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UM PRONUNCIAMENTO PARA 

O TEMPO PRESENTE

Da feia fumaça que sobe

apagando as estrelas

eu vejo surgir teus poetas

de campos, espaços.

Caetano Veloso

Reunir em livro os ensaios de literatura é possivelmente um modo 
de reordenar uma trajetória de vida acadêmica para verificar, neste 
caso, que a produção girou em torno de alguns eixos e de algumas 
constantes que justificam, retroativamente – pouco ou nada funciona 
bem dentro da ortodoxia de projetos apriorísticos –, as escolhas de 
autores, de orientações teóricas, de temas preferenciais. Mas é tam-
bém um modo de dar a ver os resultados de um trabalho que, muitas 
vezes, nascido na sala de aula ou estimulado por ela, ganha em certo 
momento um formato ensaístico que resulta sempre de inumeráveis 
variantes, entre as quais se incluem certamente o empenho pessoal e 
a experiência docente, mas não só, também o diálogo com os pares, 
os ecos dos debates em encontros e congressos da área, enfim, tudo 
aquilo que permite à produção científica desenvolver-se criativamente, 
em liberdade.

O que significa dizer que um livro – este livro, mas não só – é um 
resultado coletivo que inclui o apoio à pesquisa acadêmica e a dedi-
cação exclusiva ao projeto de uma universidade generosamente criada 
para todos. A sua publicação se deve, por isso mesmo, ao estímulo da 
bolsa de produtividade em pesquisa do CNPq, que desde 1988 me in-
clui entre os seus pesquisadores, aos apoios da CAPES e da FAPERJ, em 
outras palavras, metonimicamente, a todos os órgãos de fomento que 
durante anos acolheram projetos das mais variadas áreas do conheci-
mento. Essa justa reverência tem, contudo, um outro lado bastante cé-
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tico quando penso que esse processo que entende a universidade como 
lugar por excelência da formação e da produção científica para o bem 
da comunidade se encontra hoje claramente ameaçado de extinção ou 
de setorização do conhecimento, estratégia possivelmente ainda mais 
perniciosa, porque prioriza arbitrariamente aquilo que deve constituir 
o cerne do saber, ameaçando toda reflexão que não seja imediatamente 
rentável ou cujos frutos só possam ser saboreados no longo prazo da 
experiência histórica.

Este livro cujo título – Formas de ler – faz intuir o gesto da leitura, o 
interesse pelas formas que devem ser lidas e, certamente, os modos de 
ler, se define por isso mesmo como ensaios de literatura, aquela que 
lida com o material especialíssimo da língua, que se sabe na encru-
zilhada entre a dependência e a extravagante ousadia de experimen-
tar seus aspectos menos ortodoxos e mais desviantes. Que a literatura 
seja uma revolução da língua é uma ideia que outros já formularam 
em metáforas reconhecidamente radicais. Ela inaugura imagens, cria 
conceitos, dessemantiza outros, age frequentemente na contramão do 
senso comum, da norma, da lei. A literatura é sempre transgressão do 
material que ela submete a si própria sem, contudo, ousar sua mera 
negação, o que a levaria ao silêncio ou a um brouhaha incognoscível. 
Lembro, a respeito disso, a ousada experiência poética do conjunto 
de “Sonetos a Afrodite Anadiômena”, de Jorge de Sena, em que o tra-
tamento originalíssimo dos significantes tangencia o limite da incon-
gruência semântica para imediatamente, ao saltar sobre o abismo das 
artes, encontrar na cadência musical, nas assonâncias, nas rimas in-
ternas, nas aliterações, uma virtude que só a música é capaz de fazer 
emergir. Toda uma inesperada profusão de sons, que separadamente 
não significam, em conjunto – e no corpo paradoxalmente instituído 
da forma fixa do soneto – envolvem a leitura num mágico e inespera-
do êxtase musical que devolve, em suplemento, uma surpreendente e 
novíssima significação só, a princípio, refutada.

Falar de literatura nos tempos de hoje, no Brasil, é tentar manter 
viva a liberdade de gestão da língua e, por ricochete, a liberdade de 
gestão do homem na história. Essas “formas de ler” giram em torno 
de diálogos da literatura com o tempo do homem-sujeito-da-história 
e com a permanência de uma tradição literária e artística, que se fez 
tradição menos porque se solidarizou com o instituído e o canônico, 
mas porque se abriu a outras possibilidades de se manifestar no tem-
po, relegando uma suposta eternidade em prol do anseio de presen-
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tificar-se sempre, e outra vez, em conseguidas metamorfoses. Muitas 
vezes será menos como reverência que esse diálogo com a tradição se 
estabelecerá. Por vezes o modelo será virado do avesso, chegando mes-
mo ao avesso do avesso do avesso, como fora São Paulo em relação a 
Salvador no olhar espantado, mas dilaceradamente seduzido, de quem 
via a metrópole moderna através das lentes preguiçosas de um sonho 
feliz de cidade, na certeza de que sua apreensão só se realizaria se ele 
se permitisse vê-la para além de um imaginário narcísico. A tradição 
tem dessas aporias como a metrópole paulista: ela pode seduzir e ser 
monstruosamente castradora, ou permitir o enfrentamento que lhe 
pode devolver inesperados horizontes.

Nesse nosso Brasil de estrelas apagadas há que surgir poetas de cam-
pos, espaços.

A literatura é sempre utópica.

Mesmo quando não.

Teresa Cerdeira
Dezembro de 2019



A LITERATURA E A 
BIBLIOTECA : O DIÁLOGO 
COM OS TEXTOS
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PRIMO LEVI E JOSÉ SARAMAGO:  

O LIVRO ETERNO E O QUADRO INFINITO

“[…] sentíamos que nada poderia acontecer 
de tão bom ou de tão puro que fosse capaz 
de apagar nosso passado, que as marcas 
da ofensa ficariam em nós para sempre, na 
lembrança de quem a tinha presenciado, 
nos lugares em que tudo aquilo acontecera 
e nas histórias que contaríamos. Pois é este 
o terrível privilégio da nossa geração e do 
meu povo, ninguém jamais poderá, melhor 
do que nós, perceber o caráter indelével da 
ofensa que se espalha como uma epidemia.

Primo Levi, A Trégua1

Há pouco mais de vinte anos, em 1995, José Saramago nos dava a 
ler um romance-ensaio sobre a experiência de uma dimensão extrema 
do mal2. O seu Ensaio sobre a Cegueira tinha um certo ar de parábo-
la – narrativa que pressupõe que a história contada vale menos por 
si e mais pelo que guarda como significação latente –, uma ficção de 
que não se ausenta a dimensão pedagógica. Nesse caso específico, tra-
tava-se da catástrofe de uma epidemia de cegueira branca – veja-se, 
desde já, o tanto de insuspeitada e metafórica fantasia – cujas causas 
não se explicavam, cuja lógica escapava a qualquer justificação clínica, 
cujo fim imprevisível, mas real, tampouco viria precedido de qualquer 
tipo de ação – humana ou transcendente – que tivesse encontrado 

1 Tradução livre para o português feita a partir da versão francesa: La Trève. “[…] 
nous sentions que rien ne pouvait arriver d’assez bon et d’assez pur pour effacer 
notre passé, que les marques de l’offense resteraient en nous pour toujours, dans le 
souvenir de ceux qui y avaient assisté, dans les lieux où cela s’était produit et dans 
les récits que nous en ferions, Car, c’est là le terrible privilège de notre génération et 
de mon peuple, personne n’a jamais pu, mieux que nous, saisir le caractère indélé-
bile de l’offense qui s’étend comme une épidémie.” (LEVI, 1966, p. 11)
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meios de debelar o mal. Como em toda parábola, estávamos diante 
de uma narrativa alegórica cujo objetivo era o de transmitir, de modo 
indireto (por analogia ou por comparação), uma mensagem que se 
vinha lentamente preparando: a cegueira era muito mais que um mal 
concreto, era a metáfora da condição trágica a que a humanidade es-
tava desde sempre sujeita, sem se dar conta disso, o que se concretiza 
na conclusão aporética de um dos personagens do romance: “Penso 
que não cegámos, penso que estamos cegos, Cegos que veem, Cegos 
que, vendo, não veem” (SARAMAGO, 1996, p. 310). Seria essa, pois, a 
precária conclusão da parábola saramaguiana, para aqueles poucos que 
souberam aprender, pensar, filosofar: o reconhecimento de estarem, 
para sempre, diante da ameaça de uma cegueira sem remédio, e não 
de um mundo novo a começar; a tomada de consciência do absurdo 
que, tal qual a peste camusiana, assim como se impôs, podia sempre 
retornar. Aleatoriamente. Como uma epidemia a que se ofereceu tão 
somente uma trégua incapaz de apagar “o caráter indelével da ofensa” 
(LEVI, 1966, p. 11).

Ensaio sobre a Cegueira, que finda com o progressivo – e enfim gene-
ralizado – recobrar da visão, está longe de propor um happy end, nem 
pela certeza de que a tragédia a que aqueles homens estiveram expos-
tos chegara realmente ao fim, nem por qualquer efeito positivo de uma 
revelação que apontasse para a superação efetiva da crise de valores da 
comunidade. Se é certo que José Saramago dá a ver, em meio ao caos, 
uma ilha humana para quem a ética se sustentou apesar do trágico, 
estamos longe de qualquer visão eufórica de recriação de uma socie-
dade mais íntegra. O romance, que finda em corte cinematográfico ra-
dical, se recusa a fornecer qualquer índice que permita conceber uma 
transformação verossímil da engrenagem social, seja porque, no nível 
imanente, a epidemia não lograra oferecer aos homens os efeitos gene-
rosos da maiêutica socrática, de modo a serem capazes de dar à luz um 
conhecimento transformador; seja porque, em nível transcendente, um 

2 Havia eu escrito anteriormente: “um romance-ensaio sobre a radicalidade do mal”. 
E tive imediatamente de reparar minha formulação que colidia com a base do con-
ceito de Hanna Arendt. Citando-a: “Eu quero dizer que o mal não é radical, indo 
até as raízes (radix), que não tem profundidade, e que por esta mesma razão é tão 
terrivelmente difícil pensarmos sobre ele, visto que a Razão, por definição, quer al-
cançar as raízes. O mal é um fenômeno superficial, e em vez de radical, é meramen-
te extremo. Nós resistimos ao mal em não nos deixando ser levados pela superfície 
das coisas, em parando e começando a pensar, ou seja, em alcançando uma outra 
dimensão que não o horizonte de cada dia”. (ARENDT, 2001, p. 145)
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céu “todo branco” continuava a ser um céu cego, um céu do esque-
cimento de Deus, de quem nada se podia esperar à guisa de milagre.

A mulher do médico levantou-se e foi à janela. Olhou para baixo, para 
a rua coberta de lixo, para as pessoas que gritavam e cantavam. Depois 
levantou a cabeça para o céu e viu-o todo branco, Chegou a minha vez, 
pensou. O medo súbito fê-la baixar os olhos. A cidade ainda ali estava. 
(SARAMAGO, 1996, p. 310)

Mas a arte, parodiando Paul Veyne ao falar da História3, é também 
um palácio de inúmeras entradas, e este Ensaio sobre a Cegueira tal-
vez ganhe em ser lido na mesma proporção como parábola intem-
poral e como narrativa da história. Se, por um lado, a situação que 
aí se cria mantém certamente uma dimensão alegórica, o fato que 
me parece fundamental é que esse romance tem – talvez primordial-
mente – a marca do seu tempo e, de certo modo, só poderia ter sido 
escrito, tal como lá está, às vésperas de um fim de século que se no-
tabilizou por ter radicalizado a barbárie, como um instrumento de 
extermínio sistemático de uma parte da humanidade arbitrariamente 
selecionada para esse fim. Em suma, quero dizer que o romance de 
José Saramago pode – e ganha – em ser lido como um documento 
pós-holocausto e, neste caso, duplamente trágico, a constatar que 
o horror não foi suficiente para evitar que o massacre se repetisse, 
numa (pré)visão de outros semelhantes genocídios de que o século 
XXI tem sido o palco, não para os cegos (pura metáfora), mas para 
outras tantas seleções arbitrárias e excludentes, tais como a dos refu-
giados de guerra, segregados nos novos campos de concentração, por 
ameaçarem o simulacro da engrenagem lubrificada do neoliberalismo 
devastador de sociedades economicamente estruturadas e, por isso 
mesmo, ostensivamente poderosas.

É nesse sentido que penso que Ensaio sobre a Cegueira é um texto 
inscrito na história, cujas imagens de violência, de aviltamento moral 
e físico, de perda de valores de humanidade – como os mínimos bens e 
o próprio nome –, de encarceramento em centros concentracionários, 
de abjeção, doença, morte e extermínio são um fortíssimo exemplo de 

3 “L’histoire est un palais dont nous ne découvrons pas toute l’étendue et dont nous 
ne pouvons pas voir toutes les enfilades à la fois; aussi ne nous ennuyons-nous 
jamais dans ce palais où nous sommes enfermés. […] Ce palais est pour nous un 
véritable labyrinthe; la science nous donne des formules bien construites qui nous 
permettent d’y trouver des issues, mais qui ne nous livrent pas le plan des lieux.” 
(VEYNE, 1978, p. 179)
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como o mal está longe de ser exceção. Ele é banal4, como já o definiu 
Hanna Arendt numa gravíssima conclusão de que ele não corresponde 
necessariamente a atos de figuras ontologicamente monstruosas, mas, 
ao contrário disso, ele pode instalar-se no homem comum, a quem 
uma ideologia diabólica foi capaz de roubar a capacidade e o direito 
de pensar e de julgar. Em Ensaio sobre a cegueira esse mal se instala 
metaforicamente em homens comuns, através de uma cegueira branca 
que, como uma alegoria, os contamina e os enlouquece.

Peço aqui licença para uma digressão, que espero ver justificada a 
seguir: em 1995, ano da publicação de Ensaio sobre a cegueira, mais 
precisamente no dia 19 de agosto, José Saramago deixa inscrito no seu 
diário – Cadernos de Lanzarote número 3 – o seguinte projeto:

Com o título de “O Rosto e o Espelho ou a Pintura como Memória”, escrevi 
hoje, para o catálogo da exposição que Sofía Gandarias vai apresentar em 
Lisboa, o seguinte breve texto, por onde se verá que ainda não pude liber-
tar-me completamente dos cegos do Ensaio e que certas ideias do Manual 
se mantêm constantes.” (SARAMAGO, 1995)

O primeiro elemento a referir aqui é a proximidade temporal que 
esse texto crítico, para um catálogo de exposição, mantém com a es-
crita do Ensaio sobre a cegueira, a ponto de o autor confessar ainda 
não se ter libertado do conjunto de fantasmas que conformaram o ro-
mance. Em seguida, para não especialistas, a pergunta seria: quem é 
Sofía Gandarias? A resposta poderia começar por aquilo que os mais 
descrentes julgariam um mero acaso: trata-se de uma pintora basca, 
nascida em Guernica, em 1951, 25 anos, portanto, depois do bombar-
deio da cidade, e seis anos depois do fim da segunda guerra mundial; 
trata-se ainda de uma retratista, que não esconde a tradição espanhola 
de Velásquez e Goya, e que fez da pintura um modo de indagação do 
absurdo e de compromisso com a cultura e com o tempo, amante da 
música (Mahler), leitora de Kafka e de Primo Levi, que deixaram mar-
cas na concepção de algumas de suas séries de quadros como “Kafka, 
o visionário” e “Primo Levi: a memória”.

O texto que Saramago escreve sobre Sofía Gandarias merece uma 
atenção especial por fazer eco – e é esta a aposta que defendo – ao 

4 Antes do “epílogo”, Hanna Arendt encerra o último capítulo do seu li-
vro – Eichmann em Jerusalém: um relato sobre a banalidade do mal – com este parágra-
fo: “Foi como se naqueles últimos minutos ele estivesse resumindo a lição que este 
longo curso de maldade humana nos ensinou – a lição terrível da banalidade do mal, 
que desafia as palavras e os pensamentos”. (ARENDT, 2009, p. 274)
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mundo de imagens em que o próprio Saramago andava imerso naquele 
momento. Com alguns cortes o texto é o que se segue:

À pergunta angustiada, ainda que carregada de uma retórica fácil, que o 
papa lançou em Auschwitz para surpresa e escândalo do mundo crente: 
“Onde estava Deus?”, vem esta grande exposição de Sofía Gandarias res-
ponder com simplicidade: “Deus não está aqui”. É evidente que Deus não 
leu Kafka e, pelos vistos, Ratzinger também não. Não leram nem sequer 
Primo Levi, que está mais perto do nosso tempo e nunca se serviu de 
alegorias para descrever o horror. […]. Melhor seria que nos perguntás-
semos onde estamos nós, que doença incurável é esta que não nos deixa 
inventar uma vida diferente, com deuses, se quiserem, mas sem nenhuma 
obrigação de crer neles. A única e autêntica liberdade do ser humano é a 
do espírito, de um espírito não contaminado por crenças irracionais e por 
superstições talvez poéticas em algum caso, mas que deformam a percep-
ção da realidade e deveriam ofender a razão mais elementar. Acompanho o 
trabalho de Sofía Gandarias desde há anos. Assombra-me a sua capacidade 
de trabalho, a força da sua vocação, a mestria com que transfere para a 
tela as visões do seu mundo interior, a relação quase orgânica que mantém 
com a cor e o desenho. Sofía Gandarias é, toda ela, memória. Memória de 
si mesma, como qualquer, em primeiro lugar, mas também memória do 
que viveu e do que aprendeu, memória de tudo o que interiorizou como 
algo próprio, memória de Kafka, de Primo Levi, de Roa Bastos, de Borges, 
de Rilke, de Brecht, de Hanna Arendt, de quantos, para tudo dizer numa 
palavra, se debruçaram do poço da alma humana e sentiram a vertigem.

Ensaio sobre a cegueira, José Saramago, Sofía Gandarias, Kafka, Primo 
Levi e a memória do horror, nós e uma doença incurável, o poço da 
alma humana: vertigem. Pensando nesses encontros só aparentemente 
ocasionais, começou-me a parecer quase impossível negar que as ima-
gens de violência, a que Ensaio sobre a cegueira de José Saramago ex-
põe o seu leitor, deviam – certamente e muito – àquelas que o mundo 
conseguiu forjar sobre o Holocausto nazista, cujo deslimite inominável 
foi passível de ser tão somente aproximado a partir do livro seminal 
de Primo Levi, É isto um homem?. Esse testemunho, desde 1947 – em 
edição reduzida de 2500 exemplares –, e depois mais largamente dis-
tribuído pela Einaudi em 1958, ajudaria a compor, para a memória 
da humanidade, o imaginário do horror, cuja contundência nasceu da 
experiência vivida no complexo de Auschwitz por um notável escri-
tor, que escapou vivo para testemunhar. No poema que abre o relato, 
Primo Levi incitava todos a não esquecerem:

Pensem que isto aconteceu:
eu lhes envio estas palavras.
[…]
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Ou, senão, desmorone-se a sua casa,
a doença os torne inválidos,
e seus filhos virem o rosto para não vê-los5.

Há tempos escrevi um ensaio6 sobre este mesmo romance, em que 
me concentrava na metáfora do emparedamento e dos espaços con-
centracionários como modo de alegorizar o absurdo enclausuramento 
ontológico do sujeito, através do diálogo com Huis Clos de Sartre. Em 
Huis clos, tratava-se da morte ou da alegoria política de um estado 
de morte social, que aparecia como a fatalidade do domínio do outro 
sobre si, o inelutável que abole no sujeito a experiência da liberdade, 
incapaz que é de escapar da cooptação da consciência trágica (néant) 
pelo poder fascinante e devorador da completude inabalável do ser 
(être). Como em Ensaio sobre a cegueira, a situação absurda de um 
enclausuramento compulsório (as quatro paredes para Sartre, o ma-
nicômio para Saramago) era responsável por gerar, na consciência, a 
perplexidade necessária ao reconhecimento de uma falência intrínse-
ca – individual ou social – a que poderíamos chamar de mauvaise foi. 
Nos dois casos a questão da ética era o fundamento da reflexão.

O que faço hoje não é uma palinódia, mas uma revisitação em com-
plementaridade, porque esta leitura não contradiz exatamente a outra, 
embora lhe acrescente uma vertente que agora me parece não só es-
clarecedora, mas sobretudo integradora deste romance no amplo pro-
jeto saramaguiano, sempre comprometido com a leitura do processo 
histórico. Este é, portanto, hoje, o meu ponto de partida: historicizar 
e não apenas alegorizar a leitura de Ensaio sobre a cegueira. E, mais do 
que isso, estabelecer – não por acaso – os elos entre a memória vivida 
de Primo Levi e a memória inventada de José Saramago. Em outras 
palavras, testemunho e ficção.

Ao apontar a leitura de Ensaio sobre a cegueira como uma escrita 
inserida no tempo, escuso falar das semelhanças entre manicômio e 
campo de concentração, da exclusão de cegos ou de judeus, das cha-
madas de ordem dos alto-falantes, da submissão constrangedora ao 
poder que vigia, de homens reduzidos a funções ou atributos (médico, 

5 Primo Levi. É isto um homem? Rio de Janeiro, Ed. Rocco, 1988, p. 9. No original:
Meditate che questo è stato:/ vi comando queste parole./ Scolpitele nel vostro cuore/ 
stando in casa andando per via,/ coricandovi, alzandovi./ Ripetetele ai vostri figli./ 
O vi si sfaccia la casa,/ la malattia vi impedisca, / vostri nati torcano il viso da voi.

6 “Os espaços concentracionários e as crises da utopia.” (CERDEIRA, 2014-2017, 
p. 172-179)
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mulher do médico, primeiro cego, velho da venda preta, a rapariga dos 
óculos escuros, o ladrão, o rapazito estrábico) e homens reduzidos a nú-
meros tatuados no braço; ou relembrar a sede, a fome, a podridão, as 
valas comuns, o cheiro dos mortos. Há no romance de José Saramago 
uma tal evidência do imaginário do holocausto que essa enumeração 
se arriscaria à obviedade.

Há, contudo, um outro elemento que talvez valesse a pena explorar 
paralelamente em Primo Levi e José Saramago: o fato de, em meio à 
mais radical das vicissitudes, ser ainda possível criarem-se elos mini-
mais de vida, como modo de não abdicar da dignidade humana, de não 
viver inteiramente como animais (SARAMAGO, 1996, p. 119), de acre-
ditar no “único milagre” que é “o de continuar a viver”, amparando a 
fragilidade da vida um dia após outro dia (SARAMAGO, 1996, p. 283). 
Esse elo de vida é, em ambos os livros, coincidentemente a arte: em 
Primo Levi, a literatura; em Saramago, a pintura.

Por mais que pareça a princípio contraditório na concepção narrati-
va de um mundo de cegos, não são raras no Ensaio sobre a cegueira as 
evocações de quadros de pintores célebres na história das artes plás-
ticas, a começar por um Goya não nomeado, mas praticamente trans-
crito em ecfrases nas descrições do manicômio, espaço simbólico para 
o encarceramento dos homens atingidos pela inexplicável cegueira e 
sobre os quais se abate a decisão absurda da exclusão.

Na hipótese da refinada leitura de Todorov sobre as Pinturas Negras 
de Goya, em que sobejam imagens de bruxas, loucos, doentes gro-
tescos circunscritos ao espaço sombrio do manicômio, ou ainda de 
multidões em transe errantes pelos caminhos, estaríamos diante de 
uma espécie de autoexorcismo do pintor que houvesse inferido que 
o que a Igreja condenava como superstições eram tão somente “os 
desejos e pulsões, medos e angústias enterrados em cada um de nós” 
(TODOROV, 2014, p. 202). Mas se em princípio – e é este um acrescen-
tamento que faço por conta e risco próprios – essas imagens represen-
tam o modo pessoal de visita do pintor aos infernos, em meio aos seus 
próprios demônios interiores, elas não deixarão de formar – como um 
suplemento genial que talvez nem coubesse primordialmente na inten-
ção do artista (e quem somos nós para o dizer!) – um imenso painel de 
testemunho histórico, sociológico e, por que não, político das grandes 
tragédias que assolaram desde sempre a humanidade, funcionando, 
nesse sentido, como um dom, como uma herança, enfim, e para evocar 
o conceito cunhado por André Malraux (MALRAUX, 2006), como “mu-
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seu imaginário”, entendido aqui no sentido primeiro de museu de ima-
gens oferecido aos homens e muito especialmente a artistas, como José 
Saramago que sabiamente as recupera no seu Ensaio sobre a cegueira.

Descritas pelos olhos da mulher do médico – a única que se deixa-
ra encarcerar não estando cega – as camaratas do manicómio têm as 
cores sombrias de Goya, habitadas por homens perdidos na noite da 
loucura ou da cegueira, solitários todos, reunidos compulsoriamente 
num vasto espaço comum, com janelas altas que só fazem acentuar a 
inacessibilidade ao mundo que ainda existisse para além daquele espa-
ço concentracionário.

Francisco Goya – “Casa de loucos” (1812-1816)

És capaz de imaginar aonde nos trouxeram, Não, ela ia acrescentar, A um 
manicómio […] Isto é uma loucura, Deve de ser, estamos num manicó-
mio. […] Os outros cegos chegaram juntos […] Entraram na camarata aos 
tropeções, apalpando o ar […] os outros moviam os olhos para um lado e 
para outro. (SARAMAGO, 1996, p. 48)
Pelas janelas, que começavam a meia altura da parede e terminavam a um 
palmo do tecto, entrava a luz baça e azulada do amanhecer. (SARAMAGO, 
1996, p. 63)

Nenhuma razão científica justifica no romance de José Saramago a 
disseminação do mal pelo contágio, de modo que a segregação se tor-
na por si só suspeita assumindo-se desde logo como instrumento de 



FORMAS DE LER | 23

um poder irracional, que lê tão simplesmente a evidência7, que é o 
modo supremo de exercício autoritário já que, por definição, não pre-
cisa de explicação. Se a lepra na Antiguidade encontrou como espaço 
de exclusão as cavernas abandonadas, se a loucura da era clássica foi 
obrigada ao confinamento nas naves de loucos com o fim de os afastar 
do mundo onde a razão imperava, essa cegueira inexplicável parecia 
também condenada a uma punição de outro modo tão absurda quanto 
o mal que lhe dera origem.

Mas não apenas Goya é chamado à cena do romance por um narra-
dor que, para falar sobre a cegueira, não elide a aparente incongruên-
cia das alusões reiteradas a referências plásticas que povoam o seu 
imaginário. Não caberia evidentemente julgar a intenção do gesto de 
composição da escrita, mas antes intuir os efeitos estéticos que ele 
pode gerar como saudável memória de imagens plásticas que agem na 
contramão do “mar de leite” da cegueira branca. É certo que as cores 
evocadas são incapazes de devolver contornos aos olhos que cegaram, 
desafiando assim qualquer hipótese redentora da literatura. Contudo, 
ao serem evocadas, essas imagens são como a salvaguarda de uma me-
mória coletiva que narrador e leitor ainda podem compartilhar. É as-
sim o caso de um Bruegel, mais uma vez não nomeado, que aparece 
como pré-visão trágica do destino de uma doença familiar:

7 O conceito de evidência como violência aparece em muitos textos de Roland 
Barthes, mas a estrutura de fragmento do seu RB (Roland Barthes par Roland Barthes, 
na Coleção “par lui-même”, Seuil, 1975) me parece concentrar com clareza e sem 
arrogância a lógica paradoxal em que se funda esse conceito. “Il ne sortait pas cet-
te idée sombre, que la vraie violence, c’est celle du cela-va-de-soi: ce qui est évi-
dent est violent, même si cette évidence est représentée doucement, libéralement, 
démocratiquement; ce qui est paradoxal, ce qui ne tombe pas sous le sens, l’est 
moins, même si c’est imposé  arbitrairement: un tyran qui promulguerait des lois 
saugrenues serait à tout prendre moins violent qu’une masse se contenterait d’énon-
cer ce qui va de soi: le “naturel” est en sommes le dernier des outrages” (BARTHES, 
1975, p. 88).
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Pieter Bruegel – “A parábola dos cegos” (1568)

O pior é que as famílias, sobretudo as menos numerosas, rapidamente 
se tornaram em famílias completas de cegos […[ e estava claro que não 
podiam esses cegos, por muito pai, mãe e filho que fossem, cuidar uns 
dos outros, ou teria de suceder-lhes o mesmo que aos cegos da pintu-
ra, caminhando juntos, caindo juntos e juntos morrendo. (SARAMAGO, 
1996, p. 125)

E quando a narrativa dessa extrema iniquidade a que são submetidos 
os homens consegue ainda resgatar, por um breve momento, a aura do 
épico, ela nos chega nada menos do que através da evocação de uma 
famosíssima tela de Delacroix, com sua Marianne iluminada, a levan-
tar a bandeira da liberdade.

Eugène Delacroix – “A Liberdade guiando o povo” (1830)



FORMAS DE LER | 25

A adequação da tela ao cenário do romance, que poderia parecer, 
com toda justeza, praticamente inverossímil, vem cuidadosamente pre-
parada pelo narrador através da referência a um fragmento de imagem 
roubado de Delacroix, os seios desnudados da heroína sobre os quais 
incide a luz da eleição do pintor, e que, sem grande erro, o observador 
do quadro é levado a considerar como um quase inevitável punctum8, 
etimologicamente o detalhe que fere o observador, e que é capaz de 
relançar a cena para fora do seu imediato campo de ação.

O primeiro desses momentos em que o narrador evoca textualmente 
a imagem recortada do quadro situa-se na descrição dramática do ma-
nicômio em chamas, tragédia que põe fim ao encarceramento inicial 
dos cegos que serão lançados, a partir de então, na perdição da cidade.

A mulher do médico conseguira enfim sair para o patamar, praticamente 
vinha meio despida, por ter ambas as mãos ocupadas, não se pudera de-
fender dos que queriam juntar-se ao pequeno grupo que avançava […] 
os soldados iam ficar de olho arregalado quando ela lhes aparecesse pela 
frente com os seios meio descobertos. (SARAMAGO, 1996, p. 209)

O segundo momento já encontra os cegos errantes pelas ruas da ci-
dade devastada, reduzida a lixo, podridão, excrementos, casas aleato-
riamente invadidas, lojas de departamentos saqueadas, sem qualquer 
tipo de serviço que caracterize aquilo a que um dia se chamara urbani-
zação. A sobrevida, nesses casos, pode resumir-se por exemplo a con-
seguir roupas limpas que permitissem honrar a integridade humana 
tão ameaçada de perder-se. E é a mulher do médico, líder e mentora do 
pequeno grupo, com seus olhos que não cegam, quem diz:

[…] também tenho de arranjar roupas, estamos reduzidos a farrapos,

[proposta que a voz do narrador completará, sem solução de conti-
nuidade, com o comentário de quem a vê de fora]

a mais necessitada era ela, pouco menos do que nua da cintura para cima. 
(SARAMAGO, 1996, p. 217: itálicos meus)

No terceiro momento, enfim, os índices reiterados da nudez atin-
gem o clímax de uma cuidadosa preparação plástica capaz de fazer 
surgir então, em alusão ecfrástica, a referência completa a Delacroix. 
A mulher do médico acabara de encontrar alimentos no porão de um 

8 Cf. Roland Barthes em La chambre claire a propósito da fotografia, mas que eu tra-
go para a contexto da pintura: ele define o punctum na sua etimologia como aquilo 
que fere, um furo, uma mancha, um corte. “Le punctum d’une photo, c’est ce hasard 
qui, en elle, me point (mais aussi me meurtrit, me poigne)” (BARTHES, 1980, p. 49).


