 

O título seria, ou será talvez A Caverna. Os títulos são a primeira 
coisa que nasce na minha cabeça, neste caso, deste livro, que nem 
sei se virá a nascer... Aos primórdios da humanidade quando 
vivíamos em cavernas... (não vai ser isto com certeza), vai ser talvez 
o desenvolvimento de uma ideia... Uma ideia que tem que ver com... 
num mundo que cada vez permite mais a comunicação entre os 
seres humanos que vivem nele. Em contrapartida a isto parece que 
vivemos todos numa caverna... parece que o mundo todo ‘estivesse’ 
transformado numa caverna em que não temos a certeza de nos 
vermos uns aos outros...sabemos que estamos todos dentro dela, 
mas não nos encontramos – ou encontramos de uma forma quase 
virtual...quer dizer, estamos a afastar-nos cada vez mais da realidade 
da relação, do contato, do encontro, do ver o outro com os nossos 
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próprios olhos e de ser visto pelo outro com os olhos que o outro 
tem, Vivemos num mundo de fantasmas. (SARAMAGO, 1998, 
informação verbal, transcrição nossa, grifo nosso). 

 

O esforço humano milenar para compreender tudo que envolve a força do 

espaço social na vida cotidiana é inerente à necessidade que temos de arte – como 

preconiza Fischer (1983, p. 13), “A arte é o meio indispensável para esta união do 

indivíduo com o todo”. Pelo viés do panorama artístico, em diversas linguagens, vê-

se o efeito direto da vida política e social de cada época no processo de produção 

cultural, nas relações estruturadas do mundo social, tanto sobre os vínculos de amor 

e amizade quanto sobre os laços familiares. 

Pelo fato de incitar a ação reflexiva, a arte literária trabalha com a 

complexidade da vida, religa os saberes quando propõe novas concepções sobre o 

conhecimento de si e do outro no processo educativo. Um fragmento de A Caverna 

(2000a) retrata o encontro fortuito entre Cipriano – transtornado com o descarte da 

louça – e “o homem que tinha pinta de salteador” (SARAMAGO, 2000a, p. 26), sujo 

e mal- encarado, quando o segundo recebe em doação parte da produção devolvida 

pelo Centro. Diante do engodo das aparências, o oleiro matuta: seria possível saber 

mais sobre as complexidades da vida, “se nos aplicássemos a estudar com afinco as 

suas contradições em vez de perdermos tanto tempo com as identidades e as 

coerências, que essas têm por obrigação explicar-se por si mesmas” (SARAMAGO, 

2000a, p. 26). 

 Nas ponderações sobre a “sociabilidade do homem simples” MARTINS, 

(2010) destaca como um dos aspectos mais complexos da sociedade 

contemporânea o advento da cotidianidade, uma vez que a História irrompe na vida 

de todo dia. Nesse enfoque sociológico, a grande questão é saber como se trava 

esse embate “no tempo miúdo do cotidiano” (MARTINS, 2010, p. 10) em meio aos 

desencontros entre o homem e sua obra histórica. Visto que a relevância histórica 

está também no ínfimo, nos momentos de protagonismo oculto das pessoas 

comuns; é nos acontecimentos periféricos da realidade social, na vida cotidiana, que 

a História se oculta ou se desvenda. O traço fundante de nosso modo de ser, 

continuamente atravessado pelos mecanismos de dominação e alienação, 

configura-se a partir do híbrido e o indefinido. Para esse sociólogo, “é na literatura 

brasileira, mais do que nas ciências sociais, que essa dimensão sociológica 

fundamental de nossa realidade aparece de modo mais nítido” (MARTINS, 2010). A 
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condição de “travessia” é um traço fundante da história social do país e da cultura 

brasileira. Até mesmo as dificuldades para realizar essa “travessia”, para lidar com o 

permanentemente incompleto, estão postas na arte literária (ou fotográfica) em 

configurações mais claras e belas.  

“O tempo é um mestre-de-cerimónias que sempre acaba por nos pôr no lugar 

que nos compete, vamos avançando, parando e recuando às ordens dele, nosso 

erro é imaginar que podemos trocar-lhe as voltas” (SARAMAGO, 2000a, p. 140-

141). Assim reflete Cipriano Algor sobre o aprendizado do tempo na condição 

humana, enquanto passa suas mãos pelos cabelos da filha Marta, exprime nesse 

momento de intimidade a sua resignação diante de um futuro incerto. Sem se dar 

conta, a personagem estabelece diálogo com outros dramas humanos do passado, 

possivelmente, em função da vocação inerente à arte: problematizar os mistérios da 

condição humana. A localização temporal de outras produções culturais com enredo 

similar ao de A Caverna, em algumas obras literárias, mostra o caráter atemporal da 

reflexão necessária e urgente sobre a centralidade dos objetos, a coisificação do 

homem com o descarte de seus saberes e valores. Talvez, em parte, torne-se um 

desafio alcançável se pensarmos numa pequena amostra. Em vista disso, dentre os 

clássicos da literatura universal destaco: As vinhas da ira, de John Steinbeck, 1939; 

Germinal, de Émile Zola, 1885; 1984 de George Orwell, 1949; Admirável Mundo 

Novo de Aldous Huxley, 1932. Além dessas, A caverna tece uma rede de 

intertextualidade com Matrix, obra de arte multimídia, iniciada com primeiro filme 

lançado em 1999. Essas obras trazem a proposição de uma nova ordem social para 

o mundo; transformam-se, com o passar do tempo, em verdadeiros documentos 

históricos por representarem crenças e costumes nas relações sociais – nos laços 

de família, nos vínculos de amor e amizade, nas relações trabalhistas etc. – e acima 

de tudo, por serem o retrato de uma época (ainda que metaforicamente). 

Para além desse diálogo com obras anteriores, as temáticas que dão 

movimento às narrativas entrecruzadas em A Caverna, ao mesmo tempo em que 

remetem o leitor à reflexão de preocupações de caráter humanitário, reforçam 

características marcantes do projeto literário que o escritor havia traçado na “fase 

universal” – momento em que José Saramago (2013) deixa de se preocupar com as 

belezas e horrores da estátua, e passa a investigar e descrever o seu interior, ou 

seja, a pedra. Nesse sentido, afirma: “é como se o mundo me incomodasse no 

sentido mais profundo e eu através de um romance ou fábula o deixasse exposto” 

http://www.companhiadasletras.com.br/autor.php?codigo=01231


202 

 

(SARAMAGO, 2013, p. 56). A síntese desse projeto literário é definida por Aguilera 

(2013) como um momento de exercício da essencialidade, em que a indagação 

existencial une-se à análise sociopolítica.  A Caverna evidencia esse compromisso 

intelectual, quando Saramago, “Centra-se na fragilidade do ser humano atual e nos 

desvios da organização social que lhe serve de suporte vital e estrutura as suas 

relações comunitárias” (AGUILERA, 2013, p. 56). Nos campos sociais expressos, 

especificamente, em A Caverna destaco temáticas recorrentes na experiência 

coletiva dos indivíduos:  

 

 A luta pela sobrevivência 

 A exploração do homem pelo homem  

 Questões de gênero 

 A morte 

 O luto 

 O amor na velhice 

 Mundo da família – a força da convivência 

 Mundo do trabalho – negação do direito ao trabalho  

 Descarte da mão de obra 

 Envelhecimento biológico 

 Envelhecimento social 

 Importância do trabalho para a constituição do ser humano 

 Vida no campo (pequena propriedade rural)  

 Vida na cidade (grande centro urbano) 

 Transição da economia agrícola  

 Transição da produção artesanal para a produção industrial 

  Arte popular (de oleiro a escultor) 

 

O alcance dessas reflexões vinculadas à formação humana – valores, 

saberes e fazeres universais – define a literatura saramaguiana de maneira geral, 

mas o interesse “como ele mesmo assinalaria em suas incursões hermenêuticas, 

deixa então de ser coral, afasta-se do coletivo” (AGUILHERA, 2013, p. 56) para, a 

partir de Ensaio sobre a cegueira, interessar-se em mostrar a individualidade. Essa 

fase de seu projeto literário faz com que ele intensifique o diálogo literário com seu 

tempo.  
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De acordo com Bourdieu (1996, p. 44), a fórmula geradora,86 encontrada no 

princípio da “criação romanesca” de Flaubert, revela-se por meio da descrição da 

personagem de Frédéric e da posição, ocupada por ele, no espaço social do 

romance. Ou, dito de outra forma, está na raiz desse ato criativo um tipo que 

apresenta uma “relação de dupla recusa das posições opostas nos diferentes 

espaços sociais e das tomadas de posições correspondentes que está no 

fundamento de uma relação de distância objetivadora com relação ao mundo social”. 

Este tipo de recusa dupla, certamente poderá ser encontrado “também no princípio 

dos pares de personagens que funcionam como esquemas geradores do discurso 

romanesco” (BORDIEU, 1996, p. 45).  

Na mesma direção, ao se buscar a “fórmula geradora”, que está no princípio 

da criação romanesca de Saramago87 e do romance A Caverna, firmam-se, 

perceptivelmente, as metáforas visuais para falar do desejo de centralidade do 

homem na sociedade atual; o gosto pelas simetrias e antíteses como recurso 

discursivo das personagens para acentuar o contraste intenso entre luz e sombra; 

justiça e injustiça; velho e novo; morte e vida etc. Além do fato de que a descrição e 

posicionamento de seus personagens podem revelar a estreita relação de 

cumplicidade e complementação entre autor e obra. A esse respeito o autor vai 

admitir explicitamente: “Em certo sentido poder-se-á mesmo dizer que, letra a letra, 

palavra a palavra, página a página, livro a livro, tenho vindo, sucessivamente, a 

implantar no homem que fui as personagens que criei” (SARAMAGO, 2013, p. 76). 

Em virtude disso para pensar a formulação de seu romance é imprescindível ter em 

conta “De como a Personagem foi Mestre e o Autor seu Aprendiz” – tema central de 

seu discurso na cerimônia de recebimento do Prêmio Nobel em 1998.  

 Com relação à experiência habitual e à construção argumentativa dos 

principais personagens em Saramago, Martins (2014) diz que se virmos 

objetivamente o que os caracteriza, 

                                                           
86  Os cadernos em que Flaubert anotava esboços de seus romances atestam claramente este 
“esquema gerador”, ou seja, “as estruturas que a escrita confunde e dissimula, pelos trabalhos de 
formalização, revelam-se aí com toda clareza. Três vezes dois pares de personagens antitéticas, 
cujas trajetórias se cruzam, estão destinadas a todos os reviramentos e renegações, vira-voltas e 
reviravoltas, sobretudo da esquerda para a direita, com os quais se encanta o desencantamento 
burguês” (BOURDIEU, 1996, p. 45). 
 
87 O autor costumava acompanhar a escrita de um romance de um conjunto de notas 
preparatórias, “relatava nesses escritos as dúvidas que tinha, as decisões que ia tomando e as 
dificuldades que enfrentava durante a construção de uma história. Transpondo-as para um filme, elas, 
as notas, poderiam ser o making of” (SARAMAGO, 2015, p. 56). 
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aquilo que encontramos como traço comum não é o orgulho, a 
violência, o desespero, a sofreguidão do vazio ou outros sintomas de 
uma existência desabrigada, à maneira de muita da literatura 
moderna e contemporânea. O traço comum reside nas virtudes do 
espírito dessas personagens, nas suas existências literárias fortes 
porque fundadas em aspectos concretos do mundo da vida – no 
sentido daquele Lebenswhelt defendido, a propósito do romance de 
Milan Kundera, um escritor, aliás, da magnitude de José Saramago 
(MARTINS, 2014, p. 183-184, grifos no original). 

 

Ainda com aportes teóricos da sociologia da literatura em Bourdieu (1996), é 

preciso reafirmar que o “efeito de real” é uma forma de crença que a ficção literária 

produz, por meio de uma denegação “ao real designado que permite saber 

recusando saber o que ele é realmente. A leitura sociológica rompe o encanto” 

(BOURDIEU, 1996, p. 48). Portanto, esse “efeito de crença”, produzido por um texto 

literário, encontra-se baseado “no acordo entre os pressupostos que emprega e 

aqueles que empregamos na experiência ordinária do mundo” (BOURDIEU, 1996, p. 

385). Penso que, exatamente por essa base comum, essa análise interna das 

propriedades da obra se vê enriquecida com circunscrições do campo literário e os 

posicionamentos escolhidos por Saramago como autoridade nesse campo 

específico.  

Manuel Frias Martins (2014), atual vice-presidente da Associação Portuguesa 

de Críticos Literários, afirma que seu “pressentimento da existência” de “um subtexto 

espiritual clandestinamente operativo” (MARTINS, 2014, p. 14, grifos no autor), 

latente na obra de Saramago, foi se desenhando naturalmente em suas pesquisas88 

sobre o autor e sua obra.  Nesse universo de investigação propõe-se a 

desempenhar o papel de “intérprete da literatura, e não o de alguém que pretende 

iniciar uma eventual espírito-crítica da literatura portuguesa” (MARTINS, 2014, p. 19, 

grifos no original). Ainda, segundo Martins (2014), as muitas maneiras utilizadas pela 

obra saramaguiana para avaliar as ações das culturas e dos homens revelam uma 

grande preocupação ética do intelectual – fruto de sua consciência das 

possibilidades de intervenção na vida pública – mas, sobretudo pelo fato de esse 

                                                           
88   Analisa a espiritualidade saramaguiana primeiramente como um problema teórico e crítico 

da literatura e destaca: “Talvez no sentido do humanismo crítico, ativo, não conformado com ideias 
estabelecidas, tal como é defendido por Edward Said quando nos diz que ‘humanismo é, em certa 
medida, uma resistência às ideias feitas, contrariando toda a espécie de clichés e de linguagem e 
irrefletida (unthinking language)’ (SAID, 2003: 42-43; tradução minha). O objetivo desse humanismo, 
e continuando com E. Said, ‘é fazer com que mais coisas sejam passíveis de escrutínio crítico 
enquanto resultado do trabalho humano, das energias humanas para a emancipação e o 
esclarecimento [enlightenment]’” (MARTINS, 2014, p. 19- 20, grifos no original). 
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primor literário casar-se arrebatadoramente “com o inventor de personagens e cenas 

de vida assinaladas pela funcionalidade moral da alegoria como forma dominante de 

expressão literária” (MARTINS, 2014, p. 14).  

A ideia de estrutura em Bourdieu é sempre aberta e o capital vai sendo 

atualizado no processo de interação com a capacidade inventiva, com o habitus. Por 

esse viés, posso afirmar que ao herdar o “capital acumulado” por ele e por outros 

literatos, o autor potencializa as possibilidades de propor e provocar mudanças 

sociais. “E é por meio das noções de campo e habitus que Bourdieu vai tentar dar 

conta dessa dialética que se estabelece entre ‘indivíduo’ e ‘sociedade’” (PASSIANI, 

2009, p. 294). O projeto de formação sóciocultural explicitado em A Caverna invoca, 

também, na trajetória social do autor, certa habilidade de fazer bom uso da 

“estratégia prática do habitus científico, espécie de sentido de jogo que não tem 

necessidade de raciocinar para se orientar e se situar de maneira racional num 

espaço” (BOURDIEU, 2007, p. 62). 

Desse modo, é pelo habitus internalizado em sua família e por sua trajetória 

social – ao longo de seu processo de socialização, com duração de uma vida, mas, 

sobretudo de sua infância e adolescência – que Saramago incorporou em seu 

habitus literário um profundo envolvimento com o trabalho, com os trabalhadores e 

as possibilidades de fazer justiça quando houver, na sociedade, valorização da vida 

humana, em primeira instância.  

 

3.2.1 Dos trabalhos e dos trabalhadores: a constituição dos saberes 

 

Ouvia, como se subisse de debaixo do chão, o ruído surdo do maço 
rompendo o barro, porém o som das pancadas parecia-lhe hoje 
diferente, talvez porque não as impelisse a necessidade simples do 
trabalho, mas a ira impotente de o perder (SARAMAGO, 2000a, p. 9). 
 

O Centro é o retrato da convergência de todos os espaços possíveis: espaço 

físico e espaço social coexistem dentro de uma composição arquitetônica, 

aparentemente, harmoniosa. A filosofia de vida proposta – novas formas de 

trabalhar, consumir e viver – visa à total satisfação dos usuários e com esse fim, “os 

conhecimentos e os simbólicos impostos são objeto de manipulações” (CERTEAU, 

2014, p. 89), ajustadas aos interesses do Centro. Um pouco de tudo e de todos, 

cabe no Centro, desde que haja demanda e lucros. Os lugares exóticos e mesmo os 

lugares imaginários, os patrimônios da humanidade de natureza material ou 
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imaterial, também pertencem ao Centro. Ao descrevê-lo, como símbolo de conforto, 

o autor mescla em sua narrativa apresentação de elementos úteis e supérfluos; do 

necessário ao desnecessário, bens e serviços que preenchem todo o espaço 

temporal do trabalho e do lazer. Com essa estratégia narrativa, a voz do Centro 

procura alcançar o maior número de desejos e necessidades concebíveis de serem 

usufruídos por qualquer pessoa, sempre percebida como fornecedor, cliente ou 

consumidor potencial. Por conseguinte, não há conciliação possível entre o Centro e 

a olaria, o estilo de vida da família Algor nunca se integrou ao estilo de vida vendido 

no Centro.  

Quando os produtos da olaria de Cipriano são rechaçados pelo Centro somos 

levados a pensar – refletindo na esteira de inquietações trazidas pela visão das 

personagens – no valor do trabalhador e do lugar do trabalho artesanal no mundo 

contemporâneo. Com a opressão causada pelo descarte forçado, Cipriano 

contempla seu (in)substituível instrumento de trabalho, “olhar para as mãos e saber 

que não servem para nada” (SARAMAGO, 2000a, p. 306). Ao tentar atender as 

exigências de um universo trabalhista dominado pela produção industrializada, ele 

continua com os mesmos instrumentos e conhecimentos para agir profissionalmente 

– suas mãos, o barro, o velho forno e a velha olaria – e para conseguir tal proeza 

teria que reaprender a trabalhar: 

 

A partir desse dia, Cipriano Algor só interrompeu o trabalho na olaria 
para comer e dormir. A sua pouca experiência das técnicas fé-lo 
desentender-se das proporções de gesso e água na fabricação dos 
tacelos, pior tudo quando se equivocou nas quantidades de barro, 
água e desfloculante necessárias a uma mistura equilibrada da 
barbotina de enchimento, verter com excessiva rapidez a calda 
obtida, criando bolhas de ar no interior do molde. Os três primeiros 
dias foram gastos a fazer e a desfazer, a desesperar-se com os 
erros, a maldizer o seu desajeitamento, a estremecer de alegria 
sempre que lograva sair-se bem de uma operação delicada 
(SARAMAGO, 2000a, p. 207). 

 

Por meio da difícil experiência, do trabalho de exercitar novas técnicas, de 

ajustar proporções de gesso e água em busca de misturas e moldes adequados, o 

trabalhador se vê confrontado pelo trabalho exaustivo, enquanto ainda tinha como 

parâmetros as limitações de sua produção caseira de louças e utensílios para o lar. 

”Fabriquemos outras coisas [...] fabriquemos bonecos” (SARAMAGO, 2000a, p. 69). 

Nessa tentativa de se enquadrar, é perceptível que, apesar de ter sido descartado 
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como trabalhador, Cipriano continua alienando-se e rendendo-se à lógica do 

mercado de trabalho industrial. Esse tempo de trabalho ininterrupto retrata, também, 

o momento crítico da transição e da diferença assombrosa entre a dinâmica de 

trabalho artesanal, na olaria da aldeia e os modos de produção nos grandes centros 

urbanos, marcados em escala industrial. Ao reacender a fogueira do forno para 

fabricar os bonecos e ver as sombras projetadas, na parede da olaria, Cipriano os 

percebe como uma cópia imperfeita de outras pessoas – sem qualquer identidade 

profissional – chegando a imagem que, naquele momento, tem de si mesmo: 

 
Ia medir-se com o barro, levantar, os pesos e os alteres de um 
reaprender novo, refazer a mão entorpecida, modelar umas quantas 
figuras de ensaio que não sejam, declaradamente, nem bobos, nem 
palhaços, nem esquimós nem enfermeira, nem assírios nem 
mandarins, figuras de qualquer pessoa, homem ou mulher, jovem ou 
velha, olhando-as pudesse dizer, Parecem-se comigo. E talvez que a 
vaidade de levar para casa uma representação tão fiel da imagem 
que de si próprio tem, venha à olaria e pergunte a Cipriano Algor 
quanto custa aquela figura de além, e Cipriano Algor dirá que essa 
não está para venda, e a pessoa perguntará porquê, e ele 
responderá, Porque sou eu (SARAMAGO, 2000a, p. 152-153). 
 

No desenrolar da trama romanesca a história da família reaviva-se em meio à 

luta quase silenciosa pela manutenção do trabalho herdado. Durante meditações 

filosóficas, às vezes conflituosas, com as pessoas de sua família ou do Centro, 

Cipriano reflete sobre a necessidade e importância do trabalho, não somente como 

atividade relacionada à sobrevivência, mas, sobretudo, como identidade, forma de 

expressão e de se relacionar com o mundo a sua volta. Em diálogo com Marta o 

oleiro confirma: “Neste momento, o mais importante para o teu pai é o trabalho que 

faz, não a utilidade que tenha, se lhe tirardes o trabalho, qualquer trabalho, tirar-lhe-

á, de certa maneira, uma razão de viver” (SARAMAGO, 2000a, p. 232). E é para 

reivindicar o direito ao trabalho que a família se reúne, une, se reinventa e descobre 

outros caminhos para manter sua dignidade e trabalhar. “Pai faça as contas, seis 

vezes duzentos dá mil e duzentos, vamos ter de entregar mil e duzentos bonecos, é 

muito trabalho para duas pessoas e pouquíssimo tempo para fazer” (SARAMAGO, 

2000a, p. 133). 

 Durante os encontros com os representantes do Centro, em negociação para 

a encomenda de estatuetas, como tentativa de salvar a sua Olaria, inicia-se entre 

Cipriano Algor e o Chefe de departamento de compras “um jogo verbal de gato e 

rato, de perguntas e respostas, no qual as hierarquias são sempre lembradas e 
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reiteradas” (FERRAZ, 2012b, p. 98). Na visão do Chefe de departamento de 

compras, o Centro assemelha-se a um imenso tribunal onde os trabalhadores só são 

aceitos quando mantêm contrato de exclusividade com o Centro e respondem a 

demandas dos consumidores – os jurados. Dentro dessa lógica pode-se inferir que o 

juiz – imparcial, às vezes, injusto – seria o consumo. 

 Embora Cipriano, por seu lado, resista às imposições desse mercado, tem a 

consciência de que precisa adequar-se às preferências dos consumidores da 

sociedade de consumo, como única possibilidade de evitar a falência da olaria. O 

chefe de departamento, por outro lado, conhece profundamente a máquina 

industrial. “Sou chefe, de facto, mas só para aqueles que estão abaixo de mim, 

acima há outros juízes” (SARAMAGO, 2000a, p. 130). Acima de todos está o Centro. 

Provavelmente, por isso, o chefe encare, com frieza e hipocrisia, as consequências 

do funcionamento das engrenagens; sabe que assim como acontece no filme 

“Tempos Modernos”, de Charles Chaplin, “se as pessoas não acompanham o ritmo 

dessa engrenagem, simplesmente são substituídas por outras e marginalizadas” 

(FERRAZ, 2012b, p. 99). O ritmo narrativo impõe as “imparciais” decisões dos 

chefes e subchefes do Centro, sem se preocuparem com o impacto causado, por 

elas, na vida do oleiro e família ou mesmo dos outros trabalhadores que 

anteriormente tinham sido obrigados a manter um contrato de exclusividade com o 

Centro; assim despreza-se toda uma cadeia operatória de produção. Utilizando-se 

de argumentos pautados na racionalidade técnica, os representantes do Centro 

incluem a dispensa dos trabalhadores à sua rigorosa rotina de trabalho: 

 

Como era habitual, um empregado aproximou-se para auxiliar a 
descarga, mas o subchefe da repartição chamou-o e ordenou, 
Descarrega metade do que aí vier, verifica pela guia. Cipriano Algor, 
surpreendido, alarmado, perguntou, Metade, porquê, As vendas 
baixaram muito nas últimas semanas, provavelmente iremos ter de 
devolver-lhe por falta de escoamento o que está em armazém, 
Devolver o que têm em armazém, Sim, está no contrato, Bem sei que 
está no contrato, mas como também lá está que não me autorizam a 
ter outros clientes, diga-me a quem é que vou vender a outra 
metade, Isso não é comigo, eu só cumpro as ordens que recebi, 
Posso falar com o chefe do departamento, Não, não vale a pena, ele 
não o atenderia (SARAMAGO, 2000a, p. 22). 

 

Sob o impacto de decisões arbitrárias, pautadas por transformações das 

relações produtivas, o oleiro constata decepcionado, que o contrato assinado com o 
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Centro não lhe serve como documento; não lhe possibilita os argumentos 

necessários para reagir a esse modelo, a ponto de fazer sobreviver a sua tradicional 

profissão, herdada por quatro gerações em sua família de trabalhadores. Porém, o 

que se vê do ponto de vista sociológico, é uma figura emblemática a refletir toda 

violência inerente ao modelo de trabalho que procura moldar trabalhadores a uma 

política trabalhista desumana. Conforme indica Nunes (apud Saramago, 2000a), na 

contracapa da edição brasileira, a culminância do esforço literário que dá existência 

para A Caverna pode ser sintetizada na seguinte reflexão: “A anulação do trabalho 

manual ou artesanal pela tecnologia, tal poderia ser o resumo desse aspecto 

destrutivo do capitalismo em seu acme, convertido pelo romance numa parábola 

social”. 

Nesse aspecto, um agente singular, ao mesmo tempo compreendido em sua 

dimensão coletiva, traz em si saberes de cunho profundamente coletivos, uma vez 

que são constituídos dentro de um processo de educação sócio histórico-cultural. 

Diante das necessidades/exigências da sociedade de consumo, uma indagação se 

impõe desde o início da obra: como a Olaria sobreviveria? Com o desenrolar da 

trama, surgem outras questões: a gravidez de Marta, a possível mudança para o 

Centro, com isso, a continuidade do trabalho do oleiro, na olaria, torna-se uma 

questão menor. Mas para quem?  O romancista apresenta um quadro social preciso 

das relações hierárquicas que regem esse momento extremo da violência simbólica 

sofrida pelo trabalhador: 

 

Submisso, dirigiu-se ao subchefe da recepção, Pode dizer-me o que 
é que fez que as vendas tivessem baixado tanto, Acho que foi o 
aparecimento aí de umas louças de plásticos a imitar o barro, imitam-
no tão bem que parecem autênticas, com a vantagem de que pesam 
muito menos e são muito mais baratas, Não é razão para que se 
deixe de comprar as minhas, o barro sempre é barro, é autêntico, é 
natural, Vá dizer isso, aos clientes, não quero afligi-lo, mas creio que 
a partir de agora a sua louça só interessará a colecionadores, e 
esses são cada vez menos (SARAMAGO, 2000a, p. 23).  

 

No decorrer da trama, com os acontecimentos do primeiro momento, é notória 

a origem dos conhecimentos com os quais o oleiro trabalha: foram adquiridos a 

partir do um capital cultural incorporado de seus antepassados (sobretudo do avô e 

do pai); seus artefatos tinham uma utilidade prática na vida cotidiana da sua família 

e de seus vizinhos. Para enfrentar os desafios postos pela ausência do trabalho 
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apreendido no seio familiar, pai e filha (terceira e quarta geração) passam a 

investigar outras possibilidades para a Olaria e com isso vão se reconhecendo em 

outras funções, descobrindo limitações no trabalho com o barro, tentam criar um 

espaço de resistência à lógica trabalhista imposta pelo Centro. Marta e Cipriano 

refletem e reveem, pelo trabalho, o seu estilo de vida: 

 

A ideia do fabrico destas estatuetas foi minha, Bem o sei, Foi minha, 
mas nestes últimos dias tem-me andado a atormentar uma espécie 
de remorso, a toda a hora me pergunto se terá isso valido a pena 
meter-nos a fabricar bonecos, se não será tudo pateticamente inútil, 
(SARAMAGO, 2000a, p. 232). 

 

 O momento de reaprender a trabalhar no barro, novas peças, motiva – ainda 

que sob a pressão das preferências dos potenciais consumidores e do mercado de 

consumo – a criação de miniaturas de figuras humanas, escolhidas previamente por 

pai e filha, cuja única função é a ornamentação, isso reacende a angústia do artista: 

passar a criar cópias da figura humana. O fato de substituir a originalidade de seu 

trabalho para reaprender fabricando cópias de figuras humanas: 

 

Do que realmente aqui se irá tratar, sem grandezas nem dramas, é 
de levar ao forno e cozer meia dúzia de estatuetas insignificantes 
para que reproduzam, cada uma delas, duzentas suas insignificantes 
cópias, há quem diga que todos nascemos com o destino traçado, 
mas o que está à vista é que só alguns vieram a este mundo para 
fazerem adões e evas ou multiplicarem os pães e os peixes 
(SARAMAGO, 2000a, p. 173). 

 

Durante o processo de criação e produção dos 1200 bonecos, o narrador 

retoma com sagacidade e ironia a criação do mundo; a presença do criador e da 

criatura é referenciada em contraposição ao texto bíblico – sempre bem presente em 

algumas obras de Saramago – contribuindo ao mesmo tempo para a desmistificação 

da figura do criador incriado. Durante grande parte do romance Cipriano nega seu 

desejo de viver um novo amor, com Isaura, e vive a alienação ao trabalho; seu 

habitus de trabalhador condiciona-o e faz com que esteja, temporariamente, preso a 

essa situação como os habitantes da caverna, tal é o poder disciplinador do trabalho 

que uma crise, aqui, afeta outras áreas de seu convívio social. No entanto, todo esse 

engajamento do oleiro em situação de luta pelo trabalho, como prática social e em 

sua ação de trabalhador, passa por uma compreensão corporificada – a maneira 
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como se posta diante de si e do outro no mundo social. É possível acompanhar na 

trajetória de Cipriano a flexibilidade das regras internalizadas, desafiado a buscar um 

sentido prático, seu habitus de trabalhador é utilizado, como “um sistema de 

esquemas de produção de práticas e [ao mesmo tempo] um sistema de esquemas 

de percepção e apreciação das práticas” (BOURDIEU, 2004a, p. 158). Assim sendo, 

diante de novas regras e novos ritmos de trabalho Cipriano recorre aos esquemas 

de percepção, consciente e inconscientemente, para enfrentar a mudança. O (re) 

conhecimento de que existe, de um lado, “uma gênese social dos esquemas de 

percepção, pensamento e ação” (BOURDIEU, 2004a p.149), constitutivos do 

habitus, e de outro, as estruturas sociais dos campos; significa que ao se analisar, 

essas relações, lida-se com dois momentos diferentes – o objetivista e o subjetivista 

– e que ambos “estão numa relação dialética” (BOURDIEU, 2004a p. 152). Diante 

dessa premissa, o ponto de vista, apreendido em um determinado espaço social 

enquanto tal, está sempre vinculado à posição dos agentes no campo; portanto, 

necessitam passar por uma análise relacional. Nesses termos, pensar as relações 

político-culturais, a partir de uma leitura reflexiva do mundo, poderá contribuir para 

desmistificar alguns processos de dominação por meio da apropriação de 

conhecimentos:  

 

É muito possível que o bisavô de Marta, sendo como era do tempo 
da outra senhora, tivesse usado alguma vez, nos primórdios da sua 
profissão de oleiro, o já nessa época antiquado processo de 
cozedura em cova, mas a instalação do primeiro forno deveria ter 
vindo dispensar e de algum modo feito esquecer a rústica prática, 
que já não passou ao pai de Cipriano Algor. Felizmente existem os 
livros. Podemos esquecê-los numa prateleira ou num baú, deixá-los 
entregues ao pó e às traças, abandoná-los na escuridão das caves, 
podemos não lhes pôr os olhos em cima nem tocar-lhes durante 
anos e anos, mas eles não se importam, esperam tranquilamente, 
fechados sobre si mesmos para que nada do que têm dentro se 
perca, o momento que sempre chega, aquele dia em que nos 
perguntamos, Onde estará aquele livro que ensinava a cozer os 
barros, e o livro, finalmente convocado, aparece, está aqui nas mãos 
de Marta enquanto o pai cava ao lado do forno uma pequena cova 
com meio metro de profundidade e outro tanto de largo,[...]  só 
ficarão as cinzas quentes e umas diminutas brasas, e é sobre elas 
que Marta, tendo passado ao pai o livro aberto na página[...] 
(SARAMAGO, 2000a, p. 193). 

 

Destarte, a outra enciclopédia comprada pelo pai de Cipriano – “tão magnífica 

e inútil como um verso de que não conseguimos lembrar” (SARAMAGO, 2000a, p. 
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74) – no entanto, serve de objeto de pesquisa para buscar inspiração, alimentar a 

criatividade; é dessa espécie de capital cultural objetificado, uma fonte de 

conhecimento recuperado do passado familiar, que Marta e o pai atualizam seu 

habitus de trabalhadores artesanais: “pai e filha aproveitam hoje a lição, procuram o 

que necessitam naquilo que pensavam não servir mais” (SARAMAGO, 2000a, p.74). A 

representatividade desse momento assume um valor importante se pensado – na 

esteira do pensamento de Marta e das impressões do narrador – como um 

reconhecimento, aceitação e perpetuação dos valores e características familiares:  

 

Estes Algores são gente de aprender bem o que lhes ensinam e 
capazes de usá-lo depois para aprender melhor, e Marta sendo da 
última geração, mais favorecida, portanto, pelas ajudas do 
desenvolvimento, já gozou da sorte grande de ir estudar à cidade, 
que alguma vantagem hão-de ter sobre as aldeias os grandes 
núcleos de população (SARAMAGO, 2000a, p. 51-52). 

 

  Entre os Algores, esse legado familiar é transmitido a Marta, como 

sucessora, ela partilhou, desde sua infância, dos ideais instituídos pelos “fundadores 

do projeto familiar”; o fato de conviver diariamente, em seu processo de socialização 

e nas ações educativas, com as crenças, os valores e os símbolos, Marta incorpora 

um profundo sentimento de pertença que a acompanha na maneira de ser, de 

expressar-se no mundo: 

 

E se acabou por ser oleira, foi por força de uma consciente e 
manifesta vocação de modeladora, embora também tenha influído na 
sua decisão o facto de não haver na família irmãos rapazes que 
continuassem a tradição familiar, sem esquecer ainda, terceira e 
soberana razão, o forte amor filial que nunca lhe permitiria deixar os 
pais ao deus-dará-e depois-logo-se-vê quando chegassem a velhos 
(SARAMAGO, 2000a, p. 52, grifo nosso). 

 

A despeito de um “forte amor filial” determinar e conduzir as escolhas 

profissionais de Marta, vale pensar também, no papel que essa escolha 

desempenha dentro das regras de parentesco; sendo filha única cumpre com 

obrigações instituídas entre gerações, responsabilizar-se por um projeto edificado 

pelo pai, em respeito à um acordo tácito. Na organização do grupo familiar Marta 

assume o projeto familiar – o conatus para Bourdieu (1998) – aceita herdar e se 

reconhece como instrumento “dócil” capaz de perpetuar e reproduzir o projeto 

familiar. De acordo com as regras familiares, Marta significa, no sentido 



213 

 

bourdieusiano, um caso em que “a herança herda o herdeiro”, há um querer, uma 

aptidão e uma disposição para receber a herança familiar. O reflexo do trabalho com 

a terra, o valor atribuído aos esforços de todo trabalhador são dados que apontam o 

trabalho como uma herança da família dos Algores, detalhe fundamental para 

compreender a dor do oleiro quando o mandaram para trás com metade da louça 

que ainda está na furgoneta: “Cipriano Algor passou, de uma hora para outra, a 

desmerecer a reputação de operário madrugador ganhada numa vida de muito 

trabalho e poucas férias” (SARAMAGO, 2009, p. 55). O sentimento dessa 

incapacidade permeia o grande questionamento do romance e ocupa, 

constantemente, as preocupações do oleiro, conforme explicita em seu pensamento, 

após discutir com o genro Marçal: 

 

mas há razões, se as procurarmos encontramo-las sempre, razões 
para explicar qualquer coisa nunca faltaram, mesmo não sendo as 
certas, são os tempos que mudam, são os velhos que em cada hora 
envelhecem um dia, é o trabalho que deixou de ser o que havia sido, 
e nós que só podemos ser o que fomos, de repente percebemos que 
já não somos necessários no mundo, se é que alguma vez o 
tínhamos sido antes (SARAMAGO, 2000, p. 106-107). 

 

Quanto a nós, trabalhadores da sociedade contemporânea, esse 

pensamento, vindo do universo literário, deixa-nos mais uma questão em aberto: 

ainda somos necessários? 

 

3.2.2 O cão Achado e a escolha do Outro: Humana animalidade 

 
o que o Achado pensava era que nunca tinha estado assim, aos pés 
de duas pessoas a quem entregara para sempre o seu amor de cão, 
junto a um banco de pedra propício a sérias meditações, como ele 
próprio, a partir de hoje e por experiência pessoal directa, poderá 
testemunhar (SARAMAGO, 2000a, p.193). 
 
 

 Na velha guarita vazia – desde a morte de seu último habitante, o cão 

Constante, esse que “Há anos morreu nos braços de Justa e ela disse ao marido, 

nunca mais quero um animal destes na minha casa” (SARAMAGO, 2000a, p. 49) – 

na escuridão da noite chuvosa Cipriano deparou-se com um animal desconhecido, 

deitado debaixo da centenária amoreira-preta; à luz da lanterna espreita e 

compreende: “Eram duas as cintilações, dois olhos, um cão [...] Há um cão lá fora 



214 

 

[...] debaixo da amoreira, na casota” (SARAMAGO, 2000a, p. 48-49). O oleiro ainda 

não tinha ideia de que se tornariam tão próximos, mas Saramago (apud SILVA, 

2009) já havia arquitetado o destino daquele cão: seria mais importante do que 

outras personagens humanas, assim como aconteceu anteriormente em seus 

romances, conforme esclarece e distingue o cão Achado: 

 

A primeira vez que aparece um cão é em Levantado do Chão, mas é 
um cão inventado, a que chamei Constante e que aparece e marca 
efectivamente uma presença, mas não se compara com o Achado de 
A Caverna que ocupa um lugar e que é um personagem que está ali 
[...] Eu creio que A Caverna ficaria mais pobre sem aquele cão e a 
maneira como aparece – como é levado a casa de Isaura de onde 
foge – é importante para o livro (SARAMAGO apud SILVA, 2009, p. 
262-263, grifos no original). 

 

Torna-se cada vez mais presente, à medida que a história do romance se 

solidifica, a ligação entre Achado, Cipriano e Isaura – sob o efeito desse vínculo e, 

diante da dúvida do oleiro entre ficar ou não com o cão perdido, Isaura lhe sugere: 

“Não pense na lei nem no costume, Senhor Cipriano, tome para si o que já é seu, 

Será demasiada confiança, Às vezes é preciso abusar um pouco dela, acha então, 

acho, sim” (SARAMAGO, 2000a, p. 63). A duplicidade do pensamento expresso por 

ela revela não só o amor nascente entre os três, mas, também, os importantes elos, 

entre cenas decisivas, que vão do momento em que Achado é acolhido e se integra 

à família até quando a família decide ir morar no Centro. O cão fica aos cuidados de 

Isaura à espera que seu dono cumpra a promessa de voltar. Nesse meio tempo, 

Achado foge de volta para a casa da família Algor – vazia naquele momento – e em 

busca do cão Isaura abandona sua antiga casa: “Ninguém apareceu a abrir a porta, 

ninguém deu sinal lá de dentro, não veio a Isaura abrir a porta, não ladrou o Achado, 

o deserto que era para amanhã tinha-se adiantado para hoje” (SARAMAGO, 2000a, 

p. 340) – compreende Cipriano, de retorno à sua vida, após abandonar o Centro. Ele 

volta para uma vida, que condensa, na estrutura dessa parábola social, o reencontro 

com seu passado e uma viagem para o seu futuro; nas duas temporalidades Isaura 

e Achado são elementos essenciais:  “Com o cântaro apertado contra o peito, Isaura 

Estudiosa olhou da sua porta a furgoneta que dava a volta para tornar o caminho 

andado, olhou o cão e o homem que conduzia” (SARAMAGO, 2000a, p. 63). 

Por mais contraditório que pareça ser, há nesse cão, Achado, uma 

sensibilidade e uma consciência quase humanas –  atribuídas num jogo de valores 
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orquestrado pelo narrador – por isso, o respeito e a amizade entre o animal e as 

personagens humanas da trama podem ser percebidos em vários momentos. Uma 

evidência dessas circunstâncias ocorre quando ao escolher o nome do animal – que 

os escolhera como a sua família – Cipriano o faz com a participação silenciosa do 

cão e para evidenciar a intenção o oleiro: “agachou-se para nivelar os seus olhos 

pela altura dos olhos do animal e tornou a dizer, desta vez num tom instante, 

intenso, como se fosse a expressão de uma necessidade pessoal sua, Achado”. 

(SARAMAGO, 2000a, p. 57). O cão desconhecido “adiantou um passo, outro passo, 

outro ainda sem se deter mais, até vir colocar-se ao alcance do braço de quem o 

chamava” (SARAMAGO, 2000a, p. 57).  Considero válido notar que o cão Constante 

reaparece em A caverna – e mais tarde em Ensaio sobre a Lucidez – com o mesmo 

nome do cão de Levantado do Chão. A decisão, tomada por Justa Isasca e acatada 

pela filha Marta, de não substituí-lo por outro cão, após sua morte, contrasta com a 

importância que Achado vai tomando ao longo da trama. O fato de ser o único 

personagem com impossibilidade de ir morar no Centro, somado ao fato de ser um 

forte elo entre Isaura e Cipriano ou, ainda, com a ruralidade presente no estilo de 

vida da família Algor, são alguns dos indícios do quanto Achado constitui-se e é 

constituído pelo habitus cultural desse grupo familiar e do impacto causado por sua 

presença: “Hoje, porquê, Fui ao cemitério, dei um cântaro a uma vizinha e temos um 

cão lá fora, acontecimentos de grande importância todos eles” (SARAMAGO, 2000a, 

p. 49).   

Os cães são figuras recorrentes nas obras de Saramago. Conforme afirma 

Salma Ferraz (2012b), em seu dicionário alguns verbetes são destinados aos cães 

em função de que, em alguns casos, revelam ser mais importantes que 

determinadas personagens humanas. “Eles são sensíveis e humanizados, tais como 

o ‘Achado’, o ‘Ardent’, ‘Tomarctus’ ‘Cão das Lágrimas’, etc.” (FERRAZ, 2012b, p. 30-

31, grifos no original). Esses cães aparecem, respectivamente, nas obras: A 

Caverna, A Jangada de Pedra, O homem duplicado e Ensaio sobre a cegueira. Sob 

a influência do aprofundamento, propiciado pela proximidade com as passagens 

literárias que envolvem o cão Achado, compartilho da compreensão leitora de Nunes 

(apud SARAMAGO, 2000a, p. 1), quando relaciona a “humana animalidade” do 

amável cão Achado posicionando-o “à altura da cachorra Baleia de Graciliano 

Ramos, do cavalo Colomer de Tolstoi e do cãozinho Karenin de Milan Kundera”. 
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Outro animal a merecer destaque, na obra de Saramago, é o elefante que em A 

Viagem do Elefante protagoniza o antepenúltimo romance do autor.  

Certa vez, em uma entrevista coletiva, Saramago revela que se, 

hipoteticamente, enquanto criador de tantos personagens, um dia tivesse que fazer 

a difícil escolha por um único de seus personagens para a posteridade, este seria o 

“Cão das lágrimas”, de Ensaio sobre a cegueira. Um cão, talvez um vira-latas, que 

desde pequeno parecia ter como função enxugar as lágrimas das pessoas, 

“Assemelha-se a um ser humano frio e calculista nas coisas práticas do dia a dia, 

porém se torna meigo e sempre sabe quando necessitam dele” (FERRAZ, 2012b, p. 

90). O motivo principal resume-se à demonstração de compaixão para com a dor 

humana ao lamber as lágrimas, sem esperar ser servido como forma de 

agradecimento, esse cão não espera nem mesmo que o alimentem, simboliza a 

compaixão em sua essência.   

No segundo encontro entre Isaura Estudiosa e Cipriano Algor, ele cumpre 

uma promessa e substitui um cântaro quebrado por um novo: “depois do que 

conversámos lá no cemitério pensei que não há grande diferença entre as coisas e 

as pessoas, têm a sua vida, duram um tempo, e em pouco acabam, como tudo no 

mundo” (SARAMAGO, 2000a, p. 62).  A rememoração da conversa cria uma 

situação metafórica – repetida em outros momentos da narrativa – propícia à 

reflexão crítica sobre o valor das pessoas e dos objetos; a centralidade dos objetos 

na sociedade contemporânea é contestada diante da afirmativa em termos de 

comparação: o “mesmo não acontece com as pessoas, é como se no nascimento 

cada uma delas partisse o molde de que saiu, por isso é que as pessoas não se 

repetem” (SARAMAGO, 2000a, p. 62). Naquele momento, diante de Isaura, ainda 

negando a si mesmo seus sentimentos por ela, também não havia decidido a 

acolher definitivamente o Cão. No entanto, diante dos conselhos, sensatos e 

razoáveis da vizinha, Cipriano vai se abrindo para novas experiências: 

 

No seu lugar não me cansaria, este cão não é de cá, veio de longe, 
de outro sítio, de outro mundo, Por que diz de outro mundo. Não sei, 
talvez por me parecer tão diferente dos cães de agora. Mal teve 
tempo de o ver, O que vi bastou-me, e tanto assim que, se não o 
quiser, ofereço-me para ficar com ele, Se fosse outro cão talvez não 
me importasse se lho deixar, mas este já decidimos recolhê-lo, se 
não se encontrar o dono, claro, Querem-no mesmo, Até lhe pusemos 
o nome, Como se chama Achado, A um cão perdido é o nome que 
melhor assenta (SARAMAGO, 2000a, p. 63). 
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Em busca de chaves para o entendimento dessa personagem como metáfora, 

algumas inferências são possibilitadas pela narração, talvez esse cão seja muito 

mais que um cão se comparado aos que conhecemos atualmente. De personagem 

periférica, saída da escuridão, Achado passa a ocupar, em certas cenas, a 

centralidade da trama nas ações encadeadas com outras personagens, geralmente, 

relacionadas à experiência cotidiana: 

 
Marta surgiu à porta da cozinha, o oleiro e o guarda interno saíram 
do carro, o Achado rosnou, Marta veio para Marçal, Marçal foi para 
Marta, o cão deu um rosnido profundo, o marido abraçou a mulher, a 
mulher abraçou o marido, logo beijaram-se, o cão deixou de rosnar e 
atacou uma bota de Marçal, Marçal sacudiu a perna o cão não largou 
a bota e tentou filar o tornozelo, Marçal deu lhe um pontapé com a 
intenção, mas sem demasiada violência (SARAMAGO, 2000a, p. 
111). 

 

O sentimento de intimidade com esse acontecimento, seja de um cão a rosnar 

para o desconhecido, ou a pensar como pensaria se humano fosse, tem raízes 

profundas em experiências comuns e análogas ao discurso literário. O uniforme de 

guarda residente do Centro é hostilizado pelo cão desde o primeiro encontro com 

Marçal; o poder de recusar e questionar a “estrutura estruturada” do Centro é 

partilhado entre o Cão Achado, Cipriano Algor e até mesmo com o narrador. De 

acordo com Reis (1998), as figuras ficcionais que povoam os cenários de Saramago, 

estão conosco. E uma parcela desse sentimento devemos ao escritor, pois mesmo 

que, pelas artes da autoria, ele revele um mundo, que também nos pertence e seja 

talvez, até íntimo, ainda assim, não era conhecido; “porque o mundo que os 

escritores inventam não é, passe o paradoxo, propriamente inventado: é o nosso 

mundo, revelado pelo milagre da linguagem que só eles sabem articular” (REIS, 

1998, p. 124-125, grifo no original). Por artes dessa invenção, o narrador onisciente 

fala da não humanidade de Achado. Ao mesmo tempo tais “limitações” não apagam 

a possibilidade de que as características da mocidade à velhice do cão Achado 

atinjam nossas percepções da evolução humana ao longo de uma vida vivida. Outra 

vez o escritor aprendiz, Saramago, nos propõe um cão envolvido em episódio com 

as lágrimas e dor humana. Enquanto Marta, aflita com o trabalho e as encomendas 

do Centro,  

 

Passava os dedos pelos olhos uma e outra vez como se precisasse 
aliviá-los. Decerto por estar no tenro verdor da mocidade, Achado 
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não teve ainda tempo de adquirir opiniões formadas, claras e 
definitivas sobre a necessidade e o significado das lágrimas no ser 
humano, no entanto, considerando que esses humores líquidos 
persistem em manifestar-se no estranho caldo de sentimento, razão 
e crueldade de que o dito ser humano é feito, pensou que talvez não 
fosse desacerto grave chegar-se à chorosa dona e pousar-lhe 
docemente a cabeça nos joelhos. Um cão mais idoso, e por essa 
razão, supondo que a idade está obrigada a suportar culpas 
duplicadas, mais cínico do que o cinismo que não pode evitar ter, 
comentaria com sarcasmo o afectuoso gesto, ‘mas isso deveria ser 
porque o vazio da velhice o teria feito esquecer-se de que, em 
assuntos do coração’ e do sentir, sempre o demasiado foi melhor que 
o diminuído. [...] A partir deste dia, Marta vai querer tanto ao cão 
Achado como sabemos que já lhe quer Cipriano (SARAMAGO, 
2000a, p. 87). 

 

A riqueza cênica e a produtividade semântica desse fragmento textual põe à 

vista o entrelaçamento das falas/pensamentos das personagens e do narrador, e 

concede a Achado características, geralmente humanas, como sensibilidade, 

consciência, razão e amor. Analisado enquanto discurso sociológico o gesto de 

solidariedade de Achado ilustra fases da vida, relacionamentos, costumes e valores, 

enquanto contribui para o debate sobre as permanências e continuidades históricas 

e culturais. De acordo com Reis; Lopes (1988), o discurso das personagens pode 

ser analisado tomando por base o maior ou menor grau de autonomia, alcançado 

em relação ao discurso do narrador. O fluxo diegético de Saramago lida com o 

tempo e o espaço, com elevado grau de autonomia, determinando suas 

particularidades, limites e coerências ao conceder plenos poderes aos discursos 

cruzados. Com esses recursos ressalta os aspectos subjetivos, inerentes aos 

envolvidos no discurso romanesco, e para alcançar tal feito, conta com inúmeras 

“intrusões do narrador”. Ou seja, essas intrusões, da figura do narrador, podem ser 

consideradas “fenômenos inevitáveis na narrativa literária” (REIS; LOPES, 1988, p. 

143), sobretudo se consideramos antes de qualquer coisa “a sua condição de ato de 

linguagem verbal, necessariamente permeável, por isso, à penetração da 

subjetividade (cf. Benveniste, 1966:259 et seqs.) ” (REIS; LOPES, 1988, p. 143). 

O senso prático é um traço comum às sociologias da literatura de Bourdieu e 

Williams, ambos convergem a preocupação intelectual em investigar as 

transformações sociais e sua vinculação com a literatura e a arte. Em consequência 

seus pressupostos sociológicos encontram-se apoiados em dois conceitos 

fundamentais bastante semelhantes entre si: o habitus e as estruturas de 
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sentimento89, respectivamente. Ao procurar evidenciar “afinidades seletivas” entre 

esses conceitos, Passiani (2009) reafirma que ambos “tentam traduzir uma espécie 

de consciência prática adquirida pelos agentes sociais a partir de um processo 

particular de socialização” (PASSIANI, 2009, p. 294). Nesse sentido, quando essas 

mudanças – nas estruturas de sentimento ou em um habitus cultural – são 

expressas pelas obras de arte, como experiências históricas e, por isso, sempre em 

reconstrução, tais mudanças precedem o que está mais evidente no relacionamento 

formal entre instituições e agentes e funcionam “como se fosse uma espécie de 

antena que captasse as ondas de mudanças antes que fossem percebidas pelos 

demais” (PASSIANI, 2009, p. 286). 

O cão Achado passa a viver o cotidiano da família, testemunha declarações 

de amor, tentativas frustradas de modelagem dos novos bonecos da olaria, 

encontros, desencontros e despedidas. Quando Isaura e Cipriano se despedem, 

antes da mudança para o Centro, Achado fica com Isaura na casa da família Algor, 

na olaria ou debaixo da amoreira-preta, aguarda a volta de seu dono. Depois da 

rápida e frustrada tentativa de morar no Centro e se adaptar às regras impostas aos 

moradores, Cipriano cumpre a promessa de voltar para os dois. Após experiências 

estarrecedoras, põe-se a caminho, “vai contente, daqui a três minutos verá a Isaura 

e terá o Achado nos braços se não for precisamente o contrário o acontecimento, 

quer dizer, a Isaura nos braços e o Achado aos saltos” (SARAMAGO, 2000a p. 339). 

O trocadilho na ordem de demonstração de afetividade por um e pelo outro 

personagem dá bem a dimensão do tipo de relacionamento estabelecido entre o 

homem e o animal.  

Conforme menção anterior emerge do livro o confronto entre tradição e 

modernidade, aprofundado pela dicotomia campo/cidade, de onde a presença (ou 

ausência) do cão Achado nas problemáticas é de grande importância na 

estruturação interna da obra. Ao pensar naquilo que é, aparentemente, externo à 

obra, faz-se imprescindível ponderar com Cândido (2000) que nesse caso o social 

“importa não como causa, nem como significado, mas como elemento que 

desempenha um certo papel na constituição da estrutura, tornando-se, portanto, 

interno” (CÂNDIDO, 2000, p. 14). Exatamente quando fala dos elementos sociais 

                                                           
89  A “estrutura de sentimentos” é “o termo que Williams cunhou para descrever como nossas 
práticas sociais e hábitos mentais se coordenam com as formas de produção e de organização 
socioeconômica que as estruturam em termos do sentido que consignamos à experiência do vivido” 
(CEVASCO, 2001, p. 97apud PASSIANI, 2009, p. 286). 
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implicados, por exemplo, na proibição de que os residentes no Centro não possuam 

animais. Para indignação de Cipriano, “não poderia ser, que o Centro não aceita 

cães nem gatos, quando muito aceitará pássaros na gaiola” (SARAMAGO, 2000a p. 

93), o que reforça mais uma vez a distância e inadequação do “estilo de vida” da 

família Algor e a lógica social do Centro.    

No modelo do ideal mercadológico “família feliz”, o Centro apregoa outra arte 

de viver a felicidade instantânea. Exalta a praticidade das relações impessoais onde 

moradia, trabalho e lazer subsistem em um só lugar. Diante de mais um daqueles 

painéis publicitários – um casal jovem, avô, avó e netos – Cipriano pensa em se 

enquadrar na imagem desfocada: 

 

avó não há, morreu a três anos, e por enquanto faltam os netos, mas 
no lugar deles poderíamos pôr o Achado na fotografia, um cão 
sempre fica bem nos anúncios de famílias felizes, por muito estranho 
que pareça, tratando-se de um irracional confere-lhes um toque 
subtil, porém facilmente reconhecível, de superior humanidade 
(SARAMAGO, 2000a, p. 93, grifo nosso). 

 

Na identificação das personagens, a superioridade animal de Achado faz o 

contraponto entre as relações familiares, com seus valores socioculturais, e os 

fragmentos culturais do urbano e do rural. Sem dúvida, essa estratégia narrativa é 

mobilizadora, uma vez que as representações de animais, integrados à 

cotidianidade da vida doméstica, retratam um extenso território de relações culturais 

estabelecidas na cultura do campo. Partilho da percepção de que as origens 

campesinas do autor desse romance são frequentemente utilizadas como matéria-

prima do seu discurso literário, especialmente, para referir-se aos processos de 

desumanização (animalização?) das ações humanas. Nesse sentido, Achado é uma 

personagem que, estruturalmente, permite ao autor falar de si e de seu universo 

cultural.  

No entendimento de Martins (2014), esta “escrita de si” em Saramago não é 

necessariamente consciente, e muito menos uma fala acerca de si enquanto 

pessoa. Por isso, não se confunde com a autoficção ou ato confessional, “o si 

saramaguiano é, neste sentido, estrutural e, exatamente por que o é, tem um papel 

decisivo na equação da escrita literária que é gerada a partir dele, designadamente 

na sua vertente espiritual” (MARTINS, 2014, p. 37, grifos no original). 
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 Portanto, lembrando a afirmação recorrente de Saramago (apud MARTINS, 

2014, p. 39) “o autor está no livro todo”, mas “nem todo o livro está no autor que está 

no livro todo” (grifos no original), penso que a personagem do cão Achado – assim 

como outros seres que se movimentam “pelas virtualidades dialógicas” de sua ficção 

– ao cruzarem o imaginário – são “muito mais do que Saramago poderia ser como 

pessoa singular” (MARTINS, 2014, p. 39). A força simbólica dessa personagem 

coaduna com o compromisso saramaguiano estabelecido nos termos flexíveis de 

uma “escrita de si enquanto escritor-personagem, ou melhor, enquanto sujeito que 

se (re)vê nas personagens que vai desenhando literariamente” (MARTINS, 2014, p. 

37, grifos no original). 

 

3.2.3 Do Forno na Olaria ao Subterrâneo no Centro:  somos nós? 

 

Nem todos os criadores se distraem das suas criaturas, sejam elas 
cachorros ou bonecos de barro, nem todos se vão embora e deixam 
no seu lugar a inconstância de um zéfiro que só sopra de vez em 
quando, como se nós não tivéssemos esta necessidade de crescer, 
de ir ao forno, de saber quem somos (SARAMAGO, 2000, p. 184). 

 

A “Cidade dos cegos”, idealizada em Ensaio sobre a Cegueira, é definida em 

um dos verbetes do “Dicionário dos Lugares Imaginários”90. Para além dos limites 

dessa cidade, outros lugares fictícios (re)criam paisagens do cotidiano pelas linhas 

de José Saramago; assim como ocorre em obras clássicas da literatura mundial, há 

em seus romances uma cartografia da imaginação que nos dá a conhecer uma 

vasta geografia imaginária. Por meio da “Narrativa de espaços” traduz-se toda uma 

cadeia de operações exercidas na vida prática do dia-a-dia e nessa perspectiva de 

democratização, de lugares e espaços, duas importantes redes retêm as práticas 

sociais: os gestos e os relatos. De acordo com Certeau (2013), enquanto os gestos 

são verdadeiros “arquivos” do “passado selecionado e reempregado em função dos 

usos presentes” (CERTEAU, 2013, p. 199), os relatos urbanos realizam o mesmo 

“trabalho”, “Acrescentam à cidade visível as cidades invisíveis de que fala Calvino. 

[...] o vocabulário dos objetos e das palavras bem conhecidas [...] criam uma outra 

                                                           
90  Uma obra idealizada por Alberto Manguel e Gianni Guadalupi; começa a ser ordenada em 
1977, e três anos depois tem a primeira edição. Reúnem espaços imaginários, mundos imaginados 
na literatura, e, em alguns casos, transferidos para o imaginário coletivo como referências 
partilhadas até por quem não leu as obras onde surgiram. 

 



222 

 

dimensão, sempre mais fantástica e delinquente” (CERTEAU, 2013, p. 200) e com 

isso, os relatos, atribuem uma confiabilidade e uma profundidade, antes 

desconhecidas, como se fossem as chaves – da cidade mítica – dão acesso ao que 

ela é realmente. 

Portanto, nos moldes da sociologia da literatura, qualquer fator social que 

atue na organização interna de uma obra não fornece “apenas matéria (ambiente, 

costumes, traços grupais, ideias), que serve de veículo para conduzir a corrente 

criadora” (CÂNDIDO, 2000, p. 13-14). Essa matéria sociológica “é elemento que 

atua na constituição do que há de essencial na obra enquanto obra de arte” 

(CÂNDIDO, 2000, p. 14). Porém, é preciso ir além do enquadramento e do registro; 

a busca de elementos, possivelmente, responsáveis por aspectos e significados da 

obra requer um estudo da posição e da “função social do escritor, procurando 

relacionar a sua posição com a natureza da sua produção e ambas com a 

organização da sociedade” (CÂNDIDO, 2000, p. 19). Ou seja, o social explica a obra 

e não, simplesmente, ilustra-a. O interesse persistente de Saramago por questões 

existenciais e suas implicações sociais transparece de maneira clara na constituição 

(física e social) de dois polos simbólicos, dois lugares de história, que funcionam, em 

A Caverna como suportes de memórias e expectativas – entre encontros e 

desencontros – a Olaria e o Centro são transfigurados em valores da sociedade 

contemporânea.  

Nesse sentido, os processos educacionais imbricados com a formação 

humana tocam diretamente a produção cultural, naquilo que une os agentes 

envolvidos: a perspectiva de contribuir para uma vida melhor, para um mundo mais 

justo interferindo no curso dos acontecimentos a partir da reflexão e da ação 

sensível e efetiva. Ao situar os processos de formação humana em primeiro plano, 

nos quadros educacionais, em distintos espaços de socialização e práticas 

socioculturais, apreende-se, uma vez mais, o mundo da cultura atrelado às 

inumeráveis redefinições daquilo que se define por educação em suas inúmeras 

facetas, abrangendo os processos formativos desenvolvidos “na vida familiar, na 

convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos 

movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais” 

(BRASIL, 1996). Nessa construção oficial do conceito de “educação”, expresso no 

artigo 1º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), considero significativo o 
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reconhecimento dos processos formativos no âmbito da convivência coletiva das 

manifestações culturais, pois sugere uma visão ampla de educação. 

Obviamente, um sistema educativo não se constitui pela força de decretos e, 

tampouco, está no foco de investigação pretendido, nesta oportunidade, uma análise 

específica da aplicação do artigo primeiro da educação.  No entanto, caso sua 

aplicação pudesse ser hipoteticamente literal, essa lei viria naturalmente realçar uma 

constatação que vai tomando forma nos estudos da sociologia da cultura e da 

educação: a defesa de que “as relações produtivas de aprendizagem não ocorrem 

somente na escola” (BRANDÃO, 1985, p. 199), haja vista a pluralidade criada pela 

necessidade de definir educação e cultura aproximando-as e afastando-as de sua 

gênese sociológica, em distintos tempos históricos e em distintos países (na 

dinâmica de suas construções sociais), o mais apropriado parece ser falar em 

cultura e educação como construções plurais erigidas a partir de diferentes 

concepções dos sistemas humanos educativos e culturais nas mesmas proporções.   

Nos múltiplos caminhos que levam ao Centro existe a imagem arquitetônica 

do labirinto, seus percursos traçam fronteiras e demarcam o espaço romanesco. O 

Centro estruturalmente permeia as ações da maioria das personagens num 

emaranhado de caminhos que leva sempre ao mesmo lugar: “Qualquer caminho que 

se tome vai dar ao Centro” (SARAMAGO, 2000a, p. 275). No entanto, somente 

alguns “escolhidos” são dignos de entrar e usufruir: “essa gente é que dá má fama 

[...] nós somos pessoas honestas, diziam, e os condutores dos outros camiões, 

ansiosos por que lhes limpassem o caminho para não chegarem tarde ao Centro, só 

respondiam, Pois, pois” (SARAMAGO, 2000a, p. 15). Há uma depreciação explícita 

das pessoas que se colocam como obstáculo ao acesso dos demais ao Centro. 

No outro polo, a morada da família e a Olaria coexistiam há três gerações, em 

um amplo terreiro, “no centro do qual o avô oleiro de Cipriano Algor, que também 

usara o mesmo nome, decidiu, num dia remoto de que não ficou registo nem 

memória, plantar a amoreira” (SARAMAGO, 2000a, p. 30). Um símbolo de 

resistência daquele modo de vida, suporte das memórias de seus antepassados, a 

amoreira-preta resiste atrelada ao trabalho artesanal: forjado entre a luz da fogueira 

do forno e a sombra marcante dessa espécie de árvore genealógica a história da 

família Algor é narrada. Ante a passagem do tempo, testemunha dramas e conflitos 

da vida no sítio, abriga o Cão nas noites e dias que passam por seus galhos: “A 

folhagem compacta da amoreira-preta retinha a noite firmemente, não a deixaria ir-
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se dali tão cedo, o primeiro lusco-e-fusco do amanhecer ainda tardaria pelo menos 

meia hora” (SARAMAGO, 2000a, p. 200). Como extensão da Olaria a amoreira-preta 

assiste o aprendizado de novas técnicas de modelagem quando pai e filha passam a 

fabricar estatuetas, acuados, em meio às estratégias de dominação pela imposição 

de novos ritmos de trabalho, condizente com a sociedade de consumo. 

Depois de vencidas algumas etapas de trabalho intenso, em meio a um jogo 

de luz e sombra, em que a memória e o esquecimento de saberes se reinventam, os 

dois trabalhadores, acompanhados por Achado, levam para as pranchas de 

secagem – que há semanas “têm estado nuas”, sem receber pratos, púcaros, pires, 

malgas, chávenas, bilhas, canecas, vasos, cântaros e quaisquer adereços de casa 

ou de jardim – a primeira remessa do trabalho encarregado: 

 
Estes seis bonecos, que vão a secar à aragem, protegidos pela 
sombra da amoreira-preta, mas tocados de vez em quando pelo sol 
que se insinua e move por entre as folhagens, são a guarda 
avançada de uma nova ocupação, a de centenas de figuras iguais 
(SARAMAGO, 2000a, p. 181). 

 

Após a suspensão do contrato, Cipriano ressente-se por deixar de “criar” seu 

artesanato e passar a “produzir mercadoria”. Com isto, substitui o original por cópias, 

como no mito platônico, copiados das folhas antigas de uma enciclopédia, adquirida 

para a família pelo avô, surgem os seis bonecos de barro, “algo na intersecção entre 

os seus produtos de barro originais e o simulacro do Centro” (GAGO, 2004, p. 5). 

Retratados no universo saramaguiano, Centro e Olaria definem-se, no espaço (físico 

e social), como lugares de confronto, personificações de vida/ morte ou luz/sombra: 

“esses lugares transcendem seu papel de mero local em que os fatos acontecem e 

chegam a comportar-se como personagens importantes para o desenvolvimento do 

enredo” (FERRAZ, 2012b, p. 30). 

Dos “lugares de memória” o autor reconstrói a imagem de sua avó sentada à 

porta da pobre casa. As marcas da relação estabelecida entre Saramago e os avós 

Jerónimo Melrinho e Josefa Caixinha, de tão profundas, chegaram ao Discurso de 

Estocolmo. Recuperados dos primeiros espaços e experiências de socialização do 

menino Zezinho, os valores socioculturais, daí apreendidos, compõe parte do capital 

cultural incorporado ao habitus literário do autor. A atualização desse habitus, no 

momento de consagração e reconhecimento, do compromisso intelectual de 
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Saramago (2013), pelo cânone literário, reflete além de um homem a contemplar o 

menino que foi, outros agentes sociais imprescindíveis em seu percurso: 

 
Foi só muitos anos depois, quando o meu avô já se tinha ido deste 
mundo e eu era um homem feito, que vim a compreender que a avó, 
afinal, também acreditava em sonhos. Outra coisa não poderia 
significar que, estando ela sentada, uma noite, à porta da sua pobre 
casa, onde então vivia sozinha, a olhar as estrelas maiores e 
menores por cima da sua cabeça, tivesse dito estas palavras: «O 
mundo é tão bonito, e eu tenho tanta pena de morrer.» Não disse 
medo de morrer, disse pena de morrer, como se a vida de pesado e 
contínuo trabalho que tinha sido a sua estivesse, naquele momento 
quase final, a receber a graça de uma suprema e derradeira 
despedida, a consolação da beleza revelada (SARAMAGO, 2013, p. 
73). 

 

Pontuo e retorno a essas palavras no sentido de destacar a presença de 

familiares de José Saramago na perpetuação da herança cultural da vida campestre 

e de saberes que, em algumas situações, incorporam-se às práticas sociais, 

implícitas em seus romances, refaz percursos de gente como seu avô Jerónimo 

“pastor e contador de histórias que, ao pressentir que a morte o vinha buscar, foi 

despedir-se das árvores do seu quintal, uma por uma, abraçando-se a elas e 

chorando porque sabia que não as tornaria a ver” (SARAMAGO, 2013, p. 74). Essa 

relação de amor e de profunda intimidade, com a vida ligada à natureza, encontra-se 

tanto no delineamento de seus personagens quanto nas mais marcantes imagens, 

rememoradas por ele: 

 
Ao pintar os meus pais e os meus avós com tintas de literatura, 
transformando-os, de simples pessoas de carne e osso que haviam 
sido, em personagens novamente e de outro modo construtoras da 
minha vida, estava, sem o perceber, a traçar o caminho por onde as 
personagens que viesse a inventar, as outras, as efectivamente 
literárias, iriam fabricar e trazer-me os materiais e as ferramentas 
que, finalmente, no bom e no menos bom, no bastante e no 
insuficiente, no ganho e no perdido, naquilo que é defeito mas 
também naquilo que é excesso, acabariam por fazer de mim a 
pessoa em que hoje me reconheço: criador dessas personagens, 
mas, ao mesmo tempo, criatura delas (SARAMAGO, 2013, p. 75). 

 

O reconhecimento dessa formação de si, enquanto criatura de seus 

personagens, por meio do exercício pleno da arte é explicitamente expresso:  

 
Creio que, sem elas, não seria a pessoa que hoje sou, sem elas 
talvez a minha vida não tivesse logrado ser mais do que um esboço 
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impreciso, uma promessa como tantas outras que de promessa não 
conseguiram passar, a existência de alguém que talvez pudesse ter 
sido e afinal não tinha chegado a ser” (SARAMAGO, 2013, p. 75). 
 

Identificando como o criador e a criatura do conjunto de sua obra literária, 

José Saramago (2013) exerce com primor a função de um demiurgo consciente das 

origens: “Agora sou capaz de ver com clareza quem foram os meus mestres de vida, 

os que mais intensamente me ensinaram o duro ofício de viver, essas dezenas de 

personagens de romance e de teatro” (SARAMAGO, 2013, p. 76). De posse deste 

capital (social e cultural), José Saramago trabalhou seu aprendizado de literato, e 

consegue, de acordo com Martins (2014), situar-se “no patamar social e 

politicamente mais eficaz de identificação da literatura: o de subversão da doxa, o de 

resistência a ideias feitas, ou de reconstrução do mundo, o de combate pela 

reinvenção permanente da verdade” (MARTINS, 2014, p.187). 

Na instância literária, a organização da família Algor, foge ao lugar comum da 

família nuclear, o fio condutor das relações familiares não se encontra emaranhado 

em torno de um casal. Os acontecimentos, embates, diálogos e mesmo reflexões de 

cunho filosófico têm como principal eixo de sustentação as personagens de um pai e 

uma filha.  Ambos concentram em si, em seus conflitos e expectativas, a história de 

seus antepassados. Embora a filha Marta seja casada e Marçal – marido/genro – 

aos poucos passe a construir um relacionamento sólido com o sogro, reconhecendo-

o como um referencial de paternidade, e Cipriano construa um romance com Isaura, 

é, fundamentalmente, no relacionamento entre pai e filha que a maior parte da 

argumentação da trama se desenvolve.  A figura paterna (Cipriano Algor) herda o 

mesmo nome do pai e do avô, no entanto, sua identidade encontra-se ligada às 

duas gerações anteriores não só pelo nome (capital simbólico), mas, também, por 

ter herdado o mesmo ofício de oleiro (capital social), além da olaria e o sítio (capital 

econômico). A despeito de uma previsão de pai para filha: “Não chegarás a ser a 

quarta geração” (SARAMAGO, 2000a, p. 33), a herança da família ainda estava ali. 

As raízes da família encontram-se nesse espaço de relações simbólicas que 

conjugam moradia e trabalho, atividades igualmente importantes para a construção 

da identidade e a formação de novas gerações. Cipriano disse muitas vezes que 

nunca aceitará renunciar “à olaria que foi do pai e do avô, e até a própria Marta, sua 

filha única, que, coitada, não terá outro remédio que acompanhar o marido quando 

este for promovido a guarda residente” (SARAMAGO, 2000a, p. 101). 



227 

 

Embora seja necessário manter cautela ao interpretar as razões sociológicas 

implicadas na produção artística, dada a complexidade dos processos criativos, há 

de se considerar, neste ponto da análise, os indícios da presença marcante das 

mulheres na obra saramaguiana. O impacto causado por suas ações e 

características não só é percebido por leitores ao se depararem com as 

personagens – Blimunda, a mulher do médico; a mulher do rés do Chão – mas, 

também, explicitado pelo autor, o reconhecimento desta presença feminina ligando 

vida social e vida literária. Ao propor-se a uma retrospectiva crítica considera:  

 

acrescentarei o fato de ter sido criado por mulheres, de viver e 
crescer sempre entre mulheres, pressupôs, em definitivo, ter 
aprendido com elas o que efetivamente é benéfico, não no sentido 
utilitário, mas em profundidade e humanismo. Devo isto às mulheres 
e, por isso, assim fica refletido nos meus livros (SARAMAGO, 2013, 
p. 44, grifo nosso). 

 
A personagem de Marta é uma dessas mulheres, detentora de um apurado 

senso prático e, com isso, exerce uma função demiúrgica, em muitas ocorrências do 

romance, uma delas, quando toma a iniciativa de ir à busca de novos 

conhecimentos, utilizando-se do capital cultural objetivado, materializado na 

biblioteca da família Algor: 

 

Como será fácil imaginar, a biblioteca da família Algor não é extensa 
em quantidade nem excelsa em qualidade. De pessoas populares, e 
num sítio como este, apartado da civilização, não haveria que 
esperar excessos de sapiência, mas, ainda assim, podem contar-se 
por duas ou três centenas os livros arrumados nas prateleiras 
(SARAMAGO, 2000a, p. 73). 

 

  De maneira similar aos conhecimentos artísticos de Cipriano, todo aquele 

saber enciclopédico era fruto de um outro processo de formação cultural: 

 

A enciclopédia que pai e filha acabam de abrir sobre a mesa da 
cozinha foi considerada a melhor na época de sua publicação, 
enquanto hoje só poderá servir pra indagar em saberes fora de uso 
ou que, nessa altura, estavam ainda a articular suas primeiras e 
duvidosas sílabas” ((SARAMAGO, 2000a, p. 74, grifo nosso).  

 

 Sendo a herança de um patrimônio cultural da família, importa destacar que 

na pequena biblioteca buscavam figuras humanas para modelar e nas imagens 

aleatórias da enciclopédia não havia respostas prontas ou imediatas. Foi necessário 
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que pai e filha escolhessem aquelas que “convinham aos fins que tinham em vista” 

(SARAMAGO, 2000a, p. 75). 

Com a obtenção de considerável tempo livre, sem as responsabilidades 

impostas pela identidade de trabalhador e já residente no Centro, no trigésimo 

quarto andar, Cipriano escolhe entre dois recursos “para escapar à prisão que de 

súbito viu converter o apartamento” (SARAMAGO, 2000a, p. 307) o primeiro recurso 

seria explorar a cidade – já que sempre viveu “na insignificante aldeia que mal 

ficámos a conhecer” (SARAMAGO, 2000a, p. 307) e o, segundo recurso, o próprio 

Centro em que vive – “agora por assim dizer o Centro é todo seu,” – resolve então 

vaguear por ele tanto quanto lhe apeteça, muito há para descobrir:   

 
um carrocel com cavalos, um carrocel com foguetes espaciais, um 
centro de pequeninos, um centro da terceira idade, um túnel do 
amor, uma ponte suspensa, um comboio fantasma, um gabinete de 
astrólogo, uma recepção de apostas, uma carreira de tiro, um campo 
de golfe, um hospital de luxo, outro menos de luxo, um boliche, um 
salão de bilhares, uma bateria de matraquilhos, um mapa gigante, 
uma porta secreta, outra com letreiro que diz experimente sensações 
naturais, chuva, vento, e neve à discrição, uma muralha da china, um 
taj-mahal, uma pirâmide do egipto, um templo de Karnak, um 
aqueduto das águas livres que funcionam as vinte e quatro horas do 
dia, um convento de mafra, uma torre dos clérigos, um fiorde, um céu 
de verão com nuvens brancas vogando, um lago, uma palmeira 
autêntica, um tiranossáurio em esqueleto, outro que parece vivo, um 
himalaia com seu evereste, um rio amazonas com índios, uma 
jangada de pedra, um cristo do corcovado, um cavalo de tróia, uma 
cadeira eléctrica, um pelotão de execução, um anjo a tocar trombeta, 
um satélite de comunicações, um cometa, uma galáxia, um anão 
grande, um gigante pequeno, enfim uma lista a tal ponto extensa de 
prodígios que nem oito anos de vida ociosa bastaria para os 
desfrutar com proveito, mesmo tendo nascido a pessoa no Centro e 
não tendo saído dele nunca para o mundo exterior (SARAMAGO, 
2000a, p. 308). 

 

As criações literárias de Saramago – um convento de Mafra, uma torre dos 

clérigos, uma Jangada de Pedra – compõe a paisagem recriada no Centro sob o 

mesmo patamar em que são listados, para reconhecimento, elementos de agressão, 

dominação, barbárie – um cavalo de tróia, uma cadeira eléctrica, um pelotão de 

execução – outra vez Saramago trabalha a História e a ficção entrecortadas por uma 

vontade consistente de exercer seu papel na luta incansável pela compreensão do 

homem.  

 No entanto, só para capturar três imagens do campo saramaguiano, que 

exemplificam a preocupação constante do autor-aprendiz com a participação e 
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definição de demandas sociais, gostaria de destacar sua referência feita a “um cristo 

do corcovado” no universo de atrações inventariado, no trecho acima. Essa menção 

remete-nos também ao mesmo local onde a obra fixa parte de sua motivação, razão 

de existir – Rio de Janeiro/Museu do Pontal – para discutir o lugar do ser humano na 

sociedade atual aliado ao reconhecimento e valorização da arte e do artista popular. 

O debate social ou político está continuamente presente na ficção saramaguiana e 

no histórico do cidadão do mundo. No destaque, a terceira alusão a “um cristo do 

corcovado” – anterior à publicação de A Caverna – vem em um momento de 

engajamento político e produção artística, acoplado a uma enérgica crítica em 

sensível reflexão sobre a violência sofrida por trabalhadores rurais, que nada mais 

reivindicavam a não ser trabalhar a terra. Nesse caso a mesma imagem é invocada 

também no prefácio do livro Terra: 

 

O Cristo do Corcovado desapareceu, levou-o Deus quando se retirou 
para a eternidade, porque não tinha servido de nada pô-lo ali. Agora, 
no lugar dele, fala-se em colocar quatro enormes painéis virados às 
quatro direcções do Brasil e do mundo, e todos, em grandes letras, 
dizendo o mesmo: UM DIREITO QUE RESPEITE, UMA JUSTIÇA 
QUE CUMPRA (SARAMAGO apud SALGADO, 1997, p. 3, grifos no 
original). 

 

No prefácio-documentário o escritor dirige-se diretamente ao presidente da 

República, naquela época, para cobrar providências sobre as circunstâncias que 

geram a barbárie, um ato político de intervenção intelectual que se assemelha ao “A 

carta de Dreyfus” 91. Para Bourdieu (2004b) “o arquétipo inaugural do engajamento 

intelectual é representado pela ação de Zola no momento do caso de Dreyfus 

(BOURDIEU, 2004b, p. 73). Oportuno lembrar que, ao falar dos usos sociais da 

ciência, Bourdieu refere-se às falsas antinomias que a noção de campo nos permite 

evitar e o caso envolvendo a carta de Zola é emblemático. Senão, vejamos, “Um 

escritor, num certo momento, faz um ato político, mas como escritor (e não como 

homem político) ” (BOURDIEU, 2004b, p.73, grifos no original). Uma atitude 

possibilitada pela autonomia obtida pelo campo literário, já que “nessa época um 

campo literário autônomo havia se constituído há pouco: iniciado desde o século 

XVI, o campo ascende à plena autonomia no século XIX (BOURDIEU, 2004b, p. 73-

                                                           
91  Carta de Émile Zola (1840-1902), intitulada J'accuse (Eu acuso) e endereçada ao Presidente 
da República, Félix Faure, é publicada no jornal literário L'Aurore, em 1898, promovendo um 
inflamado debate público sobre o caso Dreyfus, que mobiliza a França por muitos anos. 
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74). Portanto, ouso dizer que tanto Zola quanto Saramago, utilizando-se da força 

simbólica adquirida do campo, enquanto escritor ou erudito dispõe de um tipo de 

autoridade específica – científica ou literária – para destacar-se, ir ao campo político, 

posicionar-se, afiançado por seu capital cultural e dizer “que tal decisão não é 

aceitável, que ela é contrária aos valores inerentes ao seu campo, isto é, no caso do 

escritor os valores de verdade” (BOURDIEU, 2004b p. 74, grifo nosso). 

Cronologicamente, os três flashes dessas intervenções artísticas e posições 

políticas assumidas por Saramago, no/do campo literário, abrangem o período entre 

1997 e 2000. Sua produção tinha um fluxo intenso nessa época. 

Do lugar social de uma escrita já consolidada mundialmente, 

aproximadamente 20 anos após a publicação de Levantado do Chão, – romance 

que atravessando três gerações de uma mesma família para falar de homens e 

mulheres que “do chão se levantaram” em prol de condições dignas de trabalho – 

escreve A Caverna para que, dentre outras coisas, possa lançar, por outra ótica, um 

olhar firme para a dignidade humana do trabalhador e com isto sensibilizar pessoas. 

Nesse aspecto, pactuo com o entendimento de Guimarães (2011), quando reafirma 

a postura critica de Saramago em relação aos deveres humanos, ao confrontar os 

valores da sociedade contemporânea ante as situações em que há exploração de 

um homem por outro “homem e a luta pela sobrevivência, retomando de certa 

maneira, a mesma temática desenvolvida há alguns anos: a importância do trabalho 

para a constituição do ser humano” (GUIMARÃES, 2011, p. 17).    

Antes de ver suas resistências minadas e ir viver no Centro – em função das 

circunstâncias trabalhistas que implicavam, não apenas, outro modo de trabalhar, 

mas outro “modo de ser” – o oleiro sonhou: 

  

Cipriano Algor sonhou que estava dentro do seu novo forno. Sentia-
se feliz por ter podido convencer a filha e o genro de que o repentino 
crescimento da actividade da olaria exigia mudanças radicais nos 
processos de elaboração de uma pronta actualização dos meios e 
estruturas de fabrico, começando pela urgente substituição do velho 
forno, remanescente arcaico de uma vida artesanal que nem sequer 
como ruína de museu ao ar livre mereceria ser conservado. 
Deixemo-nos de saudosismos que só prejudicam e atrasam, dissera 
Cipriano com inusitada veemência, o progresso avança 
incomparável, é preciso que nós decidamos acompanhá-lo, ai 
daqueles que, com medo de possíveis inquietações futuras, se 
deixam ficar sentados à beira do caminho a chorar um passado que 
nem sequer havia sido melhor do que o presente. De tão redonda, 
perfeita e acabada que saiu, a frase reduziu os relutantes jovens. Em 
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todo o caso, a que reconhecer que as diferenças tecnológicas entre o 
forno novo e o forno velho não foram nada do outro mundo, o que o 
primeiro havia tido em antiquado, em moderno o tinha agora o 
segundo, a única modificação que faltava realmente à vista consistia 
no tamanho da obra, na sua capacidade duas vezes maior, sendo 
certo também, embora não se notasse tanto, que eram diferentes, e 
mesmo algo anormais, as relações de proporção que altura, o 
comprimento e a largura do recepctivo vão interno estabeleciam 
entre si. Uma vez que se trata de um sonho, não há de que estranhar 
este último ponto. Estranhável, sim, por muitas liberdade 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 vir a parte de traz do recosto, 
porquanto, insolitamente, este banco está virado para parede do 
fundo a não mais que cinco palmos dela. [...] a mão, essa sim, podia 
chegar a 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 pena acenderes o forno. A inesperada ordem era de 
Marçal, como foi também dele a sombra que durante um segundo 
perpassou na parede do fundo para logo desaparecer (SARAMAGO, 
2000a, p. 193-194).  

 

Ambientado no espaço, quase sagrado, de muitas lições e aprendizados no 

trabalho e na vida, no sonho Cipriano tenta não resistir mais às novas formas de 

inserção laboral desvelando ainda mais o seu sofrimento. No entanto, o fato de 

decidir render-se e acatar a violência simbólica que sofre não a ameniza, só a 

caracteriza. As preocupações de um homem que acompanha o desaparecimento de 

uma forma de viver e trabalhar são imagens visíveis no sonho.  Além do cansaço e 

da preocupação com a subsistência da família ele ainda precisa lidar com a 

frustração de não conseguir mais criar, com as próprias mãos, ao tentar produzir em 

grande escala, “apesar de três gerações de experiência” (SARAMAGO, 2000a, p. 

181), para Cipriano: “três gerações a comer barro é mais do que suficiente” 

(SARAMAGO, 2000a, p. 30). 

A matéria onírica projeta outra caverna dentro da olaria. Ao que parece 

sombras projetadas pelo Centro, no forno da olaria, vão pouco a pouco invadindo os 

espaços, deixando na escuridão todos os valores socioculturais que a construíram. 

Assemelhando-se a uma de suas criaturas, no sonho, Cipriano se vê dentro do forno 

transformando-se em mercadoria. Ou seja, metaforicamente, deixar de acender o 

forno velho é deixar sua vida mergulhar na escuridão do esquecimento, deixar 

morrer em si memórias que o identificam.  A consciência de sua condição alienante 

faz com que Cipriano vá à luta, ainda imerso no sonho, pensou que o mais fácil, 

provavelmente, o melhor seria “levantar-se do banco de pedra e ir lá fora perguntar 
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[...] mas sentiu que o corpo lhe pesava como chumbo, [...] o que ele estava era 

atado ao recosto do banco, atado sem cordas nem cadeias, mas atado” 

(SARAMAGO, 2000a, p. 195-196). 

No Documentário Janela da Alma, Saramago JANELA (2001) reflete sobre as 

imagens do modo de vida contemporâneo, o mito da Caverna de Platão: 

 

Nós nunca vivemos tanto na Caverna de Platão como hoje. Hoje é 
que nós estamos de fato a viver na Caverna de Platão (...) porque as 
próprias imagens que nos mostram na realidade são uma maneira 
substituem a realidade. Nós estamos num mundo a que vivemos 
num mundo audiovisual... estamos efetivamente a repetir a situação 
das pessoas aprisionadas ou atadas na Caverna de Platão olhando 
em frente, vendo sombras e acreditando que as sombras são a 
realidade... foi preciso que passassem todos esses anos (...) e vai 
ser cada vez mais! (Transcrição livre). 

  

Um paralelo entre essa visão de mundo, pensamento expresso pelo autor, e a 

reflexão anterior anunciada no sonho da personagem de Cipriano poderá propiciar 

uma visão privilegiada da lógica impressa no campo literário saramaguiano onde, 

conforme franqueado por ele próprio, “o personagem é o mestre e o autor seu 

aprendiz” (ANEXO D). Neste aspecto, quando Bourdieu (1996) insiste ser 

imprescindível buscar no campo as condições sociais da atuação do sujeito, 

contribui para desmitificar a falsa oposição entre “indivíduo x sociedade”. Assim, 

Bourdieu procura afastar de sua sociologia da literatura aquele tipo de crítica 

sociológica presa aos cânones literários guiados pelos autoritários preceitos da 

ciência e da política. Ou, posto em outras palavras, tomando especificamente o 

campo artístico “as regras da arte [...] não inibem a prática criativa do agente, mas 

ela se realiza justamente porque o agente foi capaz de internalizá-las, configurando 

seu habitus” (PASSIANI, 2009, p. 294).  Saramago só possui esse elevado grau de 

liberdade de ação, como agente social, porque ele incorporou profundamente o 

modus operandis do campo em que atua. Por isso consegue demonstrar em seus 

romances como os valores dos indivíduos são estruturados socialmente e como os 

indivíduos podem interferir na estrutura sociocultural com seus pensamentos e 

ações. 

Nesse sentido, o seu projeto literário alcança grande eficácia ao incluir os 

valores socioculturais do homem José Saramago.  Inicia-se um novo momento em 

sua escrita literária – com a trilogia Todos os nomes, Ensaio sobre a Cegueira e A 



233 

 

Caverna – rememora Ferraz (1998): ele elabora grandes metáforas e parábolas “na 

tentativa de entender o que significa ser humano, explorando a relação do humano 

com o absurdo, com o desconhecido, com o próprio isolamento do mundo moderno” 

(FERRAZ, 1998, p. 21, grifos no original). Na avaliação de Martins (2014), a partir 

dessa trilogia os romances de Saramago ganham um alcance ideológico mais 

complexo e uma lucidez artística muito mais profunda. “A caverna, por exemplo, 

resolve-se na sua vocação moral pela equação espiritual da bondade” (MARTINS, 

2014, p. 154). As reflexões sobre “a justiça” e “a bondade” do Centro são 

incorporadas ao diálogo entre o chefe do departamento de compras e o oleiro 

Cipriano Algor quando este é informado dos resultados a respeito de inquérito, 

acerca de seus novos artigos; promovido com vinte e cinco pessoas de cada sexo, 

escolhidas no universo de clientes do Centro, “pessoas de antecedentes familiares 

modestos, ainda ligadas aos gostos tradicionais e em cujas casas a rusticidade do 

produto não fosse destoar demasiado” (SARAMAGO, 2000a, p. 291).  

Cipriano admite compreender a preocupação do chefe em fornecer 

explicações prévias dos motivos que ocasionaram uma resposta negativa à compra 

do trabalho oferecido pela olaria. Isto porque, expor e detalhar o processo desse 

julgamento, visava evitar o mal-entendido de interpretá-lo como uma tentativa 

“pouco habilidosa de disfarçar uma decisão arbitrária, o que não seria nunca, 

evidentemente, o caso do Centro, Ainda bem que concorda comigo, É difícil não 

concordar, senhor” (SARAMAGO, 2000a, p.290).  Na violência, consentida pelo 

oleiro, os critérios de exclusão de participantes no inquérito: a idade, a posição 

social a educação e a cultura e os hábitos de consumo. Os critérios que excluíram 

os participantes do inquérito são quase os mesmos motivos que excluem o trabalho 

de Cipriano e o modo de vida de sua família do Centro. Ou seja, as famílias 

entrevistadas também partilhavam das mesmas regras e crenças; então todo o 

processo realizado pelo Centro sempre parece “natural” e legítimo. Entretanto, no 

mesmo diálogo, quando Cipriano comunica que irá viver no Centro, o chefe do 

departamento de compras manifesta-lhe a seguinte compreensão: 

 

Será caso para proclamar que o Centro escreve direito por linhas 
tortas, se alguma vez lhe sucede ter de tirar com uma mão, logo 
acode a compensar com a outra, Se bem me lembro, isso das linhas 
tortas e de escrever direito por elas era o que dizia de Deus, 
observou Cipriano Algor, Nos tempos de hoje vai dar praticamente no 
mesmo, não exagerei nada afirmando que o Centro, como perfeito 
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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 (SARAMAGO, 2000a, p. 292). 

 

Para o Chefe do departamento de compras o Centro participa da natureza do 

divino: “a vida pôde ganhar um novo sentido para milhões e milhões de pessoas que 

andavam por aí infelizes [...], quer se queira ou não, [...] não foi obra de matéria vil, 

mas de espírito sublime” (SARAMAGO, 2000a, p. 292).  

Ao sustentar, nas linhas e entrelinhas de A Caverna, a natureza divina do 

Centro, Saramago afirma a “transformação do homem urbano em consumidor de 

bens materiais” (MARTINS, 2014, p. 154); autorizado por essa natureza sublime a 

se transformar em consumidor “ (também de lazeres, de transporte, de cultura, etc.)”. 

Nesse aspecto, ainda segundo Martins, além de Saramago sugerir “uma espécie de 

anonimato aniquilador da capacidade de ser”, ele também percebe “a inscrição 

desse homem na indiferença em relação ao outro, no desprezo mesmo do outro, na 

malignidade do silêncio diante da dor do outro” (MARTINS, 2014, p. 154). 

Em grande parte das reflexões sobre a produção artística e o seu 

investimento cultural, Saramago acolhe a ideia de pensar a formação humana, 

especificamente no romance em questão, admite que tenta atualizar o texto 

filosófico: “A Caverna retoma o mito platónico e por isso a epígrafe que abre o livro 

diz, “Que estranha cena descreves e que estranhos prisioneiros, São iguais a nós” 

(SARAMAGO, 2013, p. 49). Conforme uma das estratégias, quase sempre utilizada 

em suas produções literárias, o plano criativo tem sido trazer na epígrafe de seus 

livros o resumo da obra. Nesse caso repete a epígrafe, escolhida anteriormente por 

Platão, e com isso sintetiza grande parte das sensações provocadas pelo livro. No 

decorrer da trama as sinuosidades da realidade ampliam-se para as esferas próprias 

da arte do artífice; a conquista e o aprendizado do trabalho no ambiente familiar, os 

saberes apreendidos em situações de interação com o outro e a descoberta de si, 

são alguns argumentos que podem nos conduzir à afirmação inicial: “somos nós”.  

  Em vista da situação de aprisionamento, esse é um tipo de reconhecimento 

que, muitas vezes, Cipriano não quer para si nem para sua família: “Às vezes penso 

que talvez fosse preferível não sabermos quem somos” (SARAMAGO, 2000, p. 151). 

Contando com a criança no ventre de Marta, incluindo Isaura e Achado, seis 

personagens destacam-se na caverna de Saramago: 



235 

 

 

Havia alcançado o final da gruta. Baixou o foco da lanterna para se 
certificar da firmeza do solo, deu dois passos e ia a meio do terceiro 
quando o joelho direito foi chocar em algo duro que o fez soltar um 
gemido. Com o choque a luz oscilou, diante dos olhos surgiu-lhe, 
num instante, o que parecia um banco de pedra, e logo, no instante 
seguinte, alinhados, uns vultos mal definidos apareceram e 
desapareceram. Um violento tremor sacudiu os membros de Cipriano 
Algor, a sua coragem fraquejou como uma corda a que se 
estivessem rompendo os últimos fios, mas dentro de si ouviu um grito 
que o chamavam à ordem, Recorda, nem que morras. A luz trémula 
da lanterna varreu devagar a pedra branca, tocou ao de leve uns 
panos escuros, subiu, e era um corpo humano sentado o que ali 
estava. Ao lado dele, cobertos com os mesmos panos escuros, mais 
cinco corpos igualmente sentados, erectos todos como se um 
espigão de ferro lhes tivesse entrado pelo crânio e os mantivesse 
atarraxados à pedra. A parede lisa do fundo da gruta estava a dez 
palmos das órbitas encovadas, onde os globos oculares teriam sido 
reduzidos a um grão de poeira. Que é isto, murmurou Cipriano Algor, 
que pesadelo é este, quem eram estas pessoas. Aproximou-se mais, 
passou lentamente o foco da lanterna sobre as cabeças escuras e 
ressequidas, este é homem, este é mulher, outro homem, outra 
mulher, e outro homem ainda, e outra mulher, três homens e três 
mulheres, viu restos de ataduras que pareciam ter servido para lhes 
imobilizar os pescoços, depois baixou a luz, ataduras iguais 
prendiam-lhes as pernas. Então, devagar, muito devagar, como uma 
luz que não tivesse pressa de aparecer, mas que viesse para mostrar 
a verdade das coisas até aos seus mais escuros recônditos desvãos, 
Cipriano Algor viu-se a entrar outra vez no forno da olaria, viu o 
banco de pedra que os pedreiros lá tinham deixado esquecido e 
sentou-se nele, e outra vez escutou a voz de Marçal, porém estas 
palavras agora são diferentes, chamam e tornam a chamar, 
inquietas, lá de longe, Pai, está a ouvir-me, responda-me. A voz 
retumba no interior da gruta, os ecos vão de parede a parede, 
multiplicam-se, se Marçal não se cala por um minuto não será 
possível ouvirmos a voz de Cipriano Algor a dizer, distante, como se 
ela própria já fosse também um eco, Estou bem, não te preocupes, 
não me demoro. O medo havia desaparecido. A luz da lanterna 
acariciou uma vez mais os míseros rostos, as mãos só pele e osso 
cruzadas sobre as pernas, e, mais do que isso, guiou a própria mão 
de Cipriano Algor quando ela foi tocar, com respeito que seria 
religioso se não fosse humano simplesmente, a fronte seca de 
primeira mulher. Não havia mais o que fazer ali, Cipriano Algor tinha 
compreendido (SARAMAGO, 2000a, p. 331-333). 

 

Em sua andança pelo Centro, o novo morador redescobre em si uma 

característica adormecida em sua personalidade, sempre ocupado com a olaria, a 

curiosidade faz com que se torne uma espécie de investigador, atento a tudo que 

acontece, subindo e descendo pelos elevadores descobre uma réplica da caverna 

com seis pessoas petrificadas, três homens e três mulheres, afirma: “não foi um 
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sonho, se agora lá voltasse iria encontrar os mesmos três homens e as mesmas três 

mulheres, as mesmas cordas a atá-los, o mesmo banco de pedra, a mesma parede 

em frente” (SARAMAGO, 2000a, p. 333). Depois de ter literalmente chorado a “não 

existência” daquelas pessoas e perceber que naquele local havia uma grande 

mancha negra, de terra requeimada, demonstrando que durante muito tempo existiu 

ali uma fogueira, revela a Marta: “Que foi que viu, quem são essas pessoas, Essas 

pessoas somos nós, disse Cipriano Algor, Que quer dizer, Que somos nós, eu, tu, o 

Marçal, o Centro todo, provavelmente o mundo” (SARAMAGO, 2000a, p. 334). 

A caverna encontrada no subsolo do Centro, onde tudo se transforma em 

mercadoria: uma atração turística conforme se lê em um cartaz na fachada, em 

frente ao Centro: “BREVEMENTE, ABERTURA AO PÚBLICO DA CAVERNA DE 

PLATÃO, ATRACÇÃO EXCLUSIVA, ÚNICA NO MUNDO, COMPRE JÁ A SUA 

ENTRADA” (SARAMAGO, 2000, p. 350).  Como uma espécie de deus uno, a figura 

totalitária do Centro, tem sua imagem constantemente cultivada com propaganda. 

Afinal, para alcançar o êxito almejado nesse mundo de produção industrial, não 

basta ao Centro vender e lucrar: é preciso formar e socializar dentro de sua lógica. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

AS OUTRAS MARGENS DE SARAMAGO 

 

Um ser humano de extraordinária grandeza – intelectual e moral – 

comprometido com a vida ao seu redor, que insistiu na “ambição de fazer da 

literatura vida92”.  Eis, de maneira concisa, uma de minhas percepções das 

diferentes facetas do Saramago-narrador, reinterpretado, reconhecido e/ou 

reconstruído pelas trilhas, frestas e vestígios de A Caverna (2000a).  

As imagens do mundo construídas a partir de seu olhar sociopoético incisivo, 

emoldurado por um rosto anguloso que, ao mesmo tempo que manifesta a dureza e 

a indignação diante das injustiças sociais, contrasta com sua doce sensibilidade na 

lida com a terra, as plantas e os animais, especialmente os cães. Traços de um perfil 

que denota a tranquila inquietação de uma franqueza desconcertante nos momentos 

de firme intervenção cidadã; traços delineados na experiência coletiva, marcos 

sociológicos que compõem uma parte da matéria poética que comparece nas linhas 

de A Caverna. Em certa medida mesclam-se o estilo de um escritor e o retrato de 

um homem que enquanto amadurecia sua escrita gostava cada vez menos de falar 

de literatura e cada vez mais insistia em falar de vida, relendo-a, por dentro de sua 

escrita.  

Todavia, ler as imagens de um mundo cada vez mais audiovisual não é tão 

simples quanto parece. “Terás então de ler doutra maneira, Como, Não serve a 

mesma para todos, cada um inventa a sua, a que lhe for própria” (SARAMAGO, 

2000a, p. 77). À semelhança de um diálogo entre pai e filha, a travessia exige 

entrega, coragem e reflexão e já seria um desafio vencido chegar a uma das 

margens dessa “leitura” com um espírito de solidariedade e sensibilidade mais 

aguçado. Acontece que a diversidade de paisagens culturais torna o processo de ler 

o mundo – refletir e lançar-se no enredamento dos esforços coletivos para 

descoberta de novos caminhos, algumas vezes transformados em labirintos – em 

ações ainda mais complexas e surpreendentes. Do campo social romanesco, as 

                                                           
92  “Prefiro falar mais da vida do que de literatura, sem esquecer que a literatura está na vida e 
que sempre teremos perante nós a ambição de fazer da literatura vida” – um aviso poético dado por 
Saramago em uma tarde de maio de 1997, no auditório da Universidade de Turim, onde antes, em 
1991, já havia recebido o título de doutor honoris causa, a primeira de mais 40 condecorações do 
gênero que receberia durante a vida.  
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palavras de Cipriano, sobre as leituras desafiadoras que a vida impõe, evocam os 

saberes sociais, advindos daí, da caleidoscópica paisagem cultural: 

 

há quem leve a vida inteira a ler sem nunca ter conseguido ir mais 
além da leitura, ficam pegados à página, não percebem que as 
palavras são apenas pedras postas a atravessar a corrente de um 
rio, se estão ali é para que possamos chegar à outra margem, a 
outra margem é que importa. A não ser, quê, A não ser que esses 
tais rios não tenham duas margens, mas muitas, que cada pessoa 
que lê seja, ela, a sua própria margem, e que seja sua, e apenas 
sua, a margem a que terá de chegar (SARAMAGO, 2000a, p. 77). 

 

 No campo literário, Saramago dedicou-se às ações inerentes à leitura crítica 

das realidades sociais e nessa travessia escolhe a palavra que não cala, contorna 

“as pedras postas”, atravessa rios, redescobre-se em outras margens, outros países, 

outras linguagens: despega-se da página lida e faz da sua escrita luta. Só essa 

constatação explicaria por que a coerência e a sabedoria de seus posicionamentos e 

a humanidade pulsante em suas ações ampliaram a ótica vislumbrada nesse estudo, 

aqui em vias de concretização. Talvez eu os tenha idealizado – criatura e criador – 

em alguns aspectos, por que não admitir?  

A expressão desse homem, retratado no escritor, é seu estilo literário. A 

presença do autor está no livro todo, embora nem todo o livro esteja no autor que se 

faz presente pelo livro todo. As expressões do grande valor simbólico de sua arte, 

intensamente enredadas na tessitura do romance analisado, foram se produzindo – 

alguns dirão tardiamente – no ritmo da vida, em meio às polêmicas e aos 

estereótipos pelos quais o escritor ficou conhecido (ANEXO B). Seu projeto literário 

é atravessado por diálogos provocantes, provavelmente por ter feito a escolha de 

desafiar os conhecimentos e poderes instituídos, em constantes questionamentos, 

especialmente acerca de vida, literatura, trabalho, compromisso e transformação 

social.  

“[Decidi] perguntar-me a mim mesmo se realmente tinha alguma coisa 

para dizer que valesse a pena para sentar-me a escrever. Esse foi o grande 

momento da minha vida (...) todo o resto é banal” – contou o escritor ao diretor 

Miguel Gonçalves Mendes no documentário José e Pilar. De maneira aparentemente 

contraditória ele reafirmou algumas vezes estar convencido de que a literatura não 

se constitui como agente de transformação social; nunca transformou e não 

transformaria o mundo socialmente. E exemplifica que, no plano dos valores e do 
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respeito humano ou da ética, pode-se dizer, sem ousadia, que a humanidade seria 

precisamente o que é se Goethe não tivesse vindo ao mundo. Em reforço a essa 

ideia, Saramago (1999, p.13) relembra: “não consta que a leitura dos Fioretti de S. 

Francisco de Assis tivesse salvado a vida a uma só das vítimas da Inquisição”. Para 

ele, o mundo sim é que já tem transformado, continuamente, a literatura, e não 

apenas socialmente.  

Diante das reflexões envolvendo a literatura e os agentes que, ligados a ela, 

transformam o mundo socialmente, Saramago propõe, sem mais rodeios, que se 

volte ao Autor, à figura concreta por trás dos livros, homens e mulheres sem os 

quais a literatura seria coisa alguma; não para que sirvam de exemplo ou eduquem 

e conduzam com suas pequenas e/ou grandes obras. Pois, a porta de entrada, em 

grande parte, está no comprometimento do autor com a sociedade, em como ele “é” 

e como se mostra todos os dias como cidadão. Indica a necessidade de questionar 

imagens da figura dos escritores como se eles fossem “luz divina” e “farol do mundo” 

para analisar a “escuridão intrínseca do acto criador” ao reivindicar – na mesma 

página – que os produtores de bens simbólicos, sobretudo aqueles que agem no 

campo artístico, encontrem respostas, sugiram saídas para “as trevas da renúncia e 

da abdicação cívicas” que geram uma paralisia resignada de pensamento e ação.  

Contrariando a proposição do autor que recomenda a volta ao “Autor”, minha 

opção teórica foi buscar na obra o espaço social que a produziu e que é 

inevitavelmente campo de produção cultural de seu produtor. Penso ser por essa via 

que o Saramago socioanalista de Saramago realiza uma socioanálise do mundo em 

que vive. Ou seja, se situa, situa a mim e a nós para a leitura interna dessa obra. 

Consequentemente, nas sombras desse reconhecimento do homem-escritor, 

reacendem-se, pela obra, outras fogueiras pela leitura de A Caverna de Saramago. 

Nessa leitura entrecortada de outras palavras, existem feixes de luz – convergentes 

e divergentes –  trazidos por outros estudiosos sobre a trajetória social desse 

literato. Não poderia ser diferente, devido à “abundância de estudos críticos que 

sugere ou legitima a abertura de espaços de liberdade hermenêutica”. Conforme 

constata Martins (2014, p. 24), isso faz com que da bibliografia saramaguiana 

aproxime-se atualmente de um daqueles pontos de “saturação em que já quase tudo 

foi dito”.  

Em consequência da legitimidade conquistada por diferentes olhares, em 

diversos espaços de apreciação da produção cultural, dando aberturas a novas 
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compreensões, fui adentrando essa “caverna”, espreitando aspectos sociológicos e 

explorando as interfaces do romance com os processos de formação humana. 

Desde os primeiros momentos de leitura, análise e aprofundamento teórico estive 

ciceroneada por um “José”, que se fez Saramago-narrador, disposto a narrar as 

agruras de um fim de século, em que somos todos protagonistas ou “se calhar tudo 

isto não é senão uma consequência dos problemas que vimos tendo, desde o 

remoto começo dos tempos, para nos conseguirmos entender uns aos outros, nós, 

os cães, nós, os humanos”– aponta Saramago (2000a, p. 184), ao tomar as 

“palavras públicas” em seu romance, transformado propositalmente em parábola 

social, propõe um pacto de leitura com previsão de liberdades hermenêuticas: 

“leiam-me em voz alta” – costumava recomendar.  

No entanto, só é possível continuar o percurso dessa leitura optando por uma 

postura crítica, que interroga o mundo, diante do mundo que se nos apresenta, sem 

minimizar sofrimentos ou exaltar grandes feitos humanos, o desenrolar da narrativa 

vai travando diálogo com a grandeza relativa das coisas pequenas e assim não há 

como deixar de interrogar o mundo social, do século XXI, contextualizado na ficção: 

 

aquele repetido fazer e desfazer, aquele querer e não poder, aquele 
experimentar e emendar, não é verdade que só as grandes obras de 
arte sejam paridas com sofrimento e dúvida, também um simples 
corpo e uns simples membros de argila são capazes de resistir a 
entregar-se aos dedos que os modelam, aos olhos que os 
interrogam, à vontade que os requereu (SARAMAGO, 2000a, p. 165- 
166, grifo nosso). 

 

Percebo, então, que o melhor é não resistir aos atalhos que geralmente 

levam, quem se deixe levar, por azinhagas (caminhos estreitos) ou – para não 

perder o trocadilho – à Azinhaga (povoado onde nasceu Saramago). Porém, esse 

oportuno jogo com uma só  palavra se faz mais oportuno ainda  para demonstrar, 

como a análise sociológica revela o quanto essa obra está envolta pela neblina de 

outras paisagens, outras épocas da trajetória social do escritor/tradutor, nos 

posicionamentos políticos e ideológicos assumidos por ele, tanto de posse de seu 

capital  cultural adquirido no campo cultural  – trunfos, handicaps e carreira 

(QUADRO 1) – quanto de seu habitus incorporado nos primeiros espaços de 

formação e educação para a vida: ambos engendrados  por Azinhaga. 
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Em diversas oportunidades, Saramago expôs sua percepção de que escrever 

é lutar e fez sentir a sua ação, a partir dessa crença, também fora das escrituras em 

outras posições ocupadas por ele no campo literário –  seja como diretor da 

Associação Portuguesa de Escritores, como membro do Parlamento Internacional de 

Escritores ou na Academia Universal das Culturas – entretanto, onde essa luta 

torna-se mais evidente e eficaz é no trabalho minuciosamente esquematizado para 

compor o enredo de seus romances. Sabia exatamente em que questões gostaria 

de tocar, sempre tratou seus conteúdos como elemento social e ao proceder à 

escolha de seus temas tem consciência de que a “escolha do tema da obra de arte 

revela a atitude do artista” (FISCHER, 1983, p. 150).  

Obviamente, um mesmo tema pode ser tratado de formas distintas. E é a 

exatidão dessa escolha e o tratamento estético dado ao elemento social que 

Saramago faz com maestria, especificamente em A Caverna. Esse romance 

expressa a face cruel da lógica capitalista, no tecido de sua trama, distingue-a 

partindo das diferentes lógicas dos campos sociais, reconstituídos no campo 

romanesco. Com isso constrói uma crítica contundente ao descarte dos saberes 

sociais, apreendidos culturalmente e à diminuição das relações solidárias, o respeito 

pela paz, que sempre poderão permear as lutas para construção de conhecimentos. 

Deixa subentendido que os valores de solidariedade humana têm espaço nas lutas 

travadas na constituição dos processos formativos, com outros e outras, nas 

experiências coletivamente constituídas, do berço ao túmulo. Além de mostrar, no 

âmbito da coletividade, o drama do homem contemporâneo preterido em seus 

saberes e em seus traços de humanidade, Saramago esboça, ainda, esses mesmos 

dramas impactando a intimidade da vida simples de uma família. Sob a sombra dos 

aprendizados das gerações precedentes, movimentam-se entre amores, desamores, 

heranças, herdeiros, costumes, conflitos, expectativas, felicidades fugidias, 

desemprego, amor mal resolvido, separação, desilusões, mudanças e continuidade. 

Para tanto, desconstrói e reconstrói cenas do forte potencial narrativo atualizado nos 

tópicos clássicos que giram em torno da categoria social família, “uma ficção bem 

fundamentada” (BOURDIEU, 2011, p. 126).  O processo formativo, adquirido como 

cultura, em meio às relações familiares é um habitus inscrito, ao mesmo tempo, na 

objetividade das estruturas sociais e na subjetividade das mentes dos agentes 

sociais. Dessa maneira, enquanto coletivo incorporado, mesmo sendo imanente aos 

indivíduos, esse habitus transcende-os, pois, como está inseparavelmente contido 
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em todos os habitus, perpassa-os. Enfim, de posse dos fios que tecem a mesmice 

da vida, em toda a sua riqueza literária, o Saramago-artista-da-palavra participa da 

luta e escrevendo manipula, observa, modela palavras, imagens e pausas para 

reconstituir um quadro específico da infindável paisagem cultural.   

À guisa de conclusão proponho-me a demarcar, ainda que ligeiramente, as 

interconexões e/ou fronteiras do conhecimento aqui produzido e, sem grandes 

pretensões, refletir sobre a questão, a essa altura, inevitável: até onde chegam os 

“descobrimentos” de uma Tese? A que se prestam os saberes produzidos durante 

seu percurso? Peço uma licença poética para expressar a imensidão de 

questionamentos suscitados por este estudo, algo de uma inquietação teórica que 

poderia estar definido e resumido na simples pergunta: “E agora José”?  Saramago 

(1996), ao considerar um privilégio poder dispor de um dos versos mais imortais da 

obra de Carlos Drummond de Andrade, dizia: “porque me chamo José e muitas 

vezes na vida me tenho interrogado: ‘E agora? ’ Foram aquelas horas em que o 

mundo escureceu, em que o desânimo se fez muralha” (SARAMAGO, 1996, p. 33). 

 Do campo literário vem o chamado à responsabilidade de viver a prática do 

“estranhamento”, ao acolher, identificar, aceitar, se auto reconhecer, na recusa, na 

aceitação ou na descoberta do Outro. 

Ao sair das fronteiras do si – pela força da dúvida: “E agora José? ” – o 

cronista José Saramago (1996) se conscientiza: “Mas outros Josés andam pelo 

mundo, não o esqueçam nunca. A eles também sucedem casos, desencontros, 

acidentes, agressões, de que saem às vezes vencedores, às vezes vencidos” 

(SARAMAGO, 1996, p. 33). Os múltiplos sentidos das metáforas e imagens de 

luz/sombra provocadas pelas palavras a que os poetas recorreram para falar de 

seus sentimentos do mundo, tocam os sentidos da vida cotidiana: ir ao encontro do 

Outro.  

A crônica de Saramago, além de ser uma homenagem ao poeta brasileiro, é 

também uma invocação que faz eco a outros clamores por justiça social:  

 

Alguns não têm nada e ninguém a seu favor, e esses são, afinal, os 
que tornam insignificantes e fúteis as nossas penas. A esses, que 
chegaram ao limite das forças, acuados a um canto pela matilha, 
sem coragem para o último ainda que mortal arranco, é que a 
pergunta de Carlos Drummond de Andrade deve ser feita, como um 
derradeiro apelo ao orgulho de ser homem: “E agora, José? 
(SARAMAGO, 1996, p. 33). 
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Esse contexto sociopoético propício ao nascer da alteridade converte-se em 

projeto literário do escritor português. Acredito que o fragmento acima pode resumir 

esse projeto, ou em três palavras, é como se a obra de Saramago insistentemente 

perguntasse a si, a mim e a você: “E agora José?”  De certo modo, a produção desta 

tese, presta-se ao mesmo questionamento contundente das realidades, das 

pequenas felicidades ou infelicidades e, a fazer coro com os poetas e cronistas, 

indaga também: “E agora?”  

Não se pode negar que ao tracejar hipóteses em torno do conhecimento 

científico há grande probabilidade de achegar-se à convivência conflituosa entre a 

escrita de si e o desvendamento de outras óticas para enxergar o Outro – que 

“somos nós” em muitas outras versões. Quiçá alguns se percebam refletidos na 

atitude de Cipriano Algor quando começa a arquitetar sua fuga de uma sociedade 

que transforma tudo em mercadoria: “Não vou ficar o resto dos meus dias atado a 

um banco de pedra e a olhar para uma parede” (SARAMAGO, 2000a, p. 335). Se 

bem que, ainda que propicie pertinentes reflexões, vale indagar: será que essa obra 

literária, ou outra de relevância similar, pode ter tamanho impacto no ato de uma 

(auto) formação mais humanizada?  

Ora, o processo formativo humanizador – de recuperar a humanidade, ser 

mais humano, tornar-se humano –  pode ocorrer por vários caminhos, e 

eventualmente até mesmo fazer-se ponte para que se chegue às várias margens de 

uma travessia coletiva. “Diz-se que cada pessoa é uma ilha, e não é certo, cada 

pessoa é um silêncio, isso sim, um silêncio, cada uma com o seu silêncio, cada uma 

com o silêncio que é.” (SARAMAGO, 2000, p. 185).  É certo que o processo de 

construção de conhecimentos, empreendido por cada pessoa, está repleto de 

silêncios e palavras alheias afetadas pela conquista de outros saberes, outros 

sabores e outras perspectivas éticas. Talvez essa presença coletiva no e do 

processo formativo, em certa medida, esteja implícita nas elucubrações feitas por 

Brandão para levá-lo a afirmar, em diferentes momentos de seus estudos sobre a 

educação como cultura, que não existe educação e sim “educações”. Na pluralidade 

de espaços socioculturais lê-se o mundo ao mesmo tempo em que se reconstituem 

memórias das histórias, individuais e/ou coletivas, em tramas cotidianos: eis um sinal 

evidente das afinidades entre a matéria narrativa do discurso literário e o tempo 

narrado pela experiência vivida.   
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Se eu fosse me dedicar a demarcar o “Saramago”, desvendado no entrecorte 

das imagens dessa e de outras tantas cavernas – dentre elas aquela de Platão – 

certamente nas imagens refletidas pelas linhas de A Caverna, escrita em 2000, 

outros “Josés” seriam revelados. Provavelmente seria necessário atravessar, com os 

personagens, os desertos impostos pela grande metrópole, metaforizada no Centro, 

ao recriar os incontáveis confrontos entre o homem solitário – na dor da 

inadequação a um mundo desumanizado, de violência em violência cometida entre 

semelhantes; cada vez mais equipados tecnologicamente e nem por isto dominando 

a arte de conviver: viver com. 

Reinterpretar os significados de “viver com” ou do “conviver” remete ao 

educar(se), uma vez que em sentido amplo, pode ser redefinido, portanto, como o 

ato de “conduzir para fora” de si mesmo ao encontro de outras realidades. Ou seja, 

por meio de ações, consciente e inconsciente, exercidas no mundo social, a práxis 

educativa constrói-se em um processo interativo feito de encontros e desencontros 

com o Outro e com os “saberes do nós” (PESSOA, 2004). Observo que esse 

“compartilhamento do viver” remete aos chamados étimos dos sentidos e dos 

significados atribuídos ao termo educar vinculados desde os primórdios às relações 

socioculturais estabelecidas no mundo social. 

 Nesse sentido, assumir que a educação participa ininterruptamente do 

processo de produção do mundo social – como o compreende Bourdieu – confirma 

os processos formativos em um enquadramento sociológico percebidos dentro de 

uma concepção relacional e sistêmica do social. Por isso, seu olhar sociológico na 

interpretação do mundo social é multidisciplinar, se dá à luz do tripé: campo, habitus 

e capital. Senão, basta observar como as relações socioculturais encontram-se 

entrelaçadas nesses conceitos fundamentais, ou seja, cada um dos agentes atua 

nos campos sociais de posse de seus capitais culturais adquiridos e ou 

incorporados, ao longo de suas trajetórias sociais. Cada agente lança mão de seu 

sistema de disposições de cultura – nas dimensões material, simbólica e cultural 

dentre outras – ou seja, procura compreender o conjunto de capitais a partir de seu 

habitus. De modo análogo a Bourdieu, Brandão (2007, p. 11) especifica que a 

educação participa efetivamente “no processo de produção de crenças e ideias, de 

qualificações e especialidades que envolvem as trocas de símbolos, bens e poderes 

que, em conjunto, constroem tipos de sociedades. É esta a sua força”; ou seja, a 

educação é impulsionada pela mediação da descoberta e da compreensão dos 
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lugares sociais ocupados por cada pessoa na conquista de pequenas e grandes 

ações que transformam o mundo social. 

 Se na constituição dos processos formativos, mediados pela arte, é possível 

e necessário, levar em conta com Antônio Cândido (apud FISCHER 1983, p. 8) que 

“à medida que a vida humana se fragmenta pela complexidade das tarefas e 

interesses, mais consolida-se a função da arte que é refundir o homem consigo 

mesmo” e se a literatura pode formar ou educar com a mesma força impactante da 

própria vida, o que pode, então, o leitor apreender com a leitura da obra de José 

Saramago?  Há uma possibilidade de travessias de múltiplas margens literárias do 

autor “aprendiz de suas personagens” (e de sua obra) não somente pelo retorno de 

alguns personagens ou argumentos literários de obras anteriores a A Caverna, mas  

sobretudo por  fidelidade à opção literária de escrever para entender – cinge a 

literatura como mais uma fonte de compreensão da sociedade – e para apaziguar 

seu desassossego escreve, e com essa escrita investe no jogo posto em 

funcionamento no campo literário . 

Na cena literária mundial ou brasileira93 é possível encontrá-lo em diversos 

“lugares de palavra”(CERTEAU; GIARD, 2013, p.338), mas invariavelmente 

envolvido em polêmicas causadas por uma franqueza incomum, consequência de 

seu senso de responsabilidade com a condição humana. Em consonância com a 

afirmação de Reis (1998, p. 120), quando reconhece em Saramago uma categoria 

de responsabilidade de múltiplas facetas que só aparentemente pode ser entendida 

como “expressão de sentido único, pois que, realmente, nela se ocultam e 

desdobram responsabilidades várias: responsabilidade estética, responsabilidade 

cultural, responsabilidade cívica, responsabilidade ética”. Ao que tudo indica, em 

consequência desse pensamento de responsabilidade é que Saramago realiza uma 

“socioanálise”, pelas frestas de sua alegoria sociológica que edifica o arcabouço 

literário e os caminhos estreitos (azinhagas) que perpassam A Caverna. 

Após um intenso processo de imersão em diversos gêneros textuais –

crônicas, discursos, conferências, documentos memorialísticos, enfim, escrituras de 

                                                           
93  Em uma das últimas imagens de reconhecimento, Saramago é eleito Sócio Correspondente 

da Academia Brasileira de Letras, para a cadeira nº 16, na vaga do escritor francês Maurice Druon. 
Ao saber da eleição, pelo Acadêmico Alberto da Costa e Silva, Saramago dedicou sua coluna 
no Diário de Notícias de Lisboa à Academia Brasileira de Letras na qual declara: “Eis-me portanto 
acadêmico no país que mais amo depois do meu, o Brasil. É como estar em casa”. No entanto, com 
sua morte não chega a tomar posse.  
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José Saramago – e mais intensamente de análises feitas a partir das aproximações 

do mundo social projetado pelas paredes, caminhos (e outdoors) que apresentam a 

sua “Caverna pós-moderna”, permito-me algumas considerações – imagens de um 

percurso investigativo sem aspirações à “verdade” – no sentido de fechar este ciclo 

do trabalho de tese. Ao que tudo indica, outros pesquisadores poderão sentir-se 

instigados a realizar pesquisas resultantes da imbricação entre leituras sociológicas 

da vida contemporânea, reconstituída no universo literário de A Caverna, e uma 

premente necessidade de sensibilização para instauração de um processo formativo 

mais humanizado. Pensando assim, busco constituir-me como mais uma voz do 

diálogo suscitado pela leitura interna dessa obra. Embora já tenha destacado alguns 

pontos importantes, a seguir reforço “outras percepções” teóricas que me parecem 

oportunas. 

O socioanalista Saramago – as relações travadas no universo de produção da 

obra A Caverna pressupõem uma sócioanálise de seus aspectos ideológicos e 

histórico-culturais. José Saramago pratica uma socionálise, no sentido 

bourdieusiano, quando recria o espaço sociocultural do mundo social 

contemporâneo, pelas linhas de A Caverna, sem abrir mão dos recursos literários 

para criação e produção de um romance de inquestionável qualidade literária, 

especialmente porque seu habitus literário lhe garante o manejo adequado das 

peças-chave no jogo literário. Para confirmar essa intenção consciente será 

suficiente atentar para o teor discursivo sobre o processo de produção detalhado 

pelo autor em debates e entrevistas – antes, durante e após a escrita dessa obra – 

referindo-se a como vários acontecimentos de seu cotidiano contribuíram para a 

decisão de trabalhar a matéria do social na ficção alegórica (vide ANEXO J). É 

inegável que Saramago constrói uma alegoria da vida contemporânea de alcance 

universal, não uma realidade regional ou de um saber local, não se prende a 

imagens idealizadas da crítica pela crítica ao modo de vida capitalista, escolhe a 

sensibilidade, conjuga o “nós” em dramas individuais. Ao mesmo tempo, invoca a 

força da criatividade da imaginação e do trabalho árduo para recriar imagens, figuras 

alegóricas, que questionam o lugar de cada um nos dramas cotidianos. 

O habitus literário de Saramago – outro ponto a ser considerado diz respeito 

ao habitus literário do escritor José Saramago, embora tenha sofrido 

transformações, é fortemente marcado pela definição de um habitus primário 

construído pelo menino Zezinho em torno da casa dos avós maternos (donde 
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angariou valores de uma ruralidade latente em sua literatura). Em A Caverna 

elementos dessa memória rural reconstruída ganham status de personagens, como 

é o caso da Amoreira-preta, do Cão Achado e de toda a paisagem cultural que 

compõe os traços da moradia de Cipriano e família: o gosto pela vida simples; a vida 

em torno da cozinha da casa; e do trabalho artesanal. Tudo isso reflete uma posição 

de resistência que defende um modo de vida baseado em ritmos temporais menos 

cronometrados, mais sintonizados com os ritmos do espaço rural em que vive o 

Oleiro e família. Um posicionamento que pretende ser, e funciona como se fosse, 

uma alternativa desejável e possível de modo de vida. 

Capital social e produção de bens simbólicos – a habilidade de Saramago 

para lidar com o capital intelectual também merece destaque nessa reflexão. 

Quando escreveu A Caverna, Saramago já tinha sua produção artística sob atenção 

e expectativas internacionais, seria o primeiro livro após a concessão do Nobel. 

Porém, realizou um trabalho de desmistificação dessas expectativas ao reafirmar, 

em debates e entrevistas, sua postura de escritor “desprogramado” e graças a 

suas “parábolas sustentadas pela imaginação, compaixão e ironia, tornando-nos 

capazes de apreender uma realidade fugidia”, Saramago fez questão de continuar 

imprimindo em A Caverna seus princípios. O reconhecimento, por parte da 

Academia Sueca, do caráter ideológico da obra de Saramago, foi bem apreendido 

em alguns setores e bem contestado em outros. No entanto, com o suporte dos 

bens simbólicos acumulados, um capital científico e um capital social consideráveis, 

Saramago fez questão de sublinhar, em vários de seus pronunciamentos à 

imprensa, que não abdicou de nenhum dos seus princípios políticos ou ideológicos 

para receber o Prêmio. E de fato o primeiro livro após ter-lhe sido conferido o Nobel, 

exaltou esses princípios tendo como pano de fundo uma história cotidiana, sob os 

holofotes de outras luzes do interesse mundial por sua produção artística. 

Capital intelectual e instâncias de consagração – “um sujeito que nunca se 

sentou nas aulas de uma universidade nem passeou pelas suas alamedas” – assim 

se autodefiniu em uma intervenção discursiva, no campo cultural, ao falar de 

“Democracia e Universidade. Para ele, a questão de um projeto formativo mudará 

radicalmente de figura sempre que se proponha formar pessoas. O problema será 

melhor enfrentado se este projeto for entendido, entendido como “a formação do 

indivíduo, da pessoa, do cidadão, essa suprema trindade terrestre, três em um corpo 

só” (SARAMAGO, 2009, p. 20). Por isso afirma que o objeto desse projeto formativo 
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deve ser constituído, para além das matérias disciplinares, de um todo, um 

“complexo de valores éticos e relacionais que se supõe serem tão indispensáveis à 

vida”. A ausência de curso superior na formação acadêmica de literato com mais de 

40 títulos Honoris Causa, em Universidades de grande significado social em todo o 

mundo, não minimiza sua influência nos discursos que envolvem a produção de 

conhecimentos; o contrário, contrasta e agrega valor à carreira do único escritor de 

Língua Portuguesa a receber o Nobel de Literatura, até o momento, e pode indicar 

um claro autodidatismo no processo formativo de Saramago.  

Participação cidadã como identidade narrativa – expressa em seu projeto 

literário a preocupação de garantir ou estimular maior comprometimento e 

participação do cidadão comum nas definições de determinações, como a 

Declaração Universal dos Direitos Humanos; uma intervenção presente no âmbito 

de sua trajetória de vida além de ocupar espaço de destaque em suas narrativas. 

Todavia, vai além, conforme já mencionado, esse “José” deixa registrado na 

“Declaração de Princípios da Fundação José Saramago” (ANEXO F) “entre o desejo 

e a vontade” – em suas palavras – a proposta primeira de que na consistência de 

suas atividades, a Fundação que leva seu nome, deve ir além do autor e sua obra e 

tomar “como norma de conduta, tanto na letra como no espírito, a Declaração 

Universal dos Direitos Humanos. Para Saramago, esse é um documento que, a 

despeito de suas imperfeições, nem sempre aponta caminhos, mas norteia ações 

daqueles que se decidirem a aplicá-lo aos aprendizados e necessidades da vida 

coletiva. Melhor seria dizer que seu comprometimento com a defesa dos direitos 

humanos constitui-se como sua “identitade narrativa”, como a compreende Paul 

Ricoeur (1997), na ideia de que a interpretação de si mesmo e do mundo encontra 

na narrativa, assim como em outros signos e símbolos uma “mediação privilegiada”. 

Entendo que as personagens projetadas pelas linhas e entrelinhas de A 

Caverna, ou mesmo naquelas que são reinterpretadas no teatro, ou no cinema, a 

partir de sua escrita, constituem-se como possíveis instrumentos mediadores de (re) 

conhecimento das ações humanas:  “as variações imaginativas no campo literário 

têm como horizonte incontornável a condição terrestre” (RICOEUR,1997, p.302). 

Consciente dessa condição terrestre a unir aqueles que lidam com a produção dos 

bens simbólicos, Saramago conclama uma política cultural mais efetiva e justa: 

"Fala-se interminavelmente de cultura, mas não se vive a cultura.  Comemoram-se 
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os escritores que morrem, mas nada se faz para garantir a actividade dos vivos” 

(SARAMAGO,1982, p. 2).  

Assim como propugna o próprio autor estudado e nunca esgotado: “a não ser 

que estes tais rios não tenham duas margens, mas muitas” (SARAMAGO, 2000a, p. 

77), há ainda uma imensidão de águas e terras nesses percursos que levam e 

trazem saberes e convidam a se estudar e refletir sobre A Caverna de José 

Saramago. De minha parte, busquei assinalar, aqui e ali, outras margens de uma 

possível ciência sociológica dessa obra e do autor que se encontra nela. No 

comprometimento acadêmico com a obra, símbolo de sua despedida do século, 

tateei uma minúscula parte dessa vasta paisagem – em minhas travessias sócio-

lítero-analíticas – tentei ir além das aparências, como almejam os que pesquisam; 

dentre as inúmeras “outras margens” a serem exploradas, deixo para outros viajores 

os registros da minha travessia, até A Caverna, como sinais do meu reconhecimento 

da inesgotabilidade da obra do autor. 

Em sua alegoria romanesca, Saramago relata a história de homens e 

mulheres que, tendo experimentado a vida simples, realidades enfrentadas, no 

exterior da Caverna, não podem mais se deixar – e ainda se deixam – enganar pelas 

imagens, sujeitando-se a viver outra vez nos subterrâneos das cavernas do 

desconhecimento, acorrentados e atados à ignorância aceitando as imagens 

projetadas no fundo da Caverna como a verdade dos fatos. Ainda que as imagens 

do mundo social – atualizado no interior da “Caverna” de Saramago – se 

apresentem com uma incrível riqueza tecnológica de sensações idealizadas: um 

clima perfeito ou um jeito novo de morar onde saúde, educação, lazer, cultura, vida e 

morte ocupam “confortavelmente” o mesmo espaço. Com essa Caverna da vida 

moderna  o autor não minimiza o papel das imagens (ou da imaginação) como fonte 

de conhecimento, pelo contrário, fala da invasão do audiovisual em nossas vidas e 

convoca à reflexão como única forma de não se deixar enganar e buscar além: “e 

então sentiu-se muito cansado, não por ter esforçado demais a mente, mas por ver 

que o mundo é assim mesmo, que as mentiras são muitas e as verdades nenhumas, 

ou alguma, sim, deverá andar por aí, mas em mudança contínua” (SARAMAGO, 

2000, p.  91). 

 Há uma vontade persistente, por parte do autor, de busca pela verdade. 

Qualquer inferência baseada na classe social mostrou-se prematura porque o 

encontro real demonstrou ser o oposto do que parecia à primeira vista. Assim, esse 
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conhecimento não é definitivo; da mesma forma que acontece nos campos sociais é 

preciso aprofundá-lo, ir além das imagens, quem sabe estudar com afinco 

achegando-se às contradições das complexidades da vida. Embora a cultura faça 

parte de um patrimônio comum, os modos de divisão, e difusão cultural a 

transformam em coisa, em sinal de distinção. 

 O movimento de dirigir-se para fora da Caverna, para depois entrar e decidir-

se se quer sair, ou se quer ficar, está claro no romance de Saramago. Vem a 

propósito uma reflexão feita por Castoriadis (1987) sobre a Caverna de Platão:  

 

Pensar não é sair da caverna nem substituir a incerteza das sombras 
pelos contornos nítidos das próprias coisas, a claridade vacilante de 
uma chama pela luz do verdadeiro Sol. É entrar no Labirinto, mais 
exatamente fazer ser e aparecer um Labirinto ao passo que se 
poderia ter ficado ‘estendido entre as flores, voltado para o céu’. É 
perder-se em galerias que só existem porque as cavamos 
incansavelmente, girar no fundo de um beco cujo acesso se fechou 
atrás de nossos passos – até que essa rotação, inexplicavelmente, 
abra, na parede, fendas por onde se pode passar (CASTORIADIS, 
1987, p. 13). 

 

Imbuídos de ações humanistas, acima de tudo, Castoriadis, Bourdieu e 

Saramago têm em comum a opção de assumirem em seus trabalhos no campo 

intelectual (artístico e acadêmico) o pensamento social como ferramenta de 

transformação política. Ao confrontar a diversidade de conhecimentos e a 

inadequação do monopólio dos usos sociais da ciência, como instrumento de 

transformação social, procuram ao mesmo tempo evidenciar e defender outros 

modos de percepção e de ações humanas. 

Resta dizer que a produção cultural de A Caverna faz parte de um esforço do 

autor para ir além das aparências. Conforme já relatado neste trabalho, Saramago 

estava diante da percepção de que sua escritura passava por um momento de 

transformação que significava uma aproximação com o indivíduo, e a busca por 

temáticas universais. A certa altura de sua carreira literária ele se dá conta de que 

durante anos esteve construindo a estátua, o edifício (seus livros). Enfatiza que não 

tinha nenhum interesse em adornar ainda mais a estátua, ele diz, “pelo contrário eu 

deveria penetrar mais a fundo na singular matéria da estátua, que deveria escavar a 

pedra com que tinha construído a estátua” (SARAMAGO,2013b, p.60). 

O processo de escavar a pedra, depois de já ter explorado minuciosamente a 

sua superfície denota outra subversão saramaguiana; é o inverso do que fazem os 
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escultores em sua produção artística. Uma vez mais Saramago rompe com a lógica, 

ou a ordem, no campo literário e continua a escrever somente quando tem algo a 

dizer e o diz, quando escavando a pedra, descobre A Caverna e questiona outra vez 

a humanidade: “São iguais a nós? ” 
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ANEXO A – Bibliografia ativa de José Saramago  
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Terra do Pecado (1947) 
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Memorial do Convento (1982) 
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O Ano de 1993 (1975) 
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Aqui soy Zapatista – Saramago en Bellas Artes (2000) 
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Andrea Mantegna – Uma ética, uma estética (2006) 
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ANEXO B – Cronologia: As polémicas de José Saramago (actualizada) DE 1975 A 2007 
SÉRGIO C. ANDRADE  18/06/2010 - 15:00 

 
NUNO FERREIRA SANTOS  
José Saramago   
Como jornalista, militante político, entrevistado ou escritor, José Saramago gerou polémicas e 
debates. 

1975 
 
José Saramago é nomeado director-adjunto do Diário de Notícias, de onde viria a sair na 
sequência do 25 de Novembro, decidindo dedicar-se em exclusivo à escrita. Quando 
entrou, anunciou aos jornalistas: “Quem não está com a Revolução, é melhor não estar 
no Diário de Notícias”. Num tempo de opções radicalizadas, os editoriais, apesar de não 
assinados, vinham marcados pelo seu estilo inconfundível, posto ao serviço da facção 
gonçalvista do MFA. O saneamento de três dezenas de jornalistas, na sequência de um 
documento de protesto contra a falta de pluralismo do jornal, colou ao seu nome, visto 
como o mentor do processo, um rasto de polémica que o acompanhou sempre. Em 
declarações sobre o tema ao jornal brasileiro Folha de S. Paulo, Saramago assumiu a sua 
responsabilidade na decisão, mas disse que esta não foi apenas dele, mas de “um corpo 
coerente de pessoas que fez gorar o golpe preparado no exterior do jornal.”  
 
1989  
 
O escritor é o primeiro das quatro centenas de subscritores – entre os quais estavam 
também Pina Moura, José Luís Judas e Barros Moura – de um documento, designado 
Terceira Via, que contestava a direcção de Álvaro Cunhal e exigia “maior democracia 
interna” no PCP. 
 
Novembro de 1991 
 
A publicação de Evangelho Segundo Jesus Cristo é recebida com polémica em Portugal e 
noutros países, nomeadamente no Brasil, com a Igreja deste país a criticar o ateísmo do 
livro e a dizer que se o escritor fizesse parte da Igreja Católica seria “excomungado”.  
 
Abril de 1992 
 
A polémica em volta de Evangelho Segundo Jesus Cristo agudiza-se em Portugal, com o 
sub-secretário de Estado da Cultura, António Sousa Lara, a excluir o livro da lista de 
candidatos ao Prémio Literário Europeu (em que estavam também Pedro Tamen e 
Fiama Hasse Pais Brandão, que virão a retirar-se num gesto de solidariedade para com 
Saramago, e Agustina Bessa-Luís). “O livro não representa Portugal nem os 
portugueses”, justifica o governante. Saramago comenta: “É o regresso da Inquisição”. A 
polémica arrasta-se por vários meses e, em 1993, Saramago decide abandonar o país 
para fixar residência na ilha de Lanzarote, em Espanha. 
 

http://www.publico.pt/autor/sergio-c-andrade
http://imagens0.publico.pt/imagens.aspx/303770?tp=UH&db=IMAGENS
http://www.publico.pt/jose-saramago


275 

 

Março de 1993 
 
A TVI proíbe a exibição de um anúncio ao livro In Nomine Dei. Em resposta, o escritor 
comenta, na sessão de encerramento da Feira do Livro de Braga: “Deus lhes dê uns bons 
açoites. (...) A TVI não sabe o que Deus quer, embora possa saber o que a Igreja quer”. 
 
Janeiro de 1994 
 
Em entrevista à televisão espanhola Antena 3, a pretexto de Lisboa’94 – Capital 
Europeia da Cultura, Saramago diz: “Deixem a cultura em paz”, e contesta o excesso de 
mediatismo e de artificialidade que acompanha esse mundo. “Num momento em que a 
cultura na Europa está moribunda, entra-se numa operação artificial, com a contribuição 
dos governos e autoridades municipais”. “A realidade cultural de Lisboa não é a falsa 
realidade de 1994, mas a real de 1992, 1993 ou 1995”, acrescenta.  
 
Janeiro de 1996 
 
José Saramago e José Manuel Mendes subscreveram uma declaração de apoio à 
candidatura presidencial de Jorge Sampaio, sem esperarem pela reunião da Comissão 
Política do PCP (de que Saramago é membro desde 1969), que formalizaria a desistência 
de Jerónimo de Sousa em favor do ex-presidente da Câmara de Lisboa. É mais um dos 
inúmeros episódios de demarcação do escritor relativamente à direcção do PCP.  
 
Numa palestra em Brasília, critica a Igreja Universal do Reino de Deus (IURD), que acusa 
mesmo de ser “uma organização criminosa, uma quadrilha que se dedica à extorsão e 
ao roubo”. Admite que a IURD “seria legítima” se tivesse “uma nova interpretação de 
Deus”. “Mas não. É o engano sistemático, é a exploração da credulidade, da ingenuidade 
das pessoas, é a especulação com o sofrimento do povo e sua desesperança”. O escritor 
compara os crimes das seitas evangélicas de hoje aos pecados da Igreja Católica no 
passado. 
 
12 de Novembro de 1998 
 
A maioria PSD na Assembleia Legislativa da Madeira rejeita um voto de congratulação e 
louvor a José Saramago pela atribuição do Nobel da Literatura. A proposta é votada 
favoravelmente apenas pelas bancadas da oposição.  
 
10 de Dezembro de 1998 
 
SIC antecipa no Jornal da Noite o teor do discurso de José Saramago na cerimónia de 
atribuição do Nobel, furando o embargo pedido pelo escritor e motivando a sua fúria. 
Em reacção à atribuição do prémio, o jornal oficial do Vaticano, L’Osservatore Romano, 
diz que a distinção tinha sido “ideologicamente orientada”. 
 
27 de Fevereiro de 1999 
 
Num colóquio em Lisboa sobre os 25 anos do 25 de Abril, Saramago diz acreditar que se 
a Revolução dos Cravos não tivesse sido feita, Portugal estaria igual ao que é hoje. “O 25 
de Abril acabou. É história. É uma promessa que não se realizou”. E acrescenta: “Não 
quer dizer que não o devêssemos ter feito. Apenas que não soubemos, não pudemos ou 
não nos deixaram mantê-lo”. 
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Agosto de 1999 
 
Recusa ser doutorado “honoris causa” pela Universidade de Belém do Pará, em sinal de 
protesto contra o modo como decorre o julgamento do massacre ocorrido na povoação 
de Eldorado dos Carajás, a 17 de Abril de 1996, em que 155 soldados da polícia 
militarizada abriram fogo contra uma manifestação de camponeses tendo provocado 19 
mortos e um número indeterminado de feridos. “Já não imaginava que em pleno século 
da chamada democracia global pudessem acontecer coisas assim”, justifica Saramago. 
 
Setembro de 2000 
 
Entra em polémica com o deputado comunista Carlos Brito, pelo facto de este ter 
enviado uma carta à direcção do PC criticando as posições do partido, não fazendo “jus 
ao seu passado histórico de comunista”, diz. Um ano depois, é o escritor que acaba por 
demarcar-se do PC, ao voltar a apoiar a (re)candidatura de Jorge Sampaio à Presidência 
da República, quando o partido apostava numa candidatura própria com o seu militante 
António Abreu. E em Abril de 2004, em entrevista à TSF, desafia o PC a procurar 
“caminhos novos”, frisando que “as batalhas de hoje não se ganham com as armas de 
ontem”.  
 
18 de Setembro de 2001 
 
Uma semana depois do 11 de Setembro, num artigo editado simultaneamente no 
PÚBLICO e no El País, intitulado O Factor Deus, Saramago cita exemplos de violência 
ocorrida em países como a Índia, Angola e Israel, supostamente por motivos religiosos, 
para expressar a sua ideia de que “as religiões, todas elas, sem excepção, nunca 
serviram para aproximar e congraçar os homens, que, pelo contrário, foram e continuam 
a ser causa de sofrimentos inenarráveis, de morticínios, de monstruosas violências físicas 
e espirituais”. O artigo provoca uma série de reacções, de diversos sentidos, na imprensa 
portuguesa.  
 
 
24 de Janeiro de 2002 
 
Em visita a Ramallah, integrado numa delegação do Parlamento Internacional de 
Escritores (PIE), Saramago compara a ocupação israelita dos territórios palestinianos ao 
campo de concentração nazi de Auschwitz. “É preciso dizer que o que acontece na 
Palestina é um crime que nós podemos parar. Podemos compará-lo ao que aconteceu 
em Auschwitz”. A declaração motiva uma demarcação do PIE e também críticas 
generalizadas em Israel, nomeadamente por parte da Liga Anti-Difamação e do escritor 
Amos Oz, com este a acusar Saramago de “revelar uma terrível cegueira moral”. Em 
entrevista ao jornal brasileiro O Globo, em Outubro de 2003, o escritor volta a abordar o 
tem “Os judeus não merecem a simpatia pelo sofrimento por que passaram durante o 
Holocausto. Vivendo sob as trevas do Holocausto e esperando ser perdoados por tudo o 
que fazem em nome do que eles sofreram parece-me ser abusivo. Eles não aprenderam 
nada com o sofrimento dos seus pais e avós”.  
a e reafirma a sua posição.  
14 de Abril de 2003 
 
Depois de por várias vezes se ter manifestado um acérrimo defensor da revolução 
cubana, Saramago critica o regime comunista de Fidel, agastado com a execução de três 
dos autores do desvio de um ferry. Num artigo de opinião no espanhol El País, o escritor 
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demarca-se dos destinos da governação cubana. “Até aqui cheguei. De agora em diante, 
Cuba seguirá o seu caminho, eu fico”, escreve. 
 
15 de Julho de 2007 
 
Em entrevista ao DN, Saramago defende que os portugueses só tinham a ganhar se 
Portugal fosse integrado na Espanha. “Não vale a pena armar-me em profeta, mas acho 
que acabaremos por integrar-nos”. (...) Seria mais uma província. “Já temos a Andaluzia, 
a Catalunha, o País Basco, a Galiza, Castilla la Mancha e tínhamos Portugal. 
Provavelmente [Espanha] teria de mudar de nome e passar a chamar-se Ibéria”. As 
declarações motivam reacções desencontradas (e polémica) no país e ganharam eco 
internacional, nomeadamente em Espanha. 
 
18 de Outubro de 2009 
 
Na Biblioteca Municipal de Penafiel, no lançamento mundial do novo romance Caim, 
reinterpretação do episódio de Caim e Abel do Velho Testamento, Saramago refere-se à 
Bíblia como “um manual de maus costumes, um catálogo de crueldade e do pior da 
natureza humana”. Mas diz o mesmo sobre o Corão. “Imaginar que Corão e a Bíblia são 
de inspiração divina? Francamente! Como? Que canal de comunicação tinham Maomé 
ou os redactores da Bíblia com Deus, que lhes dizia ao ouvido o que deviam escrever? É 
absurdo. Nós somos manipulados e enganados desde que nascemos”. As reacções não 
se fizeram esperar. Ainda que o Vaticano tenha evitado comentar as opiniões do autor 
de Evangelho Segundo Jesus Cristo, o porta-voz da Conferência Episcopal Portuguesa, 
Manuel Morujão, classificou-as como “uma operação de publicidade” para aumentar as 
vendas do livro. E o bispo do Porto, D. Manuel Clemente, considerou que as incursões 
bíblicas do escritor revelavam “uma ingenuidade confrangedora”. Também o rabino 
Eliezer di Martino, da comunidade judaica, acusou o autor de não conhecer a Bíblia nem 
a sua exegese, limitando-se a fazer “leituras superficiais” do livro. E, em artigo no 
Ípsilon, o escritor Richard Zimler considerou as declarações de Saramago “unicamente 
banalidades superficiais”. 

 
Fevereiro de 2010 
 
Quando é noticiado que, no programa da visita do Papa Bento XVI a Portugal, haveria 
um encontro com personalidades da Cultura portuguesa, Saramago, em declarações ao 
Diário de Notícias, anuncia que recusaria um eventual convite para a ocasião. “Não 
temos nada para dizer um ao outro”, justificou o autor de Caim. 
 
Abril de 2010 
 
A casa editora alemã de Saramago, Rowohlt, recusa publicar no país, em livro de bolso, 
uma recolha de textos do blogue pessoal do escritor, o que terá acontecido em 
consequência das suas posições consideradas anti-semitas. Saramago troca-a pela 
Hoffman und Campe, que anuncia para Outubro a edição alemã de A Viagem do 
Elefante. ·. 

Fonte: http://www.publico.pt/culturaipsilon/noticia/cronologia-as-polemicas-de-jose-saramago-actualizada-144250 
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ANEXO C – Discurso proferido ao receber o prêmio “Cidade de Lisboa” em 1982.  
 
 

 

 Fonte: <http://www.josesaramago.org 
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ANEXO D – [Discurso pronunciado a 7 de dezembro de 1998 na Academia Sueca]  
 
 

 De como a Personagem foi Mestre e o Autor seu Aprendiz 

O homem mais sábio que conheci em toda a minha vida não sabia ler nem escrever. Às 

quatro da madrugada, quando a promessa de um novo dia ainda vinha em terras de França, 

levantava-se da enxerga e saía para o campo, levando ao pasto a meia dúzia de porcas de 

cuja fertilidade se alimentavam ele e a mulher. Viviam desta escassez os meus avós 

maternos, da pequena criação de porcos que, depois do desmame, eram vendidos aos 

vizinhos da aldeia. Azinhaga de seu nome, na província do Ribatejo. Chamavam-se Jerónimo 

Melrinho e Josefa Caixinha esses avós, e eram analfabetos um e outro. No Inverno, quando o 

frio da noite apertava ao ponto de a água dos cântaros gelar dentro da casa, iam buscar às 

pocilgas os bácoros mais débeis e levavam-nos para a sua cama. Debaixo das mantas 

grosseiras, o calor dos humanos livrava os animaizinhos do enregelamento e salvava-os de 

uma morte certa. Ainda que fossem gente de bom carácter, não era por primores de alma 

compassiva que os dois velhos assim procediam: o que os preocupava, sem sentimentalismos 

nem retóricas, era proteger o seu ganha-pão, com a naturalidade de quem, para manter a 

vida, não aprendeu a pensar mais do que o indispensável. Ajudei muitas vezes este meu avô 

Jerónimo nas suas andanças de pastor, cavei muitas vezes a terra do quintal anexo à casa e 

cortei lenha para o lume, muitas vezes, dando voltas e voltas à grande roda de ferro que 

accionava a bomba, fiz subir a água do poço comunitário e a transportei ao ombro, muitas 

vezes, às escondidas dos guardas das searas, fui com a minha avó, também pela madrugada, 

munidos de ancinho, panal e corda, a recolher nos restolhos a palha solta que depois haveria 

de servir para a cama do gado. 

E algumas vezes, em noites quentes de Verão, depois da ceia, meu avô me disse: “José, hoje 

vamos dormir os dois debaixo da figueira”. Havia outras duas figueiras, mas aquela, 

certamente por ser a maior, por ser a mais antiga, por ser a de sempre, era, para toda as 

pessoas da casa, a figueira. Mais ou menos por antonomásia, palavra erudita que só muitos 

anos depois viria a conhecer e a saber o que significava… No meio da paz nocturna, entre os 

ramos altos da árvore, uma estrela aparecia-me, e depois, lentamente, escondia-se por trás 

de uma folha, e, olhando eu noutra direcção, tal como um rio correndo em silêncio pelo céu 

côncavo, surgia a claridade opalescente da Via Láctea, o Caminho de Santiago, como ainda 

lhe chamávamos na aldeia. Enquanto o sono não chegava, a noite povoava-se com as 

histórias e os casos que o meu avô ia contando: lendas, aparições, assombros, episódios 

singulares, mortes antigas, zaragatas de pau e pedra, palavras de antepassados, um 

incansável rumor de memórias que me mantinha desperto, ao mesmo tempo que suavemente 

me acalentava. Nunca pude saber se ele se calava quando se apercebia de que eu tinha 

adormecido, ou se continuava a falar para não deixar em meio a resposta à pergunta que 

invariavelmente lhe fazia nas pausas mais demoradas que ele calculadamente metia no 

relato: “E depois?”. Talvez repetisse as histórias para si próprio, quer fosse para não as 

esquecer, quer fosse para as enriquecer com peripécias novas. Naquela idade minha e 

naquele tempo de nós todos, nem será preciso dizer que eu imaginava que o meu avô 

Jerónimo era senhor de toda a ciência do mundo. Quando, à primeira luz da manhã, o canto 

dos pássaros me despertava, ele já não estava ali, tinha saído para o campo com os seus 

animais, deixando-me a dormir. Então levantava-me, dobrava a manta e, descalço (na aldeia 

andei sempre descalço até aos 14 anos), ainda com palhas agarradas ao cabelo, passava da 
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parte cultivada do quintal para a outra onde se encontravam as pocilgas, ao lado da casa. 

Minha avó, já a pé antes do meu avô, punha-me na frente uma grande tigela de café com 

pedaços de pão e perguntava-me se tinha dormido bem. Se eu lhe contava algum mau sonho 

nascido das histórias do avô, ela sempre me tranquilizava: “Não faças caso, em sonhos não 

há firmeza”. Pensava então que a minha avó, embora fosse também uma mulher muito sábia, 

não alcançava as alturas do meu avô, esse que, deitado debaixo da figueira, tendo ao lado o 

neto José, era capaz de pôr o universo em movimento apenas com duas palavras. Foi só 

muitos anos depois, quando o meu avô já se tinha ido deste mundo e eu era um homem 

feito, que vim a compreender que a avó, afinal, também acreditava em sonhos. Outra coisa 

não poderia significar que, estando ela sentada, uma noite, à porta da sua pobre casa, onde 

então vivia sozinha, a olhar as estrelas maiores e menores por cima da sua cabeça, tivesse 

dito estas palavras: “O mundo é tão bonito, e eu tenho tanta pena de morrer”. Não disse 

medo de morrer, disse pena de morrer, como se a vida de pesado e contínuo trabalho que 

tinha sido a sua estivesse, naquele momento quase final, a receber a graça de uma suprema 

e derradeira despedida, a consolação da beleza revelada. Estava sentada à porta de uma casa 

como não creio que tenha havido alguma outra no mundo porque nela viveu gente capaz de 

dormir com porcos como se fossem os seus próprias filhos, gente que tinha pena de ir-se da 

vida só porque o mundo era bonito, gente, e este foi o meu avô Jerónimo, pastor e contador 

de histórias, que, ao pressentir que a morte o vinha buscar, foi despedir-se das árvores do 

seu quintal, uma por uma, abraçando-se a elas e chorando porque sabia que não as tornaria 

a ver. 

Muitos anos depois, escrevendo pela primeira vez sobre este meu avô Jerónimo e esta minha 

avó Josefa (faltou-me dizer que ela tinha sido, no dizer de quantos a conheceram quando 

rapariga, de uma formosura invulgar), tive consciência de que estava a transformar as 

pessoas comuns que eles haviam sido em personagens literárias e que essa era, 

provavelmente, a maneira de não os esquecer, desenhando e tornando a desenhar os seus 

rostos com o lápis sempre cambiante da recordação, colorindo e iluminando a monotonia de 

um quotidiano baço e sem horizontes, como quem vai recriando, por cima do instável mapa 

da memória, a irrealidade sobrenatural do país em que decidiu passar a viver. A mesma 

atitude de espírito que, depois de haver evocado a fascinante e enigmática figura de um certo 

bisavô berbere, me levaria a descrever mais ou menos nestes termos um velho retrato (hoje 

já com quase oitenta anos) onde os meus pais aparecem: “Estão os dois de pé, belos e 

jovens, de frente para o fotógrafo, mostrando no rosto uma expressão de solene gravidade 

que é talvez temor diante da câmara, no instante em que a objectiva vai fixar, de um e de 

outro, a imagem que nunca mais tornarão a ter, porque o dia seguinte será implacavelmente 

outro dia… Minha mãe apoia o cotovelo direito numa alta coluna e segura na mão esquerda, 

caída ao longo do corpo, uma flor. Meu pai passa o braço por trás das costas de minha mãe e 

a sua mão calosa aparece sobre o ombro dela como uma asa. Ambos pisam acanhados um 

tapete de ramagens. A tela que serve de fundo postiço ao retrato mostra umas difusas e 

incongruentes arquitecturas neoclássicas”. E terminava: “Um dia tinha de chegar em que 

contaria estas coisas. Nada disto tem importância, a não ser para mim. Um avô berbere, 

vindo do Norte de África, um outro avô pastor de porcos, uma avó maravilhosamente bela, 

uns pais graves e formosos, uma flor num retrato - que outra genealogia pode importar-me? 

a que melhor árvore me encontraria?” 

Escrevi estas palavras há quase trinta anos, sem outra intenção que não fosse reconstituir e 

registar instantes da vida das pessoas que me geraram e que mais perto de mim estiveram, 

pensando que nada mais precisaria de explicar para que se soubesse de onde venho e de que 
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materiais se fez a pessoa que comecei por ser e esta em que pouco a pouco me vim 

tornando. Afinal, estava enganado, a biologia não determina tudo, e, quanto à genética, 

muito misteriosos deverão ter sido os seus caminhos para terem dado uma volta tão larga… À 

minha árvore genealógica (perdoe-se-me a presunção de a designar assim, sendo tão 

minguada a substância da sua seiva) não faltavam apenas alguns daqueles ramos que o 

tempo e os sucessivos encontros da vida vão fazendo romper do tronco central, também lhe 

faltava quem ajudasse as suas raízes a penetrar até às camadas subterrâneas mais fundas, 

quem apurasse a consistência e o sabor dos seus frutos, quem ampliasse e robustecesse a 

sua copa para fazer dela abrigo de aves migrantes e amparo de ninhos. Ao pintar os meus 

pais e os meus avós com tintas de literatura, transformando-os, de simples pessoas de carne 

e osso que haviam sido, em personagens novamente e de outro modo construtoras da minha 

vida, estava, sem o perceber, a traçar o caminho por onde as personagens que viesse a 

inventar, as outras, as efectivamente literárias, iriam fabricar e trazer-me os materiais e as 

ferramentas que, finalmente, no bom e no menos bom, no bastante e no insuficiente, no 

ganho e no perdido, naquilo que é defeito mas também naquilo que é excesso, acabariam por 

fazer de mim a pessoa em que hoje me reconheço: criador dessas personagens, mas, ao 

mesmo tempo, criatura delas. Em certo sentido poder-se-á mesmo dizer que, letra a letra, 

palavra a palavra, página a página, livro a livro, tenho vindo, sucessivamente, a implantar no 

homem que fui as personagens que criei. Creio que, sem elas, não seria a pessoa que hoje 

sou, sem elas talvez a minha vida não tivesse logrado ser mais do que um esboço impreciso, 

uma promessa como tantas outras que de promessa não conseguiram passar, a existência de 

alguém que talvez pudesse ter sido e afinal não tinha chegado a ser. 

Agora sou capaz de ver com clareza quem foram os meus mestres de vida, os que mais 

intensamente me ensinaram o duro ofício de viver, essas dezenas de personagens de 

romance e de teatro que neste momento vejo desfilar diante dos meus olhos, esses homens e 

essas mulheres feitos de papel e tinta, essa gente que eu acreditava ir guiando de acordo 

com as minhas conveniências de narrador e obedecendo à minha vontade de autor, como 

títeres articulados cujas acções não pudessem ter mais efeito em mim que o peso suportado e 

a tensão dos fios com que os movia. Desses mestres, o primeiro foi, sem dúvida, um 

medíocre pintor de retratos que designei simplesmente pela letra H., protagonista de uma 

história a que creio razoável chamar de dupla iniciação (a dele, mas também, de algum 

modo, do autor do livro), intitulada Manual de Pintura e Caligrafia, que me ensinou a 

honradez elementar de reconhecer e acatar, sem ressentimento nem frustração, os meus 

próprios limites: não podendo nem ambicionando aventurar-me para além do meu pequeno 

terreno de cultivo, restava-me a possibilidade de escavar para o fundo, para baixo, na 

direcção das raízes. As minhas, mas também as do mundo, se podia permitir-me uma 

ambição tão desmedida. Não me compete a mim, claro está, avaliar o mérito do resultado dos 

esforços feitos, mas creio ser hoje patente que todo o meu trabalho, de aí para diante, 

obedeceu a esse propósito e a esse princípio. 

Vieram depois os homens e as mulheres do Alentejo, aquela mesma irmandade de 

condenados da terra a que pertenceram o meu avô Jerónimo e a minha avó Josefa, 

camponeses rudes obrigados a alugar a força dos braços a troco de um salário e de condições 

de trabalho que só mereceriam o nome de infames, cobrando por menos que nada a vida a 

que os seres cultos e civilizados que nos prezamos de ser apreciamos chamar, segundo as 

ocasiões, preciosa, sagrada ou sublime. Gente popular que conheci, enganada por uma Igreja 

tão cúmplice como beneficiária do poder do Estado e dos terratenentes latifundistas, gente 

permanentemente vigiada pela policia, gente, quantas e quantas vezes, vítima inocente das 
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arbitrariedades de uma justiça falsa. Três gerações de uma família de camponeses, os Mau-

Tempo, desde o começo do século até a Revolução de Abril de 1974 que derrubou a ditadura, 

passam nesse romance a que dei o título de Levantado do Chão, e foi com tais homens e 

mulheres do chão levantados, pessoas reais primeiro, figuras de ficção depois, que aprendi a 

ser paciente, a confiar e a entregar-me ao tempo, a esse tempo que simultaneamente nos vai 

construindo e destruindo para de novo nos construir e outra vez nos destruir. Só não tenho a 

certeza de haver assimilado de maneira satisfatória aquilo que a dureza das experiências 

tornou virtude nessas mulheres e nesses homens: uma atitude naturalmente estóica perante 

a vida. Tendo em conta, porém, que a lição recebida, passados mais de vinte anos, ainda 

permanece intacta na minha memória, que todos os dias a sinto presente no meu espírito 

como uma insistente convocatória, não perdi, até agora, a esperança de me vir a tornar um 

pouco mais merecedor da grandeza dos exemplos de dignidade que me foram propostos na 

imensidão das planícies do Alentejo. O tempo o dirá. 

Que outras lições poderia eu receber de um português que viveu no século XVI que compôs 

as “Rimas” e as glórias, os naufrágios e os desencantos pátrios de “Os Lusíadas”, que foi um 

génio poético absoluto, o maior da nossa literatura, por muito que isso pese a Fernando 

Pessoa, que a si mesmo se proclamou como o Super-Camões dela? Nenhuma lição que 

estivesse à minha medida, nenhuma lição que eu fosse capaz de aprender, salvo a mais 

simples que me poderia ser oferecida pelo homem Luís Vaz de Camões na sua estreme 

humanidade, por exemplo, a humildade orgulhosa de um autor que vai chamando a todas as 

portas à procura de quem esteja disposto a publicar-lhe o livro que escreveu, sofrendo por 

isso o desprezo dos ignorantes de sangue e de casta, a indiferença desdenhosa de um rei e 

da sua companhia de poderosos, o escárnio com que desde sempre o mundo tem recebido a 

visita dos poetas, dos visionários e dos loucos. Ao menos uma vez na vida todos os autores 

tiveram ou terão de ser Luís de Camões, mesmo se não escreverem as redondilhas de 

“Sôbolos rios”… Entre fidalgos da corte e censores do Santo Ofício, entre os amores de 

antanho e as desilusões da velhice prematura, entre a dor de escrever e a alegria de ter 

escrito, foi a este homem doente que regressa pobre da Índia, aonde muitos só iam para 

enriquecer, foi a este soldado cego de um olho e golpeado na alma, foi a este sedutor sem 

fortuna que não voltará nunca mais a perturbar os sentidos das damas do paço, que eu pus a 

viver no palco da peça teatro chamada Que farei com este livro?, em cujo final ecoa uma 

outra pergunta, aquela que importa verdadeiramente, aquela que nunca saberemos se 

alguma vez chegará a ter resposta suficiente: “Que fareis com este livro?”. Humildade 

orgulhosa, foi essa de levar debaixo do braço uma obra-prima e ver-se injustamente 

enjeitado pelo mundo. Humildade orgulhosa também, e obstinada, esta de querer saber para 

que irão servir amanhã os livros que andamos a escrever hoje, e logo duvidar que consigam 

perdurar longamente (até quando?) as razões tranquilizadoras que acaso nos estejam a ser 

dadas ou que estejamos a dar a nós próprios. Ninguém melhor se engana que quando 

consente que o enganem os outros… 

Aproximam-se agora um homem que deixou a mão esquerda na guerra e uma mulher que 

veio ao mundo com o misterioso poder de ver o que há por trás da pele das pessoas. Ele 

chama-se Baltasar Mateus e tem a alcunha de Sete-Sóis, a ela conhecem-na pelo nome de 

Blimunda, e também pelo apodo de Sete-Luas que lhe foi acrescentado depois, porque está 

escrito que onde haja um sol terá de haver uma lua, e que só a presença conjunta e 

harmoniosa de um e do outro tornará habitável, pelo amor, a terra. Aproxima-se também um 

padre jesuíta chamado Bartolomeu que inventou uma máquina capaz de subir ao céu e voar 

sem outro combustível que não seja a vontade humana, essa que, segundo se vem dizendo, 
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tudo pode, mas que não pôde, ou não soube, ou não quis, até hoje, ser o sol e a lua da 

simples bondade ou do ainda mais simples respeito. São três loucos portugueses do século 

XVIII, num tempo e num país onde floresceram as superstições e as fogueiras da Inquisição, 

onde a vaidade e a megalomania de um rei fizeram erguer um convento, um palácio e uma 

basílica que haveriam de assombrar o mundo exterior, no caso pouco provável de esse mundo 

ter olhos bastantes para ver Portugal, tal como sabemos que os tinha Blimunda para ver o 

que escondido estava… E também se aproxima uma multidão de milhares e milhares de 

homens com as mãos sujas e calosas, com o corpo exausto de haver levantado, durante anos 

a fio, pedra a pedra, os muros implacáveis do convento, as salas enormes do palácio, as 

colunas e as pilastras, as aéreas torres sineiras, a cúpula da basílica suspensa sobre o vazio. 

Os sons que estamos a ouvir são do cravo de Domenico Scarlatti, que não sabe se deve rir ou 

chorar… Esta é a história de Memorial do Convento, um livro em que o aprendiz de autor, 

graças ao que lhe vinha sendo ensinado desde o antigo tempo dos seus avós Jerónimo e 

Josefa, já conseguiu escrever palavras como estas, donde não está ausente alguma poesia: 

“Além da conversa das mulheres, são os sonhos que seguram o mundo na sua órbita. Mas são 

também os sonhos que lhe fazem uma coroa de luas, por isso o céu é o resplendor que há 

dentro da cabeça dos homens, se não é a cabeça dos homens o próprio e único céu”. Que 

assim seja. 

De lições de poesia sabia já alguma coisa o adolescente, aprendidas nos seus livros de texto 

quando, numa escola de ensino profissional de Lisboa, andava a preparar-se para o ofício que 

exerceu no começo da sua vida de trabalho: o de serralheiro mecânico. Teve também bons 

mestres de arte poética nas longas horas nocturnas que passou em bibliotecas públicas, lendo 

ao acaso de encontros e de catálogos, sem orientação, sem alguém que o aconselhasse com o 

mesmo assombro criador do navegante que vai inventando cada lugar que descobre. Mas foi 

na biblioteca da escola industrial que O Ano da Morte de Ricardo Reis começou a ser escrito… 

Ali encontrou um dia o jovem aprendiz de serralheiro (teria então 17 anos) uma revista - 

“Atena” era o título - em que havia poemas assinados com aquele nome e, naturalmente, 

sendo tão mau conhecedor da cartografia literária do seu país pensou que existia em Portugal 

um poeta que se chamava assim: Ricardo Reis. Não tardou muito tempo, porém, a saber que 

o poeta propriamente dito tinha sido um tal Fernando Nogueira Pessoa que assinava poemas 

com nomes de poetas inexistentes nascidos na sua cabeça e a que chamava heterónimos, 

palavra que não constava dos dicionários da época, por isso custou tanto trabalho ao aprendiz 

de letras saber o que ela significava. Aprendeu de cor muitos poemas de Ricardo Reis (”Para 

ser grande sê inteiro/Põe quanto és no mínimo que fazes”), mas não podia resignar-se, 

apesar de tão novo e ignorante, que um espírito superior tivesse podido conceber, sem 

remorso este verso cruel: “Sábio é o que se contenta com o espectáculo do mundo”. Muito, 

muito tempo depois, o aprendiz, já de cabelos brancos e um pouco mais sábio das suas 

próprias sabedorias, atreveu-se a escrever um romance para mostrar ao poeta das “Odes” 

alguma coisa do que era o espectáculo do mundo nesse ano de 1936 em que o tinha posto a 

viver os seus últimos dias: a ocupação da Renânia pelo exército nazista, a guerra de Franco 

contra a República espanhola, a criação por Salazar das milícias fascistas portuguesas. Foi 

como se estivesse a dizer-lhe: “Eis o espectáculo do mundo, meu poeta das amarguras 

serenas e do cepticismo elegante. Desfruta, goza, contempla, já que estar sentado é a tua 

sabedoria…” 

O Ano da Morte de Ricardo Reis terminava com umas palavras melancólicas: “Aqui, onde o 

mar se acabou e a terra espera”. Portanto, não haveria mais descobrimentos para Portugal, 

apenas como destino uma espera infinita de futuros nem aos menos inimagináveis: só o fado 
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do costume, a saudade de sempre, e pouco mais… Foi então que o aprendiz imaginou que 

talvez houvesse ainda uma maneira de tornar a lançar os barcos à água, por exemplo, mover 

a própria terra e pô-la a navegar pelo mar fora. Fruto imediato do ressentimento colectivo 

português pelos desdéns históricos de Europa (mais exacto seria dizer fruto de um meu 

ressentimento pessoal…), o romance que então escrevi – Jangada de Pedra – separou do 

continente europeu toda a Península Ibérica para a transformar numa grande ilha flutuante, 

movendo-se sem remos, nem velas, nem hélices em direcção ao Sul do mundo, “massa de 

pedra e terra, coberta de cidades, aldeias, rios, bosques, fábricas, matos bravios, campos 

cultivados, com a sua gente e os seus animais”, a caminho de uma utopia nova: o encontro 

cultural dos povos peninsulares com os povos do outro lado do Atlântico, desafiando assim, a 

tanto a minha estratégia se atreveu, o domínio sufocante que os Estados Unidos da América 

do Norte vêm exercendo naquelas paragens… Uma visão duas vezes utópica entenderia esta 

ficção política como uma metáfora muito mais géneros e humana: que a Europa, toda ela, 

deverá deslocar-se para o Sul, a fim de, em desconto dos seus abusos colonialistas antigos e 

modernos, ajudar a equilibrar o mundo. Isto é, Europa finalmente como ética. As personagens 

da Jangada de Pedra – duas mulheres , três homens e um cão – viajam incansavelmente 

através da península enquanto ela vai sulcando o oceano. O mundo está a mudar e eles 

sabem que devem procurar em si mesmos as pessoas novas em que irão tornar-se (sem 

esquecer o cão, que não é um cão como os outros…). Isso lhes basta. 

Lembrou-se então o aprendiz de que em tempos da sua vida havia feito algumas revisões de 

provas de livros e que se na Jangada de Pedra tinha, por assim dizer, revisado o futuro, não 

estaria mal que revisasse agora o passado, inventando um romance que se chamaria História 

do Cerco de Lisboa, no qual um revisor, revendo um livro do mesmo título, mas de História, e 

cansado de ver como a dita História cada vez é menos capaz de surpreender, decide pôr no 

lugar de um “sim” um “não”, subvertendo a autoridade das “verdades históricas”. Raimundo 

Silva, assim se chama o revisor, é um homem simples, vulgar, que só se distingue da maioria 

por acreditar que todas as coisas têm o seu lado visível e o seu lado invisível e que não 

saberemos nada delas enquanto não lhes tivermos dado a volta completa. De isso 

precisamente se trata numa conversa que ele tem com o historiador. Assim: “Recordo-lhe que 

os revisores já viram muito de literatura e vida, O meu livro, recordo-lhe eu, é de história, 

Não sendo propósito meu apontar outras contradições, senhor doutor, em minha opinião tudo 

quanto não for vida é literatura, A história também. A história sobretudo, sem querer ofender, 

E a pintura, e a música, A música anda a resistir desde que nasceu, ora vai, ora vem, quer 

livrar-se da palavra, suponho que por inveja, mas regressa sempre à obediência, E a pintura, 

Ora, a pintura não é mais do que literatura feita com pincéis, Espero que não esteja 

esquecido de que a humanidade começou a pintar muito antes de saber escrever, Conhece o 

rifão, se não tens cão caça com o gato, ou, por outras palavras, quem não pode escrever, 

pinta, ou desenha, é o que fazem as crianças, O que você quer dizer, por outras palavras, é 

que a literatura já existia antes de ter nascido, Sim senhor, como o homem, por outras 

palavras, antes de o ser já o era, Quer-me parecer que você errou a vocação, devia era ser 

historiador, Falta-me o preparo, senhor doutor, que pode um simples homem fazer sem o 

preparo, muita sorte já foi ter vindo ao mundo com a genética arrumada, mas, por assim 

dizer, em estado bruto, e depois não mais polimento que primeiras letras que ficaram únicas, 

Podia apresentar-se como autodidacta, produto do seu próprio e digno esforço, não é 

vergonha nenhuma, antigamente a sociedade tinha orgulho nos seus autodidactas, Isso 

acabou, veio o desenvolvimento e acabou, os autodidactas são vistos com maus olhos, só os 

que escrevem versos e histórias para distrair é que estão autorizados a ser autodidactas, mas 
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eu para a criação literária nunca tive jeito, Então, meta-se a filósofo, O senhor doutor é um 

humorista, cultiva a ironia, chego a perguntar-me como se dedicou à história, sendo ela tão 

grave e profunda ciência, Sou irónico apenas na vida real, Bem me queria a mim parecer que 

a história não é a vida real, literatura, sim, e nada mais, Mas a história foi vida real no tempo 

em que ainda não se lhe poderia chamar história, Então o senhor doutor acha que a história e 

a vida real, Acho, sim, Que a história foi vida real, quero dizer, Não tenho a menor dúvida, 

Que seria de nós se o deleatur que tudo apaga não existisse, suspirou o revisor”. Escusado 

será acrescentar que o aprendiz aprendeu com Raimundo Silva a lição da dúvida. Já não era 

sem tempo. 

Ora, foi provavelmente esta aprendizagem da dúvida que o levou, dois anos mais tarde, a 

escrever O Evangelho segundo Jesus Cristo. É certo, e ele tem-no dito, que as palavras do 

título lhe surgiram por efeito de uma ilusão de óptica, mas é legítimo interrogar-nos se não 

teria sido o sereno exemplo do revisor o que, nesse meio tempo, lhe andou a preparar o 

terreno de onde haveria de brotar o novo romance. Desta vez não se tratava de olhar por trás 

das páginas do “Novo Testamento” à procura de contrários, mas sim de iluminar com uma luz 

rasante a superfície delas, como se faz a uma pintura, de modo a fazer-lhe ressaltar os 

relevos, os sinais de passagem, a obscuridade das depressões. Foi assim que o aprendiz, 

agora rodeado de personagens evangélicas, leu, como se fosse a primeira vez, a descrição da 

matança dos Inocentes, e, tendo lido, não compreendeu. Não compreendeu que já pudesse 

haver mártires numa religião que ainda teria de esperar trinta anos para que o seu fundador 

pronunciasse a primeira palavra dela, não compreendeu que não tivesse salvado a vida das 

crianças de Belém precisamente a única pessoa que o poderia ter feito, não compreendeu a 

ausência, em José, de um sentimento mínimo de responsabilidade, de remorso, de culpa, ou 

sequer de curiosidade, depois de voltar do Egipto com a família. Nem se poderá argumentar, 

em defesa da causa, que foi necessário que as crianças de Belém morressem para que 

pudesse salvar-se a vida de Jesus: o simples senso comum, que a todas as coisas, tanto às 

humanas como às divinas, deveria presidir, aí está para nos recordar que Deus não enviaria o 

seu Filho à terra, de mais a mais com o encargo de redimir os pecados da humanidade, para 

que ele viesse a morrer aos dois anos de idade degolado por um soldado de Herodes… Nesse 

“Evangelho”, escrito pelo aprendiz com o respeito que merecem os grandes dramas, José será 

consciente da sua culpa, aceitará o remorso em castigo da falta que cometeu e deixar-se-á 

levar à morte quase sem resistência, como se isso lhe faltasse ainda para liquidar as suas 

contas com o mundo. O “Evangelho” do aprendiz não é, portanto, mais uma lenda edificante 

de bem-aventurados e de deuses, mas a história de uns quantos seres humanos sujeitos a 

um poder contra o qual lutam, mas que não podem vencer. Jesus, que herdará as sandálias 

com que o pai tinha pisado o pó dos caminhos da terra, também herdará dele o sentimento 

trágico da responsabilidade e da culpa que nunca mais o abandonará, nem mesmo quando 

levantar a voz do alto da cruz: “Homens, perdoai-lhe porque ele não sabe o que fez”, por 

certo referindo-se ao Deus que o levara até ali, mas quem sabe se recordando ainda, nessa 

agonia derradeira, o seu pai autêntico, aquele que, na carne e no sangue, humanamente o 

gerara. Como se vê, o aprendiz já tinha feito uma larga viagem quando no seu herético 

“Evangelho” escreveu as últimas palavras do diálogo no templo entre Jesus e o escriba: “A 

culpa é um lobo que come o filho depois de ter devorado o pai, disse o escriba, Esse lobo de 

que falas já comeu o meu pai, disse Jesus, Então só falta que te devore a ti, E tu, na tua vida, 

foste comido, ou devorado, Não apenas comido e devorado, mas vomitado, respondeu o 

escriba”. 
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Se o imperador Carlos Magno não tivesse estabelecido no Norte da Alemanha um mosteiro, se 

esse mosteiro não tivesse dado origem à cidade de Münster, se Münster não tivesse querido 

assinalar os mil e duzentos anos da sua fundação com uma ópera sobre a pavorosa guerra 

que enfrentou no século XVI protestantes anabaptistas e católicos, o aprendiz não teria 

escrito a peça de teatro a que chamou In Nomine Dei. Uma vez mais, sem outro auxílio que a 

pequena luz da sua razão, o aprendiz teve de penetrar no obscuro labirinto das crenças 

religiosas, essas que com tanta facilidade levam os seres humanos a matar e a deixar-se 

matar. E o que viu foi novamente a máscara horrenda da intolerância, uma intolerância que 

em Münster atingiu o paroxismo demencial, uma intolerância que insultava a própria causa 

que ambas as partes proclamavam defender. Porque não se tratava de uma guerra em nome 

de dois deuses inimigos, mas de uma guerra em nome de um mesmo deus. Cegos pelas suas 

próprias crenças, os anabaptistas e os católicos de Münster não foram capazes de 

compreender a mais clara de todas as evidências: no dia do Juízo Final, quando uns e outros 

se apresentarem a receber o prémio ou o castigo que mereceram as suas acções na terra, 

Deus, se em suas decisões se rege por algo parecido à lógica humana, terá de receber no 

paraíso tanto a uns como aos outros, pela simples razão de que uns e outros nele crêem. A 

terrível carnificina de Münster ensinou ao aprendiz que, ao contrário do que prometeram, as 

religiões nunca serviram para aproximar os homens, e que a mais absurda de todas as 

guerras é uma guerra religiosa, tendo em consideração que Deus não pode, ainda que o 

quisesse, declarar guerra a si próprio… 

Cegos. O aprendiz pensou: “Estamos cegos”, e sentou-se a escrever o Ensaio sobre a 

Cegueira para recordar a quem o viesse a ler que usamos perversamente a razão quando 

humilhamos a vida, que a dignidade do ser humano é todos os dias insultada pelos poderosos 

do nosso mundo, que a mentira universal tomou o lugar das verdades plurais, que o homem 

deixou de respeitar-se a si mesmo quando perdeu o respeito que devia ao seu semelhante. 

Depois, o aprendiz, como se tentasse exorcizar os monstros engendrados pela cegueira da 

razão, pôs-se a escrever a mais simples de todas as histórias: uma pessoa que vai à procura 

de outra pessoa apenas porque compreendeu que a vida não tem nada mais importante que 

pedir a um ser humano. O livro chama-se “Todos os Nomes”. Não escritos, todos os nossos 

nomes estão lá. Os nomes dos vivos e os nomes dos mortos. 

Termino. A voz que leu estas páginas quis ser o eco das vozes conjuntas das minhas 

personagens. Não tenho, a bem dizer, mais voz que a voz que elas tiverem. Perdoai-me se 

vos pareceu pouco isto que para mim é tudo. 

Estocolmo, 7 de Outubro de 1998 

Fonte: <http://www.josesaramago.org/> 
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ANEXO E – Distinções 

 

 

A obra de José Saramago foi distinguida em diversos países, com vários prémios, entre os quais 
cabe destacar o Prémio Luís de Camões em 1995 e o Prémio Nobel da Literatura em 1998. 

Prémios 

1979. Prémio da Associação de Críticos Portugueses — Melhor Peça de Teatro, representada em 
1979, por A Noite. Portugal. 

1981. Prémio Cidade de Lisboa, por Levantado do Chão. Portugal. 

1982. Prémio Pen Clube, por Memorial do Convento. Portugal. 

1982. Prémio Literário do Município de Lisboa, por Memorial do Convento. Portugal. 

1984. Prémio da Crítica do Centro Português da Associação Internacional de Críticos Literários, pelo 
conjunto da sua obra. Portugal. 

1984. Prémio da Crítica do Centro Português da Associação Internacional de Críticos Literários, por O 
Ano da Morte de Ricardo Reis. Portugal. 

1985. Prémio Pen Clube, por O Ano da Morte de Ricardo Reis. Portugal. 

1985. Prémio da Crítica da Associação Portuguesa de Críticos Literários, por O Ano da Morte de 
Ricardo Reis. Portugal. 

1986. Prémio Dom Dinis da Fundação da Casa de Mateus, por O Ano da Morte de Ricardo 
Reis. Portugal. 

1987. Prémio Grinzane-Cavour, por O Ano da Morte de Ricardo Reis. Itália. 

1992. Grande Prémio de Romance e Novela da Associação Portuguesa de Escritores, por O 
Evangelho segundo Jesus Cristo. Portugal. 

1992. Prémio Internacional Ennio Flaiano por Levantado do Chão, em Pescara. Itália. 

1992. Prémio Brancatti, em Zafferana, pelo conjunto da sua obra. Itália. 

1992. Prémio Literário Internacional Mondello, em Palermo, pelo conjunto da sua obra. Itália. 

1993. Prémio The Independent Foreign Fiction, por O Ano da Morte de Ricardo Reis. Reino Unido. 

http://www.josesaramago.org/wp-content/uploads/2014/06/nobel_prize.jpg
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1993. Grande Prémio de Teatro da Associação Portuguesa de Escritores, por In Nomine 
Dei. Portugal. 

1993. Prémio Vida Literária da Associação Portuguesa de Escritores, pelo conjunto da sua 
obra. Portugal. 

1995. Prémio Camões, pelo conjunto da sua obra. Portugal. 

1995. Prémio de Consagração de Carreira da Sociedade Portuguesa de Autores, pelo conjunto da 
sua obra. Portugal. 

1996. Prémio Rosalía de Castro do Prémio Pen Clube (Galiza), pelo conjunto da sua obra. Espanha. 

1998. Prémio Nobel da Literatura, pelo conjunto da sua obra. Suécia. 

1998. Prémio Arcebispo Juan de San Clemente, por Ensaio sobre a Cegueira. Espanha. 

1998. Prémio Europeu de Comunicação Jordi Xifra Heras, de Girona, pelo conjunto da sua 
obra. Espanha. 

1998. Prémio Nacional de Narrativa Città di Pienne, pelo conjunto da sua obra. Itália. 

1998. Prémio Scanno da Universidade Gabriele d’Annunzio, por Objecto Quase. Itália. 

1998. Prémio Internacional de Narrativa Città di Penne-Mosca, pelo conjunto da sua obra. Itália. 

2001. Prémio Canárias Internacional pelo Governo das Canárias, pelo conjunto da sua 
obra. Espanha. 

2006. Prémio Dolores Ibárruri, pelo conjunto da sua obra. Espanha. 

2009. Prémio à Cooperação Internacional CajaGranada, Granada, pelo conjunto da sua 
obra. Espanha. 

Doutoramentos «Honoris Causa» 

1991. Universidade de Turim. Itália. 

1991. Universidade de Sevilha. Espanha. 

1995. Universidade de Manchester. Reino Unido. 

1997. Universidade de Castilla-La Mancha. Espanha. 

1997. Universidade de Brasília. Brasil. 

1999. Universidade de Évora. Brasil. 

1999. Universidade de Nottingham. Reino Unido. 

1999. Universidade de Porto Alegre. Brasil. 

1999. Universidade de Minas Gerais. Brasil. 
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1999. Universidade de Federal de Santa Catarina. Brasil. 

1999. Universidade de Rio de Janeiro. Brasil. 

1999. Universidade de Massachussets. Estados Unidos da América. 

1999. Universidade de Las Palmas de Grã-Canária. Espanha. 

1999. Universidade de Politécnica de Valência. Espanha. 

1999. Universidade de Federal do Rio Grande do Sul. Brasil. 

1999. Universidade de Fluminense. Brasil. 

1999. Universidade de Michel de Montaigne. França. 

1999. Recusa o Doutoramento Honoris Causa pela Universidade Federal do Pará. Brasil. 

2000. Universidade de Santiago do Chile. Chile. 

2000. Universidade da República, Montevideu. Uruguai. 

2000. Universidade de Salamanca. Espanha. 

2001. Universidade de Granada. Espanha. 

2001. Universidade de Roma Tre. Itália. 

2002. Universidade para Estrangeiros de Siena. Itália. 

2003. Universidade Carlos III. Espanha. 

2003. Universidade de Buenos Aires. Argentina. 

2003. Universidade Autónoma do México. México. 

2003. Universidade Juaréz Autónoma de Tabasco. México. 

2004. Doutor Honoris Causa pela Universidade de Coimbra. Portugal. 

2004. Universidade Charles de Gaulle, Lille. França. 

2004. Universidade de Alicante. Espanha. 

2005. Universidade de Alberta. Canadá. 

2005. Universidade Nacional de El Salvador. El Salvador. 

2005. Universidade Nacional de São José. Costa Rica. 

2005. Universidade Nacional de Comahue. Argentina. 
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2005. Universidade de Estocolmo. Suécia. 

2006. Universidade de Dublin. Irlanda. 

2007. Universidade Autónoma de Madrid. Espanha. 

2010. Universidade Eötvös Loránd, em Budapeste. Hungria. 

Outras Distinções 

1985. Comendador da Ordem Militar de Santiago de Espada. Portugal. 

1985. Presidente da Assembleia-Geral da Sociedade Portuguesa de Autores. Portugal. 

1991. Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres.França. 

1992. Membro da Frente Nacional para a Defesa da Cultura. Portugal. 

1993. Membro do Parlamento Internacional de Escritores. França. 

1993. Membro da Academia Universal da Culturas. França. 

1994. Integra a Academia Universal das Culturas, com sede em Paris. França. 

1994. Membro Correspondente da Academia Argentina de Letras. Argentina. 

1994. Membro do Patronato de Honra da Fundação César Manrique, Lanzarote. Espanha. 

1994. Sócio Honorário da Sociedade Portuguesa de Autores. Portugal. 

1994. Medalha de Instrução e Arte da Federação das Colectividades de Cultura e Recreio. Portugal. 

1996. Medalha da Cidade da Câmara Municipal da Golegã. Portugal. 

1997. Filho Adoptivo da Câmara Municipal de Castril. Espanha. 

1997. Filho Adoptivo da Ilha de Lanzarote pelo Cabildo de Lanzarote. Espanha. 

1997. Beca de Honra da Residência de Estudantes da Universidade Carlos III. Espanha. 

1998. Membro da Academia Europeia de Yuste, ocupando a cadeira Rembrandt. Espanha. 

1998. Leitor Emérito da Biblioteca Nacional de Portugal. Portugal. 

1998. Medalha de Ouro de Mérito pela Câmara Municipal do Porto. Portugal. 

1998. Grande Colar da Ordem de Santiago da Espada. Portugal. 

1998. Sócio Correspondente da Academia de Ciências de Lisboa. Portugal. 

1998. Sócio Honorário da Academia de Ciências de Lisboa. Portugal. 
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1998. Membro do Comité de Honra da Academia do Mediterrâneo. Itália. 

1999. Sócio Honorário Desportivo do Sport Lisboa e Benfica. Portugal. 

1999. Filho Adoptivo de Tías, Lanzarote. Espanha. 

1999. Medalha de Honra da Universidade Internacional Menéndez Pelayo. Espanha. 

1999. Medalha de Ouro da Universidade Coimbra. Portugal. 

1999. Oficial da Legião de Honra (Croix d’Officer de la Légion d’Honneur). França. 

2000. Medalha de Ouro do Governo das Canárias. Espanha. 

2000. Presidente Honorário do Festival Son Latinos. Espanha. 

2000. Medalha de Ouro da Confederação Internacional das Sociedades de Autores, atribuído no 
Chile. 

2000. Membro da Academia Internacional de Humanismo. Estados Unidos da América. 

2001. Visitante Distinto de São Domingos. República Dominicana. 

2001. Professor Coordenador Honorário do Instituto Politécnico de Leiria. Portugal. 

2001. Medalha Cuenca Património da Humanidade. Espanha. 

2001. Sócio de Honra da Academia das Ciências e das Artes de Televisão. Espanha. 

2002. Grã-Cruz da Ordem das Ilhas Canárias. Espanha. 

2003. Medalha Reitoral da Universidade do Chile. Chile. 

2003. Académico Honorário da Academia Canária da Língua, Lanzarote. Espanha. 

2003. Chaves de Ouro da Cidade de Pinhel. Portugal. 

2003. Presidente Honorário da Fundação Alonso Quijano, Málaga. Espanha. 

2003. Sócio de Honra da Associação de Amigos do Povo Saharaui de Sevilha. Espanha. 

2003. Membro do Comité de Honra da Fundação Rafael Alberti, Cádiz. Espanha. 

2004. Medalha Isidro Fabela pela Faculdade de Direito da Universidade Nacional Autónoma do 
México. México. 

2004. Medalha Guayasamín-Unesco pela Fundação Guayasamín. Equador. 

2004. Hóspede Ilustre de Quito. Equador. 

2004. Grã-Cruz de Mérito Cultural e Literário pelo Congresso Nacional. Equador. 
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2004. Grã-Cruz de Mérito Educativo e Cultural “Juan Montalvo” pelo Ministério da Educação, 
Quito. Equador. 

2004. Medalha General Rumiñahui pelo Governo Municipal de Pichincha. Equador. 

2004. Membro Honoris Causa do Conselhor do Instituto de Filosofia e Direito e de Estudos Histórico-
Políticos da Universidade de Pisa. Itália. 

2004. Cidadão de Honra da Cidade de Pisa. Itália. 

2004. Membro Honorário do Colégio Máximo das Academias. Colômbia. 

2004. Membro Honorário do Conselho Supremo das Academias. Colômbia. 

2004. Membro Honorário do Instituto Caro y Cuervo de Bogotá. Colômbia. 

2004. Membro Honorário do Centro Nacional de Cultura. Portugal. 

2004. Membro da Academia Europeia das Ciências das Artes e das Letras. Áustria. 

2004. Chave da Cidade de Santiago de León de Caracas. Venezuela. 

2004. Visitante Ilustre da Cidade de Santiago de León de Caracas. Venezuela. 

2004. Membro Honorário do Conselho Consultivo do Tribunal de Bruxelas. 

2004. Membro do Conselho do Futuro da Unesco. França. 

2005. Visitante Distinto de São José da Costa Rica. Costa Rica. 

2005. Membro da Academia da Lanitidade. Brasil. 

2006. Filho Adoptivo da Província de Granada. Espanha. 

2006. Membro do Comité Assessor Baketik. País Basco. Espanha. 

2007. Filho Predilecto da Andaluzia. Espanha. 

2007. Presidente de Honra da Fundação José Saramago. Portugal. 

2007. Prémio Save the Children pela ONG Save the Children.Argentina. 

2007. Medalha de Mérito — Grau Ouro da Câmara Municipal de Mafra. Portugal. 

2007. Sócio de Honra pela Associação de Imprensa de Sevilha. Espanha. 

2009. Sócio Correspondente da Academia Brasileira de Letras, com a cadeira nº 16, cujo patrono é 
José Bonifácio de Andrade e Silva. Brasil. 

Fonte: <http://www.josesaramago.org/> 
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ANEXO F - Declaração de Princípios da Fundação José Saramago 

 

Os objectivos da Fundação José Saramago, nesta data criada, estão enunciados com toda a clareza 

nas disposições estatutárias pelas quais deverá reger-se. Não têm, portanto, que ser repetidos aqui 

em Declaraçao de Princípios. Contudo, pareceu-me apropriado, na circunstância, expressar de 

modo pessoal umas quantas vontades (ou desejos) que em nada contradizem os referidos objectivos, 

antes os poderão enquadrar num todo harmonioso e familiarmente reconhecível. Não me dou como 

exemplo a ninguém, porém, revendo a minha vida, distingo, ora firme, ora trémula, uma linha 

contínua de passos que não projectei, mas que, de maneira consciente ou não tanto, me fizeram  

perceber que nenhuma outra poderia servir-me, ao mesmo tempo que se me ia tornando cada vez 

mais claro que uma das minha obrigações vitais seria servi-la eu a ela. Ter conhecido Pilar, viver ao 

seu lado, só viria confirmar-me que tal direcção era a correcta, tanto para o escritor como para o 

homem. A direcção dos grandes valores, sim, mas também a direcção das pequenas e comuns 

acções que deles decorrem no quotidiano e que lhes darão a melhor validez das experiências 

adquiridas e das aprendizagens que não cessam. O paradoxo da existência humana está em morrer-

se em cada dia um pouco mais, mas que esse dia é, também, uma herança de vida legada ao futuro, 

que o futuro, longo ou breve seja ele, deverá assumir e fazer frutificar. Nem por vocação, nem por 

opção nasceu a Fundação José Saramago para contemplar o umbigo do autor. 

Sendo assim, entre a vontade e o desejo, eis as minhas propostas: 

a ) Que a Fundação José Saramago assuma, nas suas actividades, como norma de conduta, tanto na 
letra como no espírito, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, assinada em Nova Iorque no 
dia 10 de Dezembro de 1948. 

b) Que todas as acções da Fundação José Saramago sejam orientadas à luz deste documento que, 
embora longe da perfeição, é, ainda assim, para quem se decidir a aplicá-lo nas diversas práticas e 
necessidades da vida, como uma bússola, a qual, mesmo não sabendo traçar o caminho, sempre 
aponta o Norte. 

c) Que à Fundação José Saramago mereçam atenção particular os problemas do meio ambiente e do 
aquecimento global do planeta, os quais atingiram níveis de tal gravidade que já ameaçam escapar 
às intervenções correctivas que começam a esboçar-se no mundo. 

Bem sei que, por si só, a Fundação José Saramago não poderá resolver nenhum destes problemas, 
mas deverá trabalhar como se para isso tivesse nascido. 

Como se vê, não vos peço muito, peço-vos tudo. 

Lisboa, 29 de Junho de 2007.» 

José Saramago. 

Fonte: <http://www.josesaramago.org/> 

http://www.josesaramago.org/wp-content/uploads/2014/06/assinatura-JS-rojo.png
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ANEXO G - Prefácio livro Terra, de Sebastião Salgado, lançado em 1997. 

É difícil defender 

só com palavras a vida 

 (ainda mais quando ela é  

esta que vê, severina).  

João Cabral de Melo Neto 

 

Oxalá não venha nunca à sublime cabeça de Deus a idéia de viajar um dia a estas paragens 

para certificar-se de que as pessoas que por aqui mal vivem, e pior vão morrendo, estão a 

cumprir de modo satisfatório o castigo que por ele foi aplicado, no começo do mundo, ao 

nosso primeiro pai e à nossa primeira mãe, os quais, pela simples e honesta curiosidade de 

quererem saber a razão por que tinham sido feitos, foram sentenciados, ela, a parir com 

esforço e dor, ele, a ganhar o pão da família com o suor do seu rosto, tendo como destino 

final a mesma terra donde, por um capricho divino, haviam sido tirados, pó que foi pó, e pó 

tornará a ser. Dos dois criminosos, digamo-lo já, quem veio a suportar a carga pior foi ela e 

as que depois dela vieram, pois tendo de sofrer e suar tanto para parir, conforme havia sido 

determinado pela sempre misericordiosa vontade de Deus, tiveram também de suar e sofrer 

trabalhando ao lado dos seus homens, tiveram também de esforçar-se o mesmo ou mais do 

que eles, que a vida, durante muitos milénios, não estava para a senhora ficar em casa, de 

perna estendida, qual rainha das abelhas, sem outra obrigação que a de desovar de tempos 

a tempos, não fosse ficar o mundo deserto e depois não ter Deus em quem mandar. 

Se, porém, o dito Deus, não fazendo caso de recomendações e conselhos, persistisse no 

propósito de vir até aqui, sem dúvida acabaria por reconhecer como, afinal, é tão pouca 

coisa ser-se um Deus, quando, apesar dos famosos atributos de omnisciência e 

omnipotência, mil vezes exaltados em todas as línguas e dialectos, foram cometidos, no 

projecto da criação da humanidade, tantos e tão grosseiros erros de previsão, como foi 

aquele, a todas as luzes imperdoável, de apetrechar as pessoas com glândulas sudoríparas, 

para depois lhes recusar o trabalho que as faria funcionar -  as glândulas e as pessoas. Ao 

pé disto, cabe perguntar se não teria merecido mais prémio que castigo a puríssima 

inocência que levou a nossa primeira mãe e o nosso primeiro pai a provarem do fruto da 

árvore do conhecimento do bem e do mal. A verdade, digam o que disserem autoridades, 

tanto as teológicas como as outras, civis e militares, é que, propriamente falando, não o 

chegaram a comer, só o morderam, por isso estamos nós como estamos, sabendo tanto do 

mal, e do bem tão pouco. 

Envergonhar-se e arrepender-se dos erros cometidos é o que se espera de qualquer pessoa 

bem nascida e de sólida formação moral, e Deus, tendo indiscutivelmente nascido de Si 

mesmo, está claro que nasceu do melhor que havia no seu tempo. Por estas razões, as de 

origem e as adquiridas, após ter visto e percebido o que aqui se passa, não teve mais 

remédio que clamar mea culpa, mea maxima culpa, e reconhecer a excessiva dimensão dos 

enganos em que tinha caído. É certo que, a seu crédito, e para que isto não seja só um 

contínuo dizer mal do Criador, subsiste o facto irrespondível de que, quando Deus se 

decidiu a expulsar do paraíso terreal, por desobediência, o nosso primeiro pai e a nossa 

primeira mãe, eles, apesar da imprudente falta, iriam ter ao seu dispor a terra toda, para 

nela suarem e trabalharem à vontade. Contudo, e por desgraça, um outro erro nas previsões 

divinas não demoraria a manifestar-se, e esse muito mais grave do que tudo quanto até aí 

havia acontecido. 
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Foi o caso que estando já a terra assaz povoada de filhos, filhos de filhos e filhos de netos 

da nossa primeira mãe e do nosso primeiro pai, uns quantos desses, esquecidos de que 

sendo a morte de todos, a vida também o deveria ser, puseram-se a traçar uns riscos no 

chão, a espetar umas estacas, a levantar uns muros de pedra, depois do que anunciaram 

que, a partir desse momento, estava proibida (palavra nova) a entrada nos terrenos que 

assim ficavam delimitados, sob pena de um castigo, que segundo os tempos e os costumes, 

poderia vir a ser de morte, ou de prisão, ou de multa, ou novamente de morte. Sem que até 

hoje se tivesse sabido porquê, e não falta quem afirme que disto não poderão ser atiradas 

as responsabilidades para as costas de Deus, aqueles nossos antigos parentes que por ali 

andavam, tendo presenciado a espoliação e escutado o inaudito aviso, não só não 

protestaram contra o abuso com que fora tornado particular o que até então havia sido de 

todos, como acreditaram que era essa a irrefragável ordem natural das coisas de que se 

tinha começado a falar por aquelas alturas. Diziam eles que se o cordeiro veio ao mundo 

para ser comido pelo lobo, conforme se podia concluir da simples verificação dos factos da 

vida pastoril, então é porque a natureza quer que haja servos e haja senhores, que estes 

mandem e aqueles obedeçam, e que tudo quanto assim não for será chamado subversão. 

Posto diante de todos estes homens reunidos, de todas estas mulheres, de todas estas 

crianças (sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra, assim lhes fora mandado), cujo 

suor não nascia do trabalho que não tinham, mas da agonia insuportável de não o ter, Deus 

arrependeu-se dos males que havia feito e permitido, a um ponto tal que, num arrebato de 

contrição, quis mudar o seu nome para um outro mais humano. Falando à multidão, 

anunciou: “A partir de hoje chamar-me-eis Justiça.” E a multidão respondeu-lhe: “Justiça, já 

nós a temos, e não nos atende. Disse Deus: “Sendo assim, tomarei o nome de Direito.” E a 

multidão tornou a responder-lhe: “Direito, já nós o temos, e não nos conhece." E Deus: 

"Nesse caso, ficarei com o nome de Caridade, que é um nome bonito.” Disse a multidão: 

“Não necessitamos caridade, o que queremos é uma Justiça que se cumpra e um Direito 

que nos respeite.” Então, Deus compreendeu que nunca tivera, verdadeiramente, no mundo 

que julgara ser seu, o lugar de majestade que havia imaginado, que tudo fora, afinal, uma 

ilusão, que também ele tinha sido vítima de enganos, como aqueles de que se estavam 

queixando as mulheres, os homens e as crianças, e, humilhado, retirou-se para a 

eternidade. A penúltima imagem que ainda viu foi a de espingardas apontadas à multidão, o 

penúltimo som que ainda ouviu foi o dos disparos, mas na última imagem já havia corpos 

caídos sangrando, e o último som estava cheio de gritos e de lágrimas. 

  

No dia 17 de Abril de 1996, no estado brasileiro do Pará, perto de uma povoação chamada 

Eldorado dos Carajás (Eldorado: como pode ser sarcástico o destino de certas palavras...), 

155 soldados da polícia militarizada, armados de espingardas e metralhadoras, abriram fogo 

contra uma manifestação de camponeses que bloqueavam a estrada em acção de protesto 

pelo atraso dos procedimentos legais de expropriação de terras, como parte do esboço ou 

simulacro de uma suposta reforma agrária na qual, entre avanços mínimos e dramáticos 

recuos, se gastaram já cinqüenta anos, sem que alguma vez tivesse sido dada suficiente 

satisfação aos gravíssimos problemas de subsistência (seria mais rigoroso dizer 

sobrevivência) dos trabalhadores do campo. Naquele dia, no chão de Eldorado dos Carajás 

ficaram 19 mortos, além de umas quantas dezenas de pessoas feridas. Passados três 

meses sobre este sangrento acontecimento, a polícia do estado do Pará, arvorando-se a si 

mesma em juiz numa causa em que, obviamente, só poderia ser a parte acusada, veio a 

público declarar inocentes de qualquer culpa os seus 155 soldados, alegando que tinham 

agido em legítima defesa, e, como se isto lhe parecesse pouco, reclamou processamento 
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judicial contra três dos camponeses, por desacato, lesões e detenção ilegal de armas. O 

arsenal bélico dos manifestantes era constituído por três pistolas, pedras e instrumentos de 

lavoura mais ou menos manejáveis. Demasiado sabemos que, muito antes da invenção das 

primeiras armas de fogo, já as pedras, as foices e os chuços haviam sido considerados 

ilegais nas mãos daqueles que, obrigados pela necessidade a reclamar pão para comer e 

terra para trabalhar, encontraram pela frente a polícia militarizada do tempo, armada de 

espadas, lanças e alabardas. Ao contrário do que geralmente se pretende fazer acreditar, 

não há nada mais fácil de compreender que a história do mundo, que muita gente ilustrada 

ainda teima em afirmar ser complicada demais para o entendimento rude do povo. 

Pelas três horas da madrugada do dia 9 de Agosto de 1995, em Corumbiara, no estado de 

Rondônia, 600 famílias de camponeses sem terra, que se encontravam acampadas na 

Fazenda Santa Elina, foram atacadas por tropas da polícia militarizada. Durante o cerco, 

que durou todo o resto da noite, os camponeses resistiram com espingardas de caça. 

Quando amanheceu, a polícia, fardada e encapuçada, de cara pintada de preto, e com o 

apoio de grupos de assassinos profissionais a soldo de um latifundiário da região, invadiu o 

acampamento. varrendo-o a tiro, derrubando e incendiando as barracas onde os sem-terra 

viviam. Foram mortos 10 camponeses, entre eles uma menina de 7 anos, atingida pelas 

costas quando fugia. Dois polícias morreram também na luta. 

A superfície do Brasil, incluindo lagos, rios e montanhas, é de 850 milhões de hectares. Mais 

ou menos metade desta superfície, uns 400 milhões de hectares, é geralmente considerada 

apropriada ao uso e ao desenvolvimento agrícolas. Ora, actualmente, apenas 60 milhões 

desses hectares estão a ser utilizados na cultura regular de grãos. O restante, salvo as 

áreas que têm vindo a ser ocupadas por explorações de pecuária extensiva (que, ao 

contrário do que um primeiro e apressado exame possa levar a pensar, significam, na 

realidade, um aproveitamento insuficiente da terra), encontra-se em estado de 

improdutividade, de abandono. sem fruto. 

Povoando dramaticamente esta paisagem e esta realidade social e económica, vagando 

entre o sonho e o desespero, existem 4 800 000 famílias de rurais sem terras. A terra está 

ali, diante dos olhos e dos braços, uma imensa metade de um país imenso, mas aquela 

gente (quantas pessoas ao todo? 15 milhões? mais ainda?) não pode lá entrar para 

trabalhar, para viver com a dignidade simples que só o trabalho pode conferir, porque os 

voracíssimos descendentes daqueles homens que primeiro haviam dito: “Esta terra é 

minha”, e encontraram semelhantes seus bastante ingénuos para acreditar que era 

suficiente tê-lo dito, esses rodearam a terra de leis que os protegem, de polícias que os 

guardam, de governos que os representam e defendem, de pistoleiros pagos para matar. Os 

19 mortos de Eldorado dos Carajás e os 10 de Corumbiara foram apenas a última gota de 

sangue do longo calvário que tem sido a perseguição sofrida pelos trabalhadores do campo, 

uma perseguição contínua, sistemática, desapiedada, que, só entre 1964 e 1995, causou 1 

635 vítimas mortais, cobrindo de luto a miséria dos camponeses de todos os estados do 

Brasil. com mais evidência para Bahia, Maranhão. Mato Grosso, Pará e Pernambuco, que 

contam, só eles, mais de mil assassinados. 

E a Reforma Agrária, a reforma da terra brasileira aproveitável, em laboriosa e acidentada 

gestação, alternando as esperanças e os desânimos, desde que a Constituição de 1946, na 

seqüência do movimento de redemocratização que varreu o Brasil depois da Segunda 

Guerra Mundial, acolheu o preceito do interesse social como fundamento para a 

desapropriação de terras? Em que ponto se encontra hoje essa maravilha humanitária que 

haveria de assombrar o mundo, essa obra de taumaturgos tantas vezes prometida, essa 

bandeira de eleições, essa negaça de votos, esse engano de desesperados? Sem ir mais 
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longe que as quatro últimas presidências da República, será suficiente relembrar que o 

presidente José Sarney prometeu assentar 1.400.000 famílias de trabalhadores rurais e que, 

decorridos os cinco anos do seu mandato, nem sequer 140.000 tinham sido instaladas; será 

suficiente recordar que o presidente Fernando Collor de Mello fez a promessa de assentar 

500.000 famílias, e nem uma só o foi; será suficiente lembrar que o presidente Itamar 

Franco garantiu que faria assentar 100.000 famílias, e só ficou por 20.000; será suficiente 

dizer, enfim, que o actual presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, 

estabeleceu que a Reforma Agrária irá contemplar 280.000 famílias em quatro anos, o que 

significará, se tão modesto objectivo for cumprido e o mesmo programa se repetir no futuro, 

que irão ser necessários, segundo uma operação aritmética elementar, setenta anos para 

assentar os quase 5.000.000 de famílias de trabalhadores rurais que precisam de terra e 

não a têm, terra que para eles é condição de vida, vida que já não poderá esperar mais. 

Entretanto, a polícia absolve-se a si mesma e condena aqueles a quem assassinou. 

  

O Cristo do Corcovado desapareceu, levou-o Deus quando se retirou para a eternidade, 

porque não tinha servido de nada pô-lo ali. Agora, no lugar dele, fala-se em colocar quatro 

enormes painéis virados às quatro direcções do Brasil e do mundo, e todos, em grandes 

letras, dizendo o mesmo: UM DIREITO QUE RESPEITE, UMA JUSTIÇA QUE CUMPRA. 

JOSÉ SARAMAGO 

1997 

 

 

Fonte: http://antigo.mst.org.br/prefacio-do-livro-Terra-Jose-Saramago 
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ANEXO H – Crônica: Saudades da Caverna  
 

 
 

SARAMAGO, José.  A Bagagem do Viajante: Crónicas. São Paulo: Companhia das Letras, 1996a. p. 46. 
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ANEXO I – Alegoria da Caverna – Platão. 
 
Sócrates – Agora imagina a maneira como segue o estado da nossa natureza relativamente à 
instrução e à ignorância. Imagina homens numa morada subterrânea, em forma de caverna, com uma 
entrada aberta à luz; esses homens estão aí desde a infância, de pernas e pescoço acorrentados, de 
modo que não podem mexer-se nem ver senão o que está diante deles, pois as correntes os 
impedem de voltar a cabeça; a luz chega-lhes de uma fogueira acesa numa colina que se ergue por 
detrás deles; entre o fogo e os prisioneiros passa uma estrada ascendente. Imagina que ao longo 
dessa estrada está construído um pequeno muro, semelhante às divisórias que os apresentadores de 
títeres armam diante de si e por cima das quais exibem as suas maravilhas. 
 
Glauco – Estou vendo. 
 
Sócrates – Imagina agora, ao longo desse pequeno muro, homens que transportam objetos de toda 
espécie, que o transpõem: estatuetas de homens e animais, de pedra, madeira e toda espécie de 
matéria; naturalmente, entre esses transportadores, uns falam e outros seguem em silêncio. 
 
Glauco – Um quadro estranho e estranhos prisioneiros. 
 
Sócrates – Assemelham-se a nós. E, para começar, achas que, numa tal condição, eles tenham 
alguma vez visto, de si mesmos e dos seus companheiros, mais do que as sombras projetadas pelo 
fogo na parede da caverna que lhes fica de fronte? 
 
Glauco – Como, se são obrigados a ficar de cabeça imóvel durante toda a vida? 
 
Sócrates – E com as coisas que desfilam? Não se passa o mesmo? 
 
Glauco – Sem dúvida. 
 
Sócrates – Portanto, se pudessem se comunicar uns com os outros, não achas que tomariam por 
objetos reais as sombras que veriam? 
 
Glauco – É bem possível. 
 
Sócrates – E se a parede do fundo da prisão provocasse eco, sempre que um dos transportadores 
falasse, não julgariam ouvir a sombra que passasse diante deles? 
 
Glauco – Sim, por Zeus! 
 
Sócrates – Dessa forma, tais homens não atribuirão realidade senão às sombras dos objetos 
fabricados. 
 
Glauco – Assim terá de ser. 
 
Sócrates – Considera agora o que lhes acontecerá, naturalmente, se forem libertados das suas 
cadeias e curados da sua ignorância. Que se liberte um desses prisioneiros, que seja ele obrigado a 
endireitar-se imediatamente, a voltar o pescoço, a caminhar, a erguer os olhos para a luz: ao fazer 
todos estes movimentos sofrerá, e o deslumbramento impedi-lo-á de distinguir os objetos de que 
antes via as sombras. Que achas que responderá se alguém lhe vier dizer que não viu até então 
senão fantasmas, mas que agora, mais perto da realidade e voltado para objetos mais reais, vê com 
mais justeza? Se, enfim, mostrando-lhe cada uma das coisas que passam, o obrigar, à força de 
perguntas, a dizer o que é? Não achas que ficará embaraçado e que as sombras que via outrora lhe 
parecerão mais verdadeiras do que os objetos que lhe mostram agora? 
 
Glauco – Muito mais verdadeiras. 
 
Sócrates – E se o forçarem a fixar a luz, os seus olhos não ficarão magoados? Não desviará ele a 
vista para voltar às coisas que pode fitar e não acreditará que estas são realmente mais distintas do 
que as que se lhe mostram? 
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Glauco – Com toda a certeza. 
 
Sócrates – E se o arrancarem à força da sua caverna, o obrigarem a subir a encosta rude e 
escarpada e não o largarem antes de o terem arrastado até a luz do Sol, não sofrerá vivamente e não 
se queixará de tais violências? E, quando tiver chegado à luz, poderá, com os olhos ofuscados pelo 
seu brilho, distinguir uma só das coisas que ora denominamos verdadeiras? 
 
Glauco – Não o conseguirá, pelo menos de início. 
 
Sócrates – Terá, creio eu, necessidade de se habituar a ver os objetos da região superior. Começará 
por distinguir mais facilmente as sombras; em seguida, as imagens dos homens e dos outros objetos 
que se refletem nas águas; por último, os próprios objetos. Depois disso, poderá, enfrentando a 
claridade dos astros e da Lua, contemplar mais facilmente, durante a noite, os corpos celestes e o 
próprio céu do que, durante o dia, o Sol e a sua luz. 
 
Glauco – Sem dúvida. 
 
Sócrates – Por fim, suponho eu, será o Sol, e não as suas imagens refletidas nas águas ou em 
qualquer outra coisa, mas o próprio Sol, no seu verdadeiro lugar, que poderá ver e contemplar tal 
como é. 
 
Glauco – Necessariamente. 
 
Sócrates – Depois disso, poderá concluir, a respeito do Sol, que é ele que faz as estações e os anos, 
que governa tudo no mundo visível e que, de certa maneira, é a causa de tudo o que ele via com os 
seus companheiros, na caverna. 
 
Glauco – É evidente que chegará a essa conclusão. 
 
Sócrates – Ora, lembrando-se da sua primeira morada, da sabedoria que aí se professa e daqueles 
que aí foram seus companheiros de cativeiro, não achas que se alegrará com a mudança e lamentará 
os que lá ficaram? 
 
Glauco – Sim, com certeza, Sócrates. 
 
Sócrates – E se então distribuíssem honras e louvores, se tivessem recompensas para aquele que se 
apercebesse, com o olhar mais vivo, da passagem das sombras, que melhor se recordasse das que 
costumavam chegar em primeiro ou em último lugar, ou virem juntas, e que por isso era o mais hábil 
em adivinhar a sua aparição, e que provocasse a inveja daqueles que, entre os prisioneiros, são 
venerados e poderosos? Ou então, como o herói de Homero, não preferirá mil vezes ser um simples 
criado de charrua, a serviço de um pobre lavrador, e sofrer tudo no mundo, a voltar às antigas ilusões 
e viver como vivia? 
 
Glauco – Sou da tua opinião. Preferirá sofrer tudo a ter de viver dessa maneira. 
Sócrates – Imagina ainda que esse homem volta à caverna e vai sentar-se no seu antigo lugar: não 
ficará com os olhos cegos pelas trevas ao se afastar bruscamente da luz do Sol? 
 
Glauco – Por certo que sim. 
 
Sócrates – E se tiver de entrar de novo em competição com os prisioneiros que não se libertaram de 
suas correntes, para julgar essas sombras, estando ainda sua vista confusa e antes que os seus 
olhos se tenham recomposto, pois habituar-se à escuridão exigirá um tempo bastante longo, não fará 
que os outros se riam à sua custa e digam que, tendo ido lá acima, voltou com a vista estragada, pelo 
que não vale a pena tentar subir até lá? E se a alguém tentar libertar e conduzir para o alto, esse 
alguém não o mataria, se pudesse fazê-lo? 
 
Glauco – Sem nenhuma dúvida. 
 
PLATÃO. A república. Tradução de Pietro Nassetti. São Paulo: Martin Clairet, 2003. 
ANEXO J – Museu Casa do Pontal 
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Fonte: http://www.museucasadopontal.com.br/depoimentos 
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ANEXO L – Discurso pronunciado no Banquete Nobel, em 10 de Dezembro de 1998. 
 
 
Cumpriram-se hoje exactamente 50 anos sobre a assinatura da Declaração Universal dos 

Direitos Humanos. Não têm faltado comemorações à efeméride. Sabendo-se, porém, como 

a atenção se cansa quando as circunstâncias lhe pedem que se ocupe de assuntos sérios, 

não é arriscado prever que o interesse público por esta questão comece a diminuir já a 

partir de amanhã. Nada tenho contra esses actos comemorativos, eu próprio contribuí para 

eles, modestamente, com algumas palavras. E uma vez que a data o pede e a ocasião não o 

desaconselha, permita-se-me que diga aqui umas quantas mais. 

Neste meio século não parece que os governos tenham feito pelos direitos humanos tudo 

aquilo a que moralmente estavam obrigados. As injustiças multiplicam-se, as desigualdades 

agravam-se, a ignorância cresce, a miséria alastra. A mesma esquizofrénica humanidade 

capaz de enviar instrumentos a um planeta para estudar a composição das suas rochas, 

assiste indiferente à morte de milhões de pessoas pela fome. Chega-se mais facilmente a 

Marte do que ao nosso próprio semelhante. 

Alguém não anda a cumprir o seu dever. Não andam a cumpri-lo os governos, porque não 

sabem, porque não podem, ou porque não querem. Ou porque não lho permitem aquelas 

que efectivamente governam o mundo, as empresas multinacionais e pluricontinentais cujo 

poder, absolutamente não democrático, reduziu a quase nada o que ainda restava do ideal 

da democracia. Mas também não estão a cumprir o seu dever os cidadãos que somos. 

Pensamos que nenhuns direitos humanos poderão subsistir sem a simetria dos deveres que 

lhes correspondem e que não é de esperar que os governos façam nos próximos 50 anos o 

que não fizeram nestes que comemoramos. Tomemos então, nós, cidadãos comuns, a 

palavra. Com a mesma veemência com que reivindicamos direitos, reivindiquemos também 

o dever dos nossos deveres. Talvez o mundo possa tornar-se um pouco melhor. 

Não esqueci os agradecimentos. Em Frankfurt, no dia 8 de Outubro, as primeiras palavras 

que pronunciei foram para agradecer à Academia Sueca a atribuição do Prémio Nobel da 

Literatura. Agradeci igualmente aos meus editores, aos meus tradutores e aos meus 

leitores. A todos torno a agradecer. E agora também aos escritores portugueses e de língua 

portuguesa, aos do passado e aos de hoje: é por eles que as nossas literaturas existem, eu 

sou apenas mais um que a eles se veio juntar. Disse naquele dia que não nasci para isto, 

mas isto foi-me dado. Bem hajam portanto. 

 
 
Fonte:<http://www.josesaramago.org/discurso-pronunciado-por-jose-saramago-no-dia-10-de-dezembro-de-
1998-no-banquete-premio-nobel/> 
 
 
 
 
 
 


