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O Fortuna, velut luna statu variabilis, semper crescis aut decrescis; 

vita detestabilis nunc obdurat et tunc curat ludo mentis aciem, 

egestatem, potestatem dissolvit ut glaciem. 

 

Carmina Burana 

Ó Sorte, és como a Lua, mutável, sempre aumentas e diminuis; 

a detestável vida ora oprime e ora cura para brincar com a mente; 

a miséria, o poder, ela os funde como gelo. 

 

Carmina Burana 
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A presente dissertação pretende fazer uma comparação entre o escritor irlandês 

Samuel Beckett (1906-1989) e o português José Saramago (1922-2010), começando 

com a conceção que os autores têm de ‘pecado original’ para chegar à utilização que 

ambos fazem da ironia e do cómico, entendidos como a única possibilidade de o homem 

ultrapassar a dramaticidade do irracional. 

 

Em primeiro lugar, analisar-se-á brevemente o papel que a ideia da existência de 

um ‘pecado original’ – visto como a transgressão por causa da qual o homem perdeu a 

sua inocência originária e foi condenado à dor e à mortalidade – desempenhou na histó-

ria do pensamento ocidental. Serão tomadas em consideração não só as origens bíblicas 

da temática, mas também as reflexões – entre as quais se destacam as de São Paulo e 

Santo Agostinho – que contribuíram para a dogmatização do assunto e a sua influência 

cultural para a modernidade. 

Posteriormente, proceder-se-á à análise de como referências ao pecado original e 

à consequente condenação do homem ao mal podem ser observadas nas obras e na 

mundividência dos dois autores em questão. Por Beckett, com efeito, o pecado original 

do homem é a sua entrada no tempo, a partir da qual um imparável percurso de danação 

e de expiação tem início. O tempo – o verdadeiro inimigo do ser humano – força o indi-

víduo à existência, uma condição que ele não se consegue explicar e a que não se pode 

eximir: ele, de facto, está preso na espera duma salvação que nunca chegará, um eterno 

presente em que o passado – mais e mais fragmentado – cai no esquecimento e o futuro 

se perde no fracasso da esperança. Neste sentido, pode-se falar, em Beckett, de uma 

consciência da existência como problema, numa visão partilhada por muitos escritores e 

intelectuais do século XX e que torna evidente que a obrigação de viver é o verdadeiro 

drama do homem, por ele estar sujeito à experiência do tempo e à tirania dele: “O fim 

O fim das coisas é melhor do que o seu iní-

cio 

 

Eclesiastes 7:8 
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está no começo”, afirmará Hamm em Endgame retomando um trecho dos Four Quartets 

de T.S. Eliot, “e no entanto continua-se”. 

Saramago, por sua vez, liga o pecado original a três elementos distintos da pró-

pria análise: em primeiro lugar, torna-se relevante na medida em que contribui significa-

tivamente para o processo de desconstrução dos mitos que ele leva a cabo nas suas “re-

Escrituras”1; em segundo lugar, liga-se à ideia de que o mal é inato no homem, dando-

lhe a terrível capacidade de utilizar a razão de maneira irrazoável e contra outros seres 

humanos; por último, desempenha um papel fundamental na investigação de Saramago 

em torno dos conceitos de culpa e de pecado, entendidos não só como problemáticas 

morais, mas sim como instrumentos de poder e de manipulação das consciências. A 

ideia de um homem naturalmente tendente para o mal está presente sobretudo nas obras 

posteriores a Ensaio sobre a cegueira, nas quais ele ultrapassa a crença de que seriam as 

injustiças da sociedade a levá-lo à corrupção e manifesta uma marcada perda de confi-

ança na humanidade. 

A este respeito, um elemento relevante que é comum ao trabalho de ambos é a 

conceção e a utilização literária da cegueira, uma incapacidade de ver que transcende o 

seu significado meramente físico para se tornar o emblema da condição humana: como 

escreve Saramago, “estamos todos cegos”, “cegos que, vendo, não veem”. À cegueira 

“branca” de Saramago justapõe-se o estarem às escuras – físicas e metafísicas – de vá-

rios personagens de Beckett: de Hamm em Endgame – que adivinha que Clov um dia 

ficará cego como ele – a Pozzo em Waiting for Godot, que perderá a visão no segundo 

ato sem razão aparente. 

Nesta perspetiva, vão assumir uma grande importância os elementos do indefini-

do e da vagueza, que se traduzirão muitas vezes numa despersonalização dos persona-

gens, cujas biografias assumem contornos desfocados e cujos nomes se confundem ou 

não são mencionados – basta pensar nas contínuas trocas de identidade entre Vladimir e 

Estragon em Waiting for Godot, nos personagens sem nome de Ensaio sobre a ceguei-

ra, no emblemático Senhor José em Todos os nomes, e assim por diante. Aliás, mesmo 

o tempo e o lugar da ação – ou melhor da situação, em Beckett – aparecem indistintos: 

os cenários teatrais de Beckett são verdadeiros ‘não-lugares’, assim como o tempo se 

                                                 

 

1 Termo introduzido em Boitani, Piero. 1997. Ri-Scritture. Bologna, Il Mulino. 



7 

 

 

afigura simultaneamente indefinido e infinito, uma eternidade em que os personagens 

ficam presos. Também em Saramago é possível destacar esta característica, não só nos 

últimos romances, mas também nas mencionadas re-Escrituras bíblicas: o “jogo dos 

presentes alternativos” que Caim tem de enfrentar sem explicação aparente é um bom 

exemplo disso, mas mesmo no Evangelho “o tempo não é uma corda que se possa medir 

nó a nó, o tempo é uma superfície oblíqua e ondulante que só a memória é capaz de fa-

zer mover e aproximar”2, como testemunha a perceção que Jesus tem dos quarenta dias 

que passa ao largo com Deus. 

Ademais, também o final de muitas destas obras aparece indefinido, um inconce-

bível ‘fim inacabado’ que abre os cenários, em vez de fechá-los. Em Beckett, o final é 

uma dramática confirmação da impossibilidade, para o homem, de fugir à espera e à re-

petição contínua a que está destinado, e também a morte – muitas vezes invocada en-

quanto único elemento que pode alterar esta condição – fracassa constantemente e mise-

ravelmente. Um exemplo claro desta dinâmica á a tentativa de suicídio por parte de Es-

tragon, que tenta se enforcar com a corda que segura suas calças: a corda quebra-se e as 

calças caem, tornando uma cena potencialmente dramática numa outra, ridícula e gro-

tesca. 

Se por um lado esta utilização da vagueza cria uma ambiguidade de fundo relati-

vamente aos acontecimentos e seu significado, por outro universaliza as situações e os 

personagens. Neste sentido, a parede entre leitor (ou espetador) e personagens vai cair, 

no momento em que se torna evidente que é o quotidiano de cada homem a estar ence-

nado. Outro elemento comum aos dois escritores será, portanto, a contínua inversão das 

perspetivas que eles operam. Em Beckett, isso implica que seja o público a encontrar-se 

em cena, identificando-se – não sem consequências dramáticas – no absurdo da situação 

em que os personagens ficam envolvidos. Saramago, por seu lado, opera uma distorção 

da mitologia fundante da civilização ocidental: o mito bíblico, desconstruído por uma 

ironia subtil e esmagadora ao mesmo tempo. No Evangelho, e ainda mais em Caim, 

aquele Deus que – de acordo com a tradição – deveria ser a única esperança para a hu-

manidade perdida revela-se o principal antagonista dela, uma “má pessoa” na qual “não 

                                                 

 

2 Saramago, José. 1991. O Evangelho segundo Jesus Cristo. Lisboa, Editorial Caminho: 168. 
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há que ter confiança”3. Assim, o autor português opera uma reescrita que evidencia co-

mo desde o princípio – literalmente do bereshìt bíblico – a história da humanidade é a 

história dos desentendimentos entre Deus e o homem, uma reescrita que terá o seu clí-

max no final das duas obras. Com efeito, no Evangelho será Jesus que pedirá aos ho-

mens para que perdoem Deus, já que Ele “não sabe o que fez”4, enquanto em Caim 

aquele ‘fim’ pelo qual os personagens de Beckett anseiam será a decisão definitiva de 

Caim, para retirar a humanidade do poder de Deus e, consequentemente, da vida mes-

ma. 

O alcance irónico destas escolhas é certamente significativo e destrutivo – apesar 

de Harold Bloom destacar no próprio autor bíblico J “uma ironia radical”5 –  e a própria 

ironia configura-se como um dos aspetos principais da narrativa saramaguiana. O seu 

papel será “tornar o familiar desconhecido”6, ao apresentar ao leitor um ponto de vista 

diferente em que lírico e trágico podem coexistir e ao acrescentar novos significados à 

realidade mesma. A utilização da ironia será fundamental também em Beckett, embora 

na sua obra assuma características mais marcadamente cómicas e – ao mesmo tempo – 

muito mais sombrias e dramáticas. Ela será o elemento que, mais que todos, força o lei-

tor a enfrentar a realidade, mas, paralelamente, será a sua única salvação, a única possi-

bilidade que tem para “ultrapassar a dramaticidade do irracional”7. A de Beckett será 

uma ironia que culmina no tragicómico, que contrapõe à absurdez da realidade a capa-

cidade de “rir de si mesmos e da existência”8. 

A utilização que Beckett e Saramago fazem da ironia e do riso perturbador, por-

tanto, será o ponto de chegada da dissertação, mediante uma comparação que destaque 

sobretudo as afinidades que os autores têm na relação com uma visão da realidade base-

ada na tradição, especialmente em algumas conceções de derivação bíblica. Por fim, 

analisar-se-á aquela que provavelmente é a principal diferença entre os dois: se na visão 

de Beckett, de facto, o homem só pode tentar exorcizar a sua própria condição através 

do riso e da análise, Saramago encoraja à consciencialização da falibilidade humana a 

                                                 

 

3 “O Deus da Bíblia é rancoroso, vingativo e má pessoa”. Artes, Diário de Notícias, 21 de outubro de 

2009. 
4 Saramago, José, O Evangelho segundo Jesus Cristo, 444. 
5 Bloom, Harold. 1992. Rovinare le sacre verità. Poesia e fede dalla Bibbia a oggi. Garzanti: 44. 
6 Krabbenhoft, Kenneth. 2001. “Saramago, Cognitive Estrangement, and Original Sin?” Portuguese Lit-

erary and Cultural Studies 6, University of Massachusetts Dart-mouth: 123-153. 
7 Calimani, Dario. 1996. Fuori dall’Eden. Teatro inglese moderno. Libreria Editrice Cafoscarina: 205.   
8 Ivi, p. 165. 
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fim de encontrar uma solução, mantendo uma esperança naquela ‘humanidade do ho-

mem’ tão frequentemente ultrajada. 

 

 

 

 

  

Tudo isto vi nos dias da minha vaidade: 

há justo que perece na sua justiça, 

e há ímpio que prolonga os seus dias na sua maldade. 

 

Eclesiastes 7:15 
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1. The end is in the beginning: o pecado original na história 

 

 

 

 

 

 

 

A do pecado original é, sem dúvida, uma das mitologias mais evocativas e influ-

entes que se podem depreender da leitura da Bíblia. Ela representou o pano de fundo pa-

ra a mundividência através da qual, durante séculos, a Igreja Católica construiu a pró-

pria hegemonia, chegando a condicionar ideias morais e políticas e até as conceções da 

alma e do homem em si. Contudo, ela é também uma das mais debatidas, ambíguas e 

até distorcidas ao longo do tempo, por causa das consequências que a justificação da 

origem do mal e da corrupção do homem podia ter no desenvolvimento da tradição cul-

tural e religiosa da cristandade, do ponto de vista quer doutrinal, quer ético e moral. 

O objetivo deste trabalho não é fornecer uma análise exaustiva de como a ideia de 

pecado original foi desenvolvida e utilizada ao longo dos séculos: a literatura sobre a 

questão, de facto, é riquíssima e mesmo contraditória, enquanto fundamentada sobre vi-

sões e argumentações diferentes e conflituosas entre si. Ao contrário, procurar-se-á in-

dividuar alguns pontos fulcrais da questão, a fim de entender como a perspetiva de uma 

humanidade caída influenciou de forma substancial a sociedade ocidental e – como se 

verá mais adiante – mesmo a obra de escritores contemporâneos como Samuel Beckett e 

José Saramago. 

O pecado original, na aceção comum, poderia ser definido como a transgressão 

que, de acordo com o Génesis, Adão e Eva cometeram no Éden. Eles desobedeceram à 

proibição de Deus, ao comer o fruto da Árvore da Ciência, e, por causa disso, foram ex-

pulsos do Paraíso e condenados à dor e à mortalidade, numa condição de miséria mate-

rial e moral que envolveu a humanidade inteira. Este pecado, chamado Magnum pecca-

tum por Santo Agostinho, foi “tão grave que […] levou à danação toda a raça humana”9, 

                                                 

 

9 Santo Agostinho. Enchiridion, 14.48. 

Perfeito eras nos teus caminhos, des-

de o dia em que foste criado, 

até que se achou iniquidade em ti. 

 

Ezequiel 28:15 
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produzindo “uma culpa que se propagou através dos séculos, um destino de morte para 

todos e de condenação eterna para os que não se encontrem entre os escolhidos por 

Deus”10. Por causa deste ato de rebelião, os primeiros homens “perderam a primitiva 

condição de abençoada e harmoniosa inocência”11, dando assim início ao mal e às an-

gústias que afetam os seres humanos e tornando necessário um percurso de expiação pa-

ra recuperar a benevolência de Deus. 

Este episódio, na Bíblia, é referido em Génesis 3, onde são retomados e reelabo-

rados elementos e narrativas anteriores, como a ideia do jardim, entendido como locus 

amoenus, a serpente tentadora e o desafio à deidade12. De acordo com o texto bíblico, 

Deus permitiu aos homens comer “de toda a árvore do jardim […] livremente, mas da 

árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não […], porque no dia em que dela [te-

riam comido], certamente [morreriam]”13. No entanto, a serpente – “mais astuta que to-

das as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito”14 – convenceu Eva de que 

eles não teriam morrido e de que “Deus [sabia] que no dia em que dele [teriam comido] 

[se teriam aberto] os olhos [deles], e [teriam sido] como Deus, sabendo o bem e o 

mal”15. Por conseguinte, Eva viu “que aquela árvore era boa para se comer, e agradável 

aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento; tomou do seu fruto, e comeu, e deu 

também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e 

conheceram que estavam nus; e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aven-

tais”16. Deus, ao ver que os dois homens se cobriam a nudez, apercebeu-se de que a sua 

proibição tinha sido transgredida. Por isso, amaldiçoou o homem e “o lançou fora do 

jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado”17. Aparece interessante subli-

nhar o que Deus disse, ao dar-se conta do ato dos homens: 

“Agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permi-

tir que ele também tome do fruto da árvore da vida e o coma, e viva para sempre”18. 

                                                 

 

10 Cova, Luciano. 2014. Peccato originale. Agostino e il Medioevo. Bologna, Il Mulino: 117. 
11 Ivi, p. 10. 
12 A este respeito, merece a pena recordar o mito grego de Prometeu, o qual desafia Zeus ao roubar o fogo 

para o dar aos homens. Ele, neste sentido, comete um ato de húbris comparável àquele de Adão e Eva. 
13 Génesis 2:16,17 
14 Génesis 3:1 
15 Génesis 3:5 
16 Génesis 3:6,7 
17 Génesis 3:23 
18 Génesis 3:22 
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O pecado do homem, portanto, não foi só a transgressão de uma ordem divina, 

mas sim foi um ato de húbris, desde que se apropriou de um conhecimento reservado a 

Deus, “usurpando as suas prerrogativas de senhor da vida”19. 

Contudo, como nota Luciano Cova, a narração da transgressão de Adão e Eva 

“não tem, no resto do Antigo Testamento, a importância que lhe foi atribuída pela tradi-

ção teológica cristã”20. Igualmente, na tradição bíblica hebraica é “substancialmente au-

sente a ideia duma originária queda do homem que corrompeu a sua natureza, tornando 

a humanidade escrava do pecado”21, já que, apesar da fragilidade dos seres humanos, 

não faltam entre eles exemplos de integridade moral e de aliança com Deus. No entanto, 

a partir da difusão, no II século a.C., de vários textos não canónicos22, o cenário mudou, 

com a introdução da ideia de uma “estirpe má desde a origem”23. Seguidamente, foi São 

Paulo – na sua Epístola aos Romanos – que canonizou a ideia de que a ira de Deus, de-

vida à culpa de Adão, paira sobre os homens: 

“Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também 

a morte passou a todos os homens por isso que todos pecaram.”24 

Foi precisamente este versículo que desencadeou o debate interno à Igreja sobre a 

questão, que atravessou os séculos e ainda não terminou. 

 

A tradição histórica, ao abordar o tema do pecado original, estabelece uma dife-

rença entre os chamados ‘pecado original originante’ e ‘pecado original originado’. O 

primeiro consiste precisamente no ato de Adão, um pecado que se aproxima da noção 

de Northrop Frye de “se tentar o bloqueio da atividade divina”25: este pecado, apesar 

das suas consequências para a humanidade, é pessoal, relativo aos primeiros homens e 

relacionado com uma ação específica. A noção de ‘pecado original originado’ – chama-

do por Agostinho de peccatum haereditarium – refere-se ao contrário a um “estado de 

culpabilidade que, por uma espécie de contágio tido no momento da conceção e inde-

pendente de qualquer ato pessoal, entrega todos os homens ao poder do demónio e os 

                                                 

 

19 Cova, Luciano, Peccato originale. Agostino e il Medioevo, 24. 
20 Ivi, p. 24. 
21 Ibidem. 
22 O Sirácida e outros livros deuterocanónicos, assim como alguns apócrifos. 
23 Sabedoria, 12:11 
24 Romanos 5:12 
25 Frye, Northrop. 1982. The great code. The Bible and literature. New York, Harcourt Publishing: 130. 
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torna dignos da condenação eterna por parte de Deus”26. Este, como estabelecido pelo 

Catecismo da Igreja Católica, “é um pecado contraído e não cometido; um estado, não 

um ato”27, o qual “vai ser transmitido a toda a humanidade por propagação, quer dizer, 

pela transmissão duma natureza humana privada da santidade e justiça originais”28. Esta 

distinção levou a um aceso debate, ao longo do IV e V século d.C., entre Santo Agosti-

nho e os pelagianos, que foi resolvido pelos Concílios de Cartago de 416 e 418. De 

acordo com os pelagianos, corrente herética que deve o seu nome ao monge britânico 

Pelágio, o pecado do primeiro homem não foi transmitido aos outros homens: 

“Nenhum bem e nenhum mal, que nos torne dignos de louvor ou de culpa, nasce connosco, mas 

sim é feito por nós: nascemos capazes, mas não cheios, de bem e mal, e assim como sem virtudes, 

fomos criados sem vícios.”29 

Nesta visão, “é impensável que Deus, que perdoa a cada um os seus pecados pes-

soais, impute à alma um pecado alheio”30: ao conferir ao homem o livre arbítrio, Deus 

quis que aderisse voluntariamente às suas ordens, e “cada pecado que ele comete é uma 

culpa não da natureza, mas sim da vontade”31. Também para o teólogo italiano Vito 

Mancuso, aliás, a ideia de que os homens sejam destinados à danação só por terem sido 

gerados é “uma ofensa à criação, um insulto à vida, uma afronta à inocência e à bondade 

da natureza, à sua origem divina”32. Contudo, a conceção pelagiana teria afetado a auto-

ridade e o poder da Igreja, a qual – se o juízo de cada pessoa dependesse só das suas 

ações – teria perdido o seu papel de intermediária da graça de Deus: por isso, o pelagia-

nismo foi condenado como heresia, e a doutrina oficial uniformizou-se ao pensamento 

de Agostinho. 

O bispo de Hipona, chamado por Vito Mancuso de “pai do dogma do pecado ori-

ginal”33, superou a conceção socrática e platónica da escolha moral, de acordo com a 

qual “a decisão moral do indivíduo é absolutamente incontornável”34. A visão dele – 

                                                 

 

26 Cova, Luciano, Peccato originale. Agostino e il Medioevo, 10. 
27 CIgC, 404. 
28 Ibidem. 
29 Pelágio. Pro libero arbitrio, 1. 
30 Cova, Luciano, Peccato originale. Agostino e il Medioevo, 41. 
31 Celéstio. Libellus Fidei Romae. 
32 Mancuso, Vito. 2007. L’anima e il suo destino. Milano, Raffaelo Cortina: 167. 
33 Ibidem. 
34 Cova, Luciano, Peccato originale. Agostino e il Medioevo, 101. 
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segundo a qual o homem é marcado por uma “perversão da alma, que deriva do pecado 

e da pena”35 – pode ser reassumida por este trecho do De civitate Dei: 

“Deus, autor das naturezas e não dos vícios, criou o homem reto, mas este, espontaneamente per-

vertido e justamente castigado, gerou pervertidos e castigados. É que todos estivemos naquele ho-

mem único quando todos fomos aquele homem único que foi arrastado ao pecado pela mulher que 

dele fora feita antes do pecado. Ainda não tinha sido criada nem distribuída a cada um de nós a 

forma na qual cada um de nós devia viver individualmente, mas já existia a natureza seminal de 

que havíamos de nascer. E estando esta corrompida pelo pecado, aprisionada nas cadeias da morte, 

justamente castigada — do homem não podia nascer um homem de condição diferente. E por isso, 

do mau uso do livre arbítrio saiu esta série de calamidades que, por um encadeamento de desgra-

ças, conduziu o género humano, pervertido desde a origem e como que corrompido na raiz, até ao 

flagelo da segunda morte que não tem fim, à exceção apenas daqueles que pela graça de Deus se 

libertarem.”36 

Neste sentido, a ideia do pecado original assume os contornos de uma “infeção 

moral”37 que se transmite de geração em geração através da geração carnal: todos os 

homens são herdeiros de uma culpa inelutável, que não caracteriza a pessoa, mas sim a 

natureza humana, corrupta e danada desde o princípio. 

As consequências para os homens do pecado de Adão – na visão agostiniana – 

são dois e igualmente trágicas: a morte e a concupiscência. Ao serem expulsos do Éden, 

os primeiros homens perderam a possibilidade de comer da árvore da vida, expondo os 

seus corpos à corrupção e à mortalidade: 

“O corpo de Adão, antes de pecar, podia ser definido mortal por um lado e imortal por outro: mor-

tal porque odeia morrer, imortal porque podia não morrer. Uma coisa é, com efeito, não poder 

morrer, como no caso de algumas criaturas criadas imortais por Deus, outra coisa é pode não mor-

rer, no sentido em que o primeiro homem foi criado imortal: esta imortalidade deveu-se não à 

constituição da sua natureza, mas sim à árvore da vida. 

Depois de ter pecado, Adão foi retirado da árvore da vida, com a consequência de poder morrer, ao 

passo que, se não tivesse pecado, teria podido não morrer. Adão era assim mortal pela constituição 

do seu corpo natural, imortal por um dom do Criador.”38 

A morte, neste sentido, configura-se como “uma espécie de doença hereditária”39 

que Adão e Eva contraíram por causa do pecado deles e que cada homem herda como 

fardo ineliminável; aliás, ela é ao mesmo tempo “a última etapa de um percurso de so-

frimentos e de progressiva decadência” e o seu “início, por ser contida in nuce nas suas 

                                                 

 

35 Santo Agostinho. De Vera Religione, 34, 63. 
36 Santo Agostinho. De Civitate Dei, XIII, 14, citado por Cova, Luciano, Peccato originale. Agostino e il 

Medioevo, 39. 
37 Cova, Luciano, Peccato originale. Agostino e il Medioevo, 11. 
38 Santo Agostinho. De Genesi ad litteram, VI, 25.36. 
39 Cova, Luciano, Peccato originale. Agostino e il Medioevo, 136. 
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manifestações”40. A razão deste percurso consiste na mesma culpa que afeta cada um, 

numa perspetiva que livra Deus de qualquer acusação de ser injusto ou cruel: cada so-

frimento humano deve ser visto como uma punição merecida, como uma “compensação 

reequilibradora do mal moral”41 que caracteriza o homem só por ter nascido. 

Relativamente à concupiscência, ela é a inclinação para o pecado e o meio de 

transmissão dele, e pode ser definida como “aquela pulsão bestial e indigna por causa da 

qual o primeiro homem se envergonhou de estar nu”42. De facto, se o pecado de Adão e 

Eva consistiu em se colocarem no mesmo plano de Deus, o castigo será o seu contrário: 

o homem – que não quis ser servo de Deus – não será mais o dono da sua própria alma, 

e sofrerá a rebelião da carne. Ele, neste sentido, “cai na paixão […] e, pela primeira vez, 

está submetido à uma pulsão corporal que não depende da sua vontade”43. Configura-se, 

portanto, uma dissociação entre a alma e o corpo, aquela carne que “não é má, mas foi 

enfraquecida por causa do pecado e da inimizade que residem nela”44. Esta conceção 

fundamenta-se sobretudo no que escreveu São Paulo, nomeadamente em Romanos 7, 

como testemunha este trecho: 

“Sabemos que a lei é espiritual; eu, contudo, não o sou, pois fui vendido como escravo ao pecado. 

Não entendo o que faço. Pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E, se faço o que não desejo, 

admito que a lei é boa. Neste caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. 

Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne. Porque tenho o desejo de fazer o que 

é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não 

quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas 

o pecado que habita em mim. Assim, encontro esta lei que atua em mim: quando quero fazer o 

bem, o mal está junto a mim. Pois, no íntimo do meu ser tenho prazer na lei de Deus; mas vejo ou-

tra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me 

prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Miserável homem eu que sou! Quem me 

libertará do corpo sujeito a esta morte?”45 

A que emerge assim é uma visão de um homem que com a mente deseja cumprir 

a lei de Deus, mas, com a carne, não pode fugir às imposições do pecado. Para além dis-

so, a concupiscência desempenha um papel fundamental na modalidade da relação se-

xual, à qual o homem foi condenado e que permite a propagação da espécie e, com ela, 

do pecado. Com efeito, após a queda “é precisamente a libido – que se opõe às ordens 

                                                 

 

40 Ibidem. 
41 Ivi, p. 47-48. 
42 Ivi, p. 133. 
43 Ivi, p. 135. 
44 Romanidis, Giovanni. 2006. Un virus mortale. Il peccato originale secondo San Paolo. Trieste, Aste-

rios Editore: 49. 
45 Romanos 7:14-24 
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da vontade – que produz ou pelo menos implementa a infeção da semente”46: de acordo 

com Agostinho, como destaca Luciano Cova, “uma semente intacta teria transmitido 

aos descendentes uma natureza intacta, mas a semente humana já leva consigo a corrup-

ção da natureza”47. 

Neste sentido, não admira a contraposição que Agostinho, com base em São Pau-

lo, propõe entre Adão – o precursor da humanidade carnal – e Cristo – o da humanidade 

espiritual. De acordo com Agostinho, “ele nasceu de uma virgem que o concebeu não 

por concupiscência, mas sim por fé, de modo que ele não contraiu de Adão uma nature-

za contaminada pelo pecado”48. Ele, desta forma, é “o único que nasceu sem pecado”49, 

apesar de ter uma carne semelhante àquela do pecado, por ter sido concebido sem am-

plexo. Aliás, Cristo é visto por São Paulo como “o último Adão”50, enviado para a Terra 

para lavar os pecados dos homens. Nesta perspetiva, Adão só “é a figura daquele que 

havia de vir”51: depois da queda, com efeito, Deus sacrificou si mesmo na pessoa do seu 

Filho para redimir a humanidade das marcas do pecado através da graça. Cristo, no de-

serto, sofre as tentações do diabo como Adão, mas, contrariamente a ele, não cede, 

abrindo a possibilidade da recuperação da primitiva harmonia edénica. Por conseguinte, 

“assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cris-

to”52 e “se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, 

muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida”53: 

Porque, se pela ofensa de um só, a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância 

da graça, e do dom da justiça, reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por uma 

só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de 

justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação de vida. Porque, como pela desobedi-

ência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um muitos serão 

feitos justos.”54 

Como nota Erich Auerbach, portanto, o percurso da humanidade inscreve-se num 

“único grande drama, cujo início é a criação do mundo e o pecado original, cujo clímax 

                                                 

 

46 Cova, Luciano, Peccato originale. Agostino e il Medioevo, 83. 
47 Ivi, p. 82. 
48 Santo Agostinho. Sermo 246, 5. 
49 Santo Agostinho. De. 
50 I Coríntios 15:45 
51 Romanos 5:14 
52 I Coríntios 15:22 
53 Romanos 5:10 
54 Romanos 5:17-19 
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é a incarnação e a paixão, cujo fim ainda aguardado é o regresso de Cristo e o juízo fi-

nal”55. 

As disputas teológicas internas à Igreja continuaram durante séculos, até que o 

Concílio Ecuménico de Trento, que decorreu entre 1520 e 1563, procurou resolvê-las. O 

Concílio, com efeito, dedicou à temática do pecado original um Decreto constituído por 

7 cânones, cujo objetivo foi descrito assim: 

 “sabendo que a antiga serpente, inimiga perpétua do ser humano, entre muitíssimos males que em 

nossos dias perturbam a Igreja de Deus, além de ter suscitado novas heresias, também levantou an-

tigas sobre o pecado original e seu remédio, o Sacrossanto Ecumênico e Geral Concílio de Trento 

[…] resolveu então empreender o rebaixamento dos que estão errados e confirmar os que seguem 

os testemunhos da Sagrada Escritura, dos santos Padres e dos concílios melhor recebidos, e dos di-

tames e consentimento da mesma Igreja, estabelece confessa e declara estes dogmas sobre o peca-

do original.”56 

Nele, portanto, foram produzidas e oficializadas as doutrinas que deveriam ter 

orientado as posições oficiais da Igreja, ameaçando com a excomunhão aqueles que as 

tivessem questionadas. O Concílio reafirmou e estabeleceu como dogma a posição de 

Agostinho de que “o pecado de Adão [não] prejudicou apenas a ele mesmo e à sua des-

cendência”57, mas repassou a morte, as penas corporais e também o pecado a todo géne-

ro humano; aliás, determina que Deus perdoa o pecado original através do batismo em 

Cristo, cuja graça pode livrar a humanidade da mancha da culpa, como declarado por 

São Paulo: 

“Agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus a 

lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte”58. 

Contudo, “nos batizados permanece a concupiscência, que tem origem no pecado 

de Adão e que inclina para o pecado, mas que não é pecado e não pode prejudicar os 

que a ela resistem”59. No Decreto sobre o pecado original, de facto, lê-se que 

“permanece nos batizados a concupiscência, deixada para o combate, a qual não pode prejudicar 

aos que não a consentem, e a revestem varonilmente com a graça de Jesus Cristo, mas pelo contrá-

rio, será jubilado aquele que legitimamente lutar.”60 

                                                 

 

55 Auerbach, Erich. 2000. Mimesis. Il realismo nella letteratura occidentale. Vol. 1. Einaudi: 173. 
56 Concílio de Trento, de 13 de dezembro de 1545 a 4 de dezembro de 1563 - Decreto sobre o pecado 

original, 5ª sessão, 17 de junho de 1546. 
57 Ibidem. 
58 Romanos 8:1,2 
59 Narciso, Francisco Manuel. 2013. Mal, Pecado e Estruturas de Pecado. Tese (mestrado) - Universida-

de Católica Portuguesa, Faculdade de Teologia, Lisboa: 49. 
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Neste sentido, o homem – depois do batismo – é livre de pecar ou não pecar, mas, 

para conseguir não pecar, tem de vencer as pulsões da concupiscência e da carne. Con-

tudo, ele não é deixado por Deus sem auxílio, nesta luta interior entre o bem e o mal, 

desde que dispõe da graça e da fé em Jesus Cristo. Assim, como nota Northrop Frye, o 

homem encontra-se dividido em si mesmo e terá de fazer uma “escolha moral entre a 

graça e a descida no pecado”61, cujo êxito determinará quem alcançará a redenção final 

e quem a danação eterna. Portanto, a humanidade não terá de empreender um caminho 

que vise a substituição da natureza humana com outra coisa, extraterrena e transcenden-

tal, mas sim uma reunião terrena com Deus, mediante o respeito e a recuperação da sua 

essência originária. 

Como foi afirmado antes, a conceção do pecado original e das suas consequên-

cias continua a ter uma grande importância cultural na época moderna. De facto, apesar 

da reflexão ter-se afastado dos dogmas doutrinais, a ideia de um homem caído e danado 

– que procura empreender um caminho da salvação para o qual não tem certezas e que 

tem de lutar contra o mal que contaminou o mundo e ele mesmo – não deixou de suges-

tionar filósofos e artistas ao longo do tempo. A aceção da questão que prevaleceu é a de 

que “a tragédia da culpa não afeta o homem enquanto ‘ser agente’, mas sim enquanto 

‘ser existente’”62, na crença – partilhada entre os outros por Schopenhauer – de que “a 

existência em si se configura como pecado”63. Esta visão gerou várias mundividências e 

correntes de pensamento, entre as quais figuram o niilismo, o pessimismo schopenahue-

riano – parcialmente partilhado por Samuel Beckett e segundo o qual o nada é “a única 

[solução] que nos possa duradouramente consular”64 – e assim por diante. 

Para além disso, este episódio foi a base de muitas reescritas e revisitações, entre 

as quais merece a pena destacar Back to Methuselah. A Metabiological Pentateuch de 

George Bernard Shaw, uma coleção de cinco peças, a primeira das quais – ‘In the Be-

ginning: B.C. 4004 (In the Garden of Eden)’ – revisita em chave irónica e dessacraliza-

dora os acontecimentos que levaram à expulsão de Adão e Eva do Paraíso. Nesta peça, 

foi Lilith que, mudando a pele como uma serpente, deu vida a Adão e Eva, os quais in-

                                                                                                                                               

 

60 Concílio de Trento - Decreto sobre o pecado original. 
61 Frye, Northrop. 1973. Favole d’identità. Studi di mitologia poetica. Torino, Einaudi: 208. 
62 Calimani, Dario, Fuori dall’Eden. Teatro inglese moderno, 101. 
63 Tonning, Erik. 2011. “‘I am not reading philosophy’: Beckett and... Schopenhauer”. Sofia Philosophi-

cal Review, Vol. 5, No. 1: 28. 
64 Schopenhauer, Arthur. 1991. Il mondo come volontà e rappresentazione, Tomo II. Bari, Laterza: 413. 
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ventaram o casamento, com a serpente a rir-se deles; foi a serpente – “the most subtle of 

all the creatures of the field”65 – que inventou a linguagem com o apoio dos primeiros 

homens, tornando-a traiçoeiro e ambíguo como ela; e por aí fora. Esta obra é sem dúvi-

da um relevante exemplo de desconstrução da mitologia bíblica, em que o pecado origi-

nal e a consequente queda do homem assumem significados diferentes daqueles tradici-

onais. Por isso, pode ser considerada uma precursora, em alguns aspetos, das re-

Escrituras bíblicas saramaguianas que serão analisadas mais adiante, O Evangelho se-

gundo Jesus Cristo e Caim. 

 

 

 

 

  

                                                 

 

65 Shaw, George B. 1949. Back to Methuselah. A metabiological Pentateuch. London, Constable and Co.: 

Ato I, Cena I. 

Todavia, não há um só justo na terra, 

ninguém que pratique o bem e nunca peque. 

 

Eclesiastes 7:20 
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2. The sin of having been born: o homem caído 

 

A conceção do pecado original e, em particular, das consequências que comporta 

na humanidade e no seu destino pode-se encontrar também na obra de dois escritores 

aparentemente muito distantes entre si, mas que na realidade apresentam várias afinida-

des: Samuel Beckett e José Saramago. De facto, apesar de terem vivido em contextos 

culturais e históricos diferentes, Beckett e Saramago partilham um interesse significati-

vo na análise do destino do homem, das causas da sua queda e das possibilidades que 

tem (o que não tem) para atingir a redenção. 

 

2.1. Samuel Beckett e o tempo como danação 

 

 

 

 

 

 

 

Podemos afirmar que grande parte da reflexão de Samuel Beckett se baseia no 

papel fundamental que o tempo tem na nossa vida e no destino do homem. Na visão do 

escritor irlandês, de facto, é o tempo a causa principal da condição de irremediável infe-

licidade em que o homem fica preso. Neste sentido, o pecado original do homem é a sua 

entrada no tempo, a partir da qual um imparável percurso de danação e de expiação tem 

início: “o tempo começa com a queda”66, para utilizar as palavras de Northrop Frye. 

Como o próprio Beckett afirma num famoso ensaio de 1931 sobre o escritor francês 

Marcel Proust, “o pecado original e eterno, cometido por ele [o homem] e por todos 

seus ‘socii malorum’, [é] o pecado de haver nascido”67. Esta cita da célebre expressão 

de Calderón de la Barca68 deixa claro como, de acordo com Beckett, o elemento que 

torna o tempo o verdadeiro inimigo do homem é o facto de o forçar à existência, uma 

                                                 

 

66 Frye, Northrop. 1969. Anatomia della critica. Torino, Einaudi: 284. 
67 Beckett, Samuel. 1978. Proust. New York, Grove Press: 48. 
68 “Pues el delito mayor / Del hombre es haber nacido”. Pedro Calderón de la Barca, La vida es sueño, I. 

Porque o que sucede aos filhos dos homens, isso mesmo também sucede aos 

animais, e lhes sucede a mesma coisa; como morre um, assim morre o outro; 

e todos têm o mesmo fôlego, e a vantagem dos homens sobre os animais não é 

nenhuma, porque todos são vaidade. 

Todos vão para um lugar; todos foram feitos do pó, e todos voltarão ao pó. 

 

Eclesiastes 3:19,20 
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condição que o homem moderno não consegue se explicar e, portanto, não é capaz de 

enfrentar. Ele fica preso num impasse imutável, incapaz de agir e reagir ao peso da vida, 

bloqueado num eterno presente em que a esperança no futuro falha constantemente, as-

sim como a memória num passado ao qual tenta se agarrar desesperadamente e sem êxi-

to. Como afirma em The Unnamable, o homem recebeu “a pensum, at birth perhaps, as 

a punishment for having been born, or for no particular reason”69. Para Beckett e os 

seus personagens, portanto, a vida representa um problema muito mais do que um dom, 

um fardo intolerável que nos leva a enfrentar passivamente e sem possibilidades de vitó-

ria a tirania do tempo. A dor existencial do ser humano começa no momento exato da 

sua entrada no mundo, aquele nascimento que é ao mesmo tempo a sua condenação e o 

seu fim: “You're on earth, there's no cure for that! […] The end is in the beginning and 

yet you go on”70, afirma Hamm em Endgame, retomando uma passagem dos Four 

Quartets de T.S. Eliot. Esta conceção, se bem em Beckett se torna totalizante e atinge 

uma sistematicidade inovadora, se encontra também na obra de vários autores dos últi-

mos séculos. Entre eles, pode-se realçar o Giacomo Leopardi do Canto notturno di un 

pastore errante dell'Asia, sem dúvida um precursor da modernidade e que Beckett pró-

prio afirma ter tido “uma forte influência quando era jovem”71: 

Nasce l'uomo a fatica, / Ed è rischio di morte il nascimento. / Prova pena e tormento / Per prima 

cosa; e in sul principio stesso / La madre e il genitore / Il prende a consolar dell'esser nato. […] / 

Se la vita è sventura, / Perché da noi si dura? […] / Questo io conosco e sento, / Che degli eterni 

giri, / Che dell'esser mio frale, / Qualche bene o contento / Avrà fors'altri; a me la vita è male. […] 

/ Forse in qual forma, in quale / Stato che sia, dentro covile o cuna, / È funesto a chi nasce il dì na-

tale.72 

 

Além disso, merece a pena citar relativamente ao tema também o pensamento do 

filósofo alemão Martin Heidegger, o qual, no célebre Ser e Tempo (1927), considera o 

homem um “ser-aí” (Dasein), um “ente privilegiado porque é capaz de questionar o ser, 

e possui uma compreensão do ser”73. No entanto, ele encontra-se “lançado” no mundo, 

uma realidade, a da existência, que é “outra coisa” e na qual não tem ajuda nem orienta-

                                                 

 

69 Beckett, Samuel. 1994. The Unnamable. London, John Calder: 310. 
70 Beckett, Samuel. 2006. Complete Dramatic Works. London, Faber and Faber: 125-126. 
71 Excerto de uma carta a A.J. Leventhal de 21 de abril de 1958, citada em: Tonning, Erik. 2011. “‘I am 

not reading philosophy’: Beckett and... Schopenhauer”. Sofia Philosophical Review, Vol. 5, No. 1: 25. 
72 Leopardi, Giacomo. 1830. Canti, XXIII. 
73 Duarte, Rodrigo; Gilzane Naves. 2010. “O ser-para-a-morte em Heidegger”. Rev. da Católica: 66. 
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ção. Assim, os personagens de Beckett estão em cena, mostrando-nos simplesmente o 

que significa existir e a sua dramaticidade, e são ainda conscientes disso. Porém, se de 

acordo com Heidegger o Dasein “não é, contudo, vítima do acaso, mas agente de trans-

formação”74 que se realiza através do mundo que o circunda, em Beckett esta consciên-

cia falha em se converter em possibilidade e, sobretudo, nunca rende possível a autorre-

alização do homem. O infinito potencial que Heidegger identifica no futuro, como “pro-

jeto cheio de possibilidades”75 se bem causa de inquietação e angustia, assim falha por 

sua vez, já que, como claramente afirma Vladimir em Waiting for Godot, “o tempo de-

teve-se”. Os personagens desistem de planejar coisa alguma, não há impulso nenhum na 

existência deles e o futuro deixa de ser uma possibilidade e torna-se numa espera sem 

propósito. Como Beckett nos diz em Proust, “não há como fugir das horas e dos dias. 

Nem de amanhã nem de ontem”76. Nesta visão, a mesma divisão entre passado, presente 

e futuro perde a sua relevância: “só existe um agora”77, não no sentido Heideggeriano 

de ‘Tempo Kairológico’ mas sim na aceção dum eterno presente de aflição. Lucky, no 

seu monólogo, repete “time will tell”, mas a ideia à base do teatro de Beckett é justa-

mente que o tempo não pode revelar mais nada e ainda “deixa de funcionar como tem-

po”78. Algo na sua estrutura quebrou-se dramaticamente e inexplicavelmente, assim 

como a visão dum tempo teleológico e orientado para o fim própria da tradição ociden-

tal e, sobretudo, Cristã. Ele não é mais uma progressão linear até um futuro, mas sim 

uma entidade circular e fragmentada que força os personagens à continua repetição de 

ações, diálogos e situações. Esta ciclicidade é a característica fundamental não só da 

existência dos personagens, mas também da estrutura dos textos em si mesmos. Neles 

quase nunca há um progresso, tudo acaba como iniciou, o fim não chega precisamente 

porque “o homem moderno não tem mais um objetivo a atingir, e se o tem, este revela-

se ilusório”79. Assim, podemos imaginar um terceiro ato de Waiting for Godot, no qual 

Vladimir e Estragon “make the time pass” à espera dum Godot que nunca vai chegar, ou 

podemos imaginar um outro dia de Winnie, entre solilóquios e lembranças desconecta-

                                                 

 

74 Ivi, p. 68. 
75 Ivi, p. 79. 
76 Beckett, Samuel. 2003. Proust. Trad. por Arthur Nestrovski. São Paulo, Cosac & Naify: 11. 
77 Boulter, Jonathan. 2008. Beckett: A Guide for the Perplexed. Bloomsbury Academic: 34. 
78 Ivi, p. 33. 
79 Turco, Franca. 2014. La concezione del tempo in Samuel Beckett. Le opere teatrali. Youcanprint Self 

Publishing: 67. 



23 

 

 

das dum passado feliz, mas provavelmente imaginário, e assim por diante. Assim, Bec-

kett quebra a estrutura tradicional do teatro, mas o que é ainda mais relevante é a ambi-

guidade relativamente a se os personagens perceberem o não a condição deles. De facto, 

por um lado eles comportam-se como se não se dessem conta de “como o tempo mesmo 

funcione”80, não conseguindo medir a sua passagem nem dar um sentido à espiral em 

que ficam presos. Por outro lado, ocasionalmente eles aparecem ser conscientes, ainda 

mais do espetador em sala, de como a situação deles, e do ser humano em geral, é irre-

mediável. O tempo não é mais algo quantificável, perdeu as suas coordenadas. Assim, o 

‘ontem’ torna-se, para Clov, em “that bloody awful day, long ago, before this bloody 

awful day”81 e, quando em Waiting for Godot Vladimir e Estragon lhe perguntam quan-

do se tornou cego, Pozzo afirma: 

“Have you not done tormenting me with your accursed time! It's abominable! When! When! One 

day, is that not enough for you, one day he went dumb, one day I went blind, one day we'll go 

deaf, one day we were born, one day we shall die, the same day, the same second, is that not 

enough for you?”82 

Neste sentido, a chave para os personagens é precisamente conseguir passar o 

tempo. Na fútil espera duma salvação que é a vida, a única coisa que pode ser feita é 

tentar resistir ao “cronocarcinoma”83, um dia depois do outro e assim até ao final. Um 

dos refrãos de Waiting for Godot é “it passed the time”, referido a qualquer coisa, diálo-

go ou acontecimento que permite a Vladimir e Estragon se distraírem da condição na 

qual vivem. Aparece significativo, portanto, o facto de Pozzo chamar “the Net”84 a dan-

ça de Lucky, a única que ainda consegue fazer, afirmando que o servo se acredita preso 

numa rede. O criado Lucky, reduzido a menos de um bicho, é o que define a situação do 

homem moderno com maior lucidez, atingindo o mesmo Vladimir, que admite que 

“there's something about it…”. O ser humano fica preso numa rede sem saída, a do 

tempo, que o envolve cada dia mais no imparável percurso de sofrimentos até a expia-

ção do pecado de ter nascido. Assim, ele não pode senão recorrer aos atributos do tempo 

mesmo, a Memória e o Hábito, “a great deadener”85. O hábito, em particular, consente 
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mitigar a pena de existir através do Tédio, “o mais tolerável, já que o mais duradouro de 

todos os males humanos”86; todos os personagens de Beckett se refugiam no hábito por-

que lhes permite se destacarem da realidade e fingir não estarem sufocados pelos seus 

fardos. Na visão do autor, a vida do homem oscila então entre Sofrimento e Tédio. O 

segundo aparece, ao ser humano depois da queda, como uma possível tábua de salvação 

capaz de “neutralizar a experiência do tempo”87. Contudo, o que faz na realidade é des-

ligar o indivíduo da sua subjetividade, atenuando a perceção da realidade e, portanto, da 

dor que esta comporta. Pelo contrario, “os períodos de transição que separaram adapta-

ções consecutivas […] representam as zonas de risco na vida do indivíduo, precárias, 

perigosas, dolorosas, misteriosas e férteis, quando por um instante o tédio de viver é 

substituído pelo sofrimento de ser”88. Assim, quando a roda dos hábitos não consegue se 

formar ou se encrava por qualquer razão, uma janela para o real se abre, e as aflições da 

vida se manifestam com todas as suas gravidades. Como Clov reconhece em Endgame, 

ele se sente “too old, and too far, to form new habits”89; consequentemente, ele não po-

de “learn to suffer better”, não pode deixar Hamm e a sua casa-prisão, e a sua vida reve-

la-se o inferno que é realmente. Os personagens de Beckett, desta forma, dedicam a to-

talidade da própria vida para encontrar novas maneiras de “make the time pass”. Vladi-

mir e Estragon utilizam o diálogo, quase sempre estéril e sem êxito, “to give [them] the 

impression [they] exist”90. Eles precisam um do outro para confirmarem a própria exis-

tência, e não admira que os momentos mais dramáticos são os em que acreditam esta-

rem sozinhos. Por exemplo, duas vezes Vladimir acorda Estragon, enquanto ele “sonhar 

ser feliz”, porque não capaz de carregar o fardo da espera sozinho. Ademais, Estragon 

aparece ter ido embora durante a noite entre os dois atos e, quando voltar a manhã de-

pois, afirma ter sido espancado. Vladimir responde que foi porque ele não sabe se de-

fender: cada um necessita do outro para resistir às ameaças da vida. Mesmo quando 

acham ser melhor se separarem não conseguem quebrarem a corrente que os liga:  

“ESTRAGON: I sometimes wonder if we wouldn't have been better off alone, each one for him-

self. [He crosses the stage and sits down on the mound] We weren't made for the same road. 

                                                 

 

86 Beckett, Samuel, Proust, 28. 
87 Momro, Jakub. 2015. Literature of Consciousness: Samuel Becket - Subject - Negativity. Peter Lang 

AG: 63. 
88 Beckett, Samuel, Proust, 18. 
89 Beckett, Samuel, Complete Dramatic Works, 132. 
90 Ivi, p. 64. 



25 

 

 

VLADIMIR: [without anger] It's not certain. 

ESTRAGON: No, nothing is certain. Vladimir slowly crosses the stage and sits down beside Es-

tragon. 

VLADIMIR: We can still part, if you think it would be better. 

ESTRAGON: It's not worthwhile now.”91 

A dinâmica entre Hamm e Clov é a mesma, enquanto os dois não toleram mais a 

presencia do outro, mas não podem viver sem ele. Clov desejaria sair da casa e abando-

nar Hamm ao seu destino, mas ao mesmo tempo nunca consegue (nem conseguirá) faze-

lo, sendo um a única possibilidade de sobrevivência do outro. Quando Clov pergunta a 

Hamm o que é que o mantém aí, o velho responde “the dialogue”92, revelando como, 

neste “fim de partida”, os dois continuam a jogarem apesar ambos saberem que nin-

guém pode ganhar. Neste sentido, Endgame encena “um alargado momento de futilida-

de, as consequências infelizes do qual são obvias desde o princípio e onde […] o hábito 

subjuga o bom-senso”93. Eles não possuem a perceção da continuidade do tempo, o que 

lhes confirmaria que o tempo está realmente a passar, e assim tudo se torna num remoi-

nho temporal em que nada mantém um sentido: o que sobra é uma estéril atuação dos 

mesmos diálogos, dos mesmos atos, dos mesmos pensamentos e dores. Assim, quando 

Hamm pergunta a Clov se estarem “começando a… a… significar alguma coisa”94, o 

criado não pode senão rir, como se ri duma piada de mau gosto.  

Beckett mesmo, em The Unnamable, define as relações entre os seus personagens 

como “pseudo-couples”, relações inelutáveis e penosas que aparecem não trazerem nada 

de bom. Não há laços formal entre os personagens, contudo eles nunca conseguem se 

separarem apesar de saberem que não são nem podem ser felizes juntos. Portanto, eles 

estão ligados pelo hábito e pela consciência de que não há “no one else” nem “nowhere 

else”95. Como dito antes, eles precisam um do outro para confirmarem a própria miserá-

vel existência e não desaparecerem na solidão e no silêncio. Mesmo Pozzo, que no 

primeiro ato de Waiting for Godot aparece como o patrão da dupla, admite não poder 

“go for long without the society of [his] likes, even when the likeness is an imperfect 
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one”96. Eles criam relações de interdependência em que cada um depende do compa-

nheiro, apesar da absurdidade do laço, pois a solidão seria ainda pior. É precisamente o 

isolamento o que eles temem mais, a ausência de diversões que ajudem a aliviarem o 

fardo da espera. 

Desta forma, Winnie é um dos personagens que sofre mais a sua condição, en-

quanto não pode contar com Willie para lhe “dar as deixas”, tendo ele mal a capacidade 

de se rebolar no chão e de falar. Portanto, cada dia em que Willie vai falar com ela é “a 

happy day”97, um dia em que possa se iludir não estar sozinha num mundo em que tudo 

está morto: 

“WINNIE: […] Ah yes, if only I could bear to be alone, I mean prattle away with not a soul to 

hear. [Pause.] Not that I flatter myself you hear much, no Willie, God forbid. [Pause.] Days per-

haps when you hear nothing. [Pause.] But days too when you answer. [Pause.] So that I might say 

at all time, even when you do not answer and perhaps hear nothing, Something of this is being 

heard, I am not merely talking to myself, that is in the wilderness, a thing I could never bear to do 

– for any length of time. [Pause.] That is what enables me to go on, go on talking that is. [Pause.] 

Whereas if you were to die – [smile] – to speak in the old style – [smile off] – or go away and leave 

me, that what would I do, what could I do, all day long, I mean between the bell for waking and 

the bell for sleep? [Pause.] Simply gaze before me with compressed lips.”98 

A vida de Winnie é escandida por uma campainha, que toca na hora de se acordar 

e se adormecer. Entre as duas, é ela que, sem possibilidade de se mover no que resta do 

espaço, precisa encontrar alguma coisa para passar o tempo. Assim, a mulher refugia-se 

na rotina, na repetição de ações tão habituais que às vezes ainda esquece se as fiz ou 

não. Ela afirma ter dito a si mesma para ignorar aquela campainha que “hurts like a kni-

fe”99 e simplesmente se adormecer quando quiser, mas “one cannot ignore it”, não há 

uma saída das correntes do tempo senão a expiação. Não se pode fugir do medo de se 

encontrar no silêncio, de se encontrar “left, with hours still to run, before the bell for 

sleep, and nothing more to say, nothing more to do”100. É precisamente isso o que as-

susta maiormente os personagens porque, no momento em que a única coisa que resta 

fazer é “olhar fixamente em frente apertando os lábios”, o véu de Maya que esconde a 

realidade, talvez simbolizado pelo lençol que cobre Hamm, se rasga e o peso da existên-

cia se revela insustentável. Consequentemente, Winnie encontra um alívio sequer na 
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ideia de Willie estar aí com ela, “capaz de ouvir as sua palavras, mesmo que na realida-

de as não oiça”101, na esperança de poder adiar dum dia o momento de “aprender a falar 

sozinha”. 

Desse modo, Beckett esvazia do interior o conceito de diálogo e, daí, do mesmo 

teatro tradicional, sendo este “o lugar em que o Eu e o Tu dialogam no tempo presen-

te”102. O diálogo falha de ser uma forma de comunicação e torna-se no emblema da in-

comunicabilidade entre os personagens. O diálogo “serve a negar si mesmo”103, pois, 

como o autor afirma em Proust, “a tentativa de comunicar onde não é possível qualquer 

comunicação não passa de vulgaridade simiesca ou horrendamente cómica”104. As vo-

zes dos personagens são “dead voices”105 que falam por conta própria, como testemunha 

o facto de eles fazerem o oposto do que dizem ou pensam. As perguntas que se colo-

cam, assim como as respostas, são automáticas e desligadas entre si, são só fruto do há-

bito e não enriquecem o discurso. Eles não desejam comunicar, e menos ainda escutar o 

outro: eles só precisam satisfazerem a necessidade de falar, tanto que “caso o outro fal-

tar, não se hesita em inventá-lo”106. É isso que faz Winnie durante o dia todo, fingindo 

que o seu monólogo incoerente é uma normal conversação com o marido; ou Krapp, 

que escuta e comenta as suas próprias palavras de quando era jovem; ou Vladimir e Es-

tragon, quando tentam “converse calmly, since [they] are incapable of keeping si-

lent”107. Numa realidade tão estéril, a mesma amizade constitui a “função da covardia” 

do homem, “a negação da solidão irremediável à qual cada ser está condenado”, “um 

expediente social” sem “qualquer significado espiritual” 108. O diálogo deixa gradual-

mente espaço ao monólogo, sobretudo nos últimos textos teatrais e nos dramaticules, 

como Not I. Este é o exemplo perfeito da desnaturação da função comunicativa, enquan-

to o que resta em cena é só uma boca, iluminada por um farol e forçada a contar os pe-

daços da própria história. Estes monólogos sempre precisam de alguém que os ouça, ou 

que pelo menos finja fazê-lo, como testemunha a seguinte fala: 
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“POZZO: Good. Is everybody ready? Is everybody looking at me?”109 

Se em That Time esta necessidade é manifestada ainda pela inclusão de um “LIS-

TENER” entre os personagens, que permita o efetivo desenvolvimento das vozes, pode-

se afirmar que este papel é muitas vezes desempenhado pelo mesmo auditório. De facto, 

não são raras as situações em que os personagens se dirigem diretamente ao público, e 

eles são perfeitamente conscientes disso ser a causa da existência deles. Por outro lado, 

contudo, este não é uma virtude da audiência mas sim uma culpa, enquanto os força à 

atuação, à permanência numa condição em que o silêncio, ao mesmo tempo temudo e 

ansiado, mantém-se inatingível. Eles são obrigados a repetir eternamente as mesmas li-

nhas, sentindo ao mesmo tempo “a necessidade e o espanto de serem olhados”110, so-

frendo aquela que Jonathan Boulter chama de “the cruelty of the gaze”111. Esta consiste 

na responsabilidade do público pelos sofrimentos apresentados em cena, devidos ao fac-

to de eles saberem ser só personagens e não pessoas, privados duma subjetividade real e 

ligados a um guião já escrito. Assim, o ciclo continua a se repetir, e eles podem só espe-

rar a própria vez “to play”, apesar de ficarem fartos, de estarem “better off in bed” e 

acreditarem que “it’s time it ended”112. 

Neste cenário, a Memória desempenha um papel fundamental porque, se nada 

pode significar no presente eterno em que os personagens ficam presos, o único refugio 

é a nostalgia dum passado indefinido e irrecuperável. As obras de Beckett são repletas 

das histórias contadas pelos personagens: histórias da própria vida, reais ou não, histó-

rias dum ‘tempo outro’, em que a infelicidade não era tão premente, histórias que teste-

munham como “as vidas atuais deles são quase literalmente nada em comparação com o 

que eram”113. O passado para eles é algo fundamental, porque no agarrar-se a isso reside 

a última marginal esperança na existência dum futuro. Contudo, merece a pena citar 

aqui o que Beckett afirma em Proust: 

“Não há como fugir de ontem porque ontem nos deformou, ou foi por nós deformado. O estado 

emocional é irrelevante. Sobreveio uma deformação. Ontem não é um marco de estrada ultrapas-

sado, mas um diamante na estrada batida dos anos e irremediavelmente parte de nós, dentro de 
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nós, pesado e perigoso. Não estamos meramente mais cansados por causa de ontem, somos outros, 

não mais o que éramos antes da calamidade de ontem.”114 

Pois, o ‘ontem’ é um “bloody awful day”115 do qual se fala de forma “elegiac”116, 

a forma que tradicionalmente se utiliza para lamentar a perda de algo próximo e cele-

brado. Na maioria das vezes, o passado que contam é inventado, com a consequência 

que o sujeito fica atormentado não simplesmente pelo passado, mas por um passado 

possível; não só pelo que foi, mas pelo que poderia ter sido. Enquanto Hamm continua a 

contar a sua narrativa, que nunca vai ter uma conclusão, Winnie, a “incarnação da per-

sistência”117, não deixa de se perder nas memórias dum tempo feliz: 

“WINNIE: My first ball! [Long pause.] My second ball! [Long pause. Closes eyes.] My first kiss! 

[Pause. WILLIE turns page. WINNIE opens eyes.] A Mr Johnson, or Johnston, or perhaps I should 

say Johnstone. Very bushy moustache, very tawny. [Reverently.] Almost ginger! [Pause.] Within a 

toolshed, though whose I cannot conceive. We had no toolshed and he most certainly had no tool-

shed. [Closes eyes.] I see the piles of pots. [Pause.] The tangles of bast. [Pause.] The shadows 

deepening among the rafters.”118 

De acordo com Michael Worton, estas histórias “são contadas não só para con-

vencer o narrador de ter um passado, mas sim, sobretudo, para fazer acreditar o ouvinte 

que um passado, ou pelo menos o passado deles, existe”119. 

Esta situação torna-se ainda mais dramática por causa da memória dos persona-

gens se tornar cada dia mais lábil e não confiável. Eles, de facto, esquecem o que acon-

teceu pouco antes e ainda os seus mesmos nomes, pois, como afirma Estragon, “that's 

the way [they are], either [they] forget immediately or [they] never forget”120. Assim, 

na análise de Keir Elam, pode-se ver uma humanidade cuja mente precária e desconfiá-

vel luta contra o “irritante estorvo dum corpo em ruína”121. Se por um lado no mundo de 

Beckett a mente é defeituosa, pelo outro os personagens não só sofrem de amnésias, 

mas sim querem esquecer, sendo esta a única forma que lhes permite observar a própria 

vida e os próprios sofrimentos com distanciamento. Mesmo Krapp, cujo passado é o 
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único que fica imortalizado por meio do gravador, ouve a si mesmo como se estivesse 

ouvindo “o conto de outra pessoa”122, chegando até a dizer: “Just been listening to that 

stupid bastard I took myself for thirty years ago, hard to beleive I was ever as bad as 

that. Thank God that's all done with anyway”123. Aparece então evidente como os per-

sonagens nunca conseguem encontrar nas lembranças as certezas que procuram, mas só 

outras confirmações da inelutabilidade da fragmentação da existência deles. Nem a 

memória pode oferecer um refúgio, enquanto os pedaços de passado que permanecem 

só podem aumentar a angústia pelo presente. 

Portanto podemos afirmar que Beckett partilha a visão de Schopenhauer do mun-

do fenoménico como “uma prisão do ser, um ciclo de tortura perpétua”124. De acordo 

com ambos, a partir da simples observação que o homem é um conjunto de necessida-

des e pulsões, “aparece claro que a existência humana tem de ser alguma espécie de er-

ro”125. 

Beckett, contudo, intensifica o pessimismo do filósofo alemão afirmando que não 

há uma saída nem uma possível salvação, pelo contrario individuada por Schopenhauer 

no asceticismo e na abstinência de origem Oriental. Como afirma Harold Bloom, “o 

quietismo de Schopenhauer não se aplica a Beckett”, com a consequência de que “a 

Criação e a Queda são o mesmo acontecimento”126. De facto, se bem os personagens de 

Beckett sempre procuram atingir o estado de noluntas, aquele Limbo mental em que o 

mundo fenoménico deixa de ter importância, este “alivio para o fardo de viver”127 será 

sempre uma miragem. Para citar um célebre poema de Agostinho Neto, eles desejam 

“atingir o zero” e “deixar que o não-eu se aposse de [eles]” 128; eles aspiram ao nada, 

porém são conscientes de que, uma vez no mundo, “there’s no cure for that”129. 
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Beckett vai ainda mais longe na sua reflexão, chegando até ao ponto de culpar os 

pais que dão à luz as crianças por serem responsáveis pelos sofrimentos existenciais dos 

filhos. Neste sentido, Hamm chama Nagg de “accursed progenitor”, de “accursed for-

nicator”130 e de “scoundrel”, perguntando-lhe “why did [he] engendered [him]”. Daqui 

emerge toda a sua raiva em relação a quem o deu à luz, o qual responde que não podia 

saber o que isso teria implicado. A vida é uma maldição, e “transmiti-la é uma 

vingança”131, como se afirma claramente em The Unnamable, em que o narrador fala 

das “two cunts into the bargain: the one for ever accursed that ejected me into this 

world and the other, infundibuliform, in which - pumping my likes - I tried to take my 

revenge”132. O mesmo desejo sexual torna-se assim numa grotesca maldição, sendo o 

que garante a prossecução da espécie, e tem de ser reprimido pelos personagens. Assim, 

Mr. Tyler em All that Fall amaldiçoa “God and man […] and the wet Saturday after-

noon of [his] conception”133. O mundo em que os personagens de Beckett agem (embo-

ra seja preciso falar sempre de situações e não de ações neste contexto) é sempre um 

mundo estéril, seco, em que a vida nunca tem a possibilidade duma regeneração. “The 

whole universe stinks of corpses”134, e tudo o que pode representar uma renovação é vis-

to com medo e ansiedade. Por exemplo, quando Clov descobre que tem uma pulga, 

Hamm aparece perturbado, porque “humanity might start from there all over again”135, 

e intima Clov para que a capture, “for the love of God”. Igualmente, quando no final de 

Endgame Clov repara numa criança para fora da janela, prontamente agarra um gancho 

para se defender contra “a potential procreator”136. A procriação, o nascimento, são 

ameaças terríveis para uma humanidade que “rastejou durante toda a vida em meio da 

arena”137 e que sonha “a world where all would be silent and still and each thing in its 

last place, under the last dust”138: 
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“MR ROONEY: Did you ever wish to kill a child? [Pause.] Nip some young doom in the bud.”139 

A espécie humana fica condenada, portanto uma extinção, seja individual seja co-

letiva, parece inevitável, ou mesmo desejável. 

 

A pena de ter nascido só pode ser expiada conduzindo uma existência à espera 

duma redenção inatingível, ansiando um fim que nunca se apresenta. Neste sentido, 

Beckett partilha com Santo Agostinho a inquieta procura dum sentido a atribuir à vida, 

além do interesse relativamente à essência e às consequências do tempo. O autor cristão 

aparece frequentemente na obra de Beckett desde os seus primeiros escritos; por exem-

plo, em Whoroscope (1930), ele une uma cita da Cidade de Deus, “si fallor, sum”140, 

com o célebre “cogito, ergo sum” cartesiano, obtendo “fallor, ergo sum”, que pode ser 

considerado um manifesto da poética beckettiana. Ademais, na opinião de Keir Elam, 

pode-se afirmar que, em Agostinho, “se encontra, in nuce e na versão positiva, toda a 

dramaturgia ‘negativa’ beckettiana”141, em particular na análise do sentido e da forma 

que a vida e a história humana assumem no tempo. Agostinho dá-se duas respostas a es-

te respeito, que se revelarão fundamentais também para Beckett. A primeira destes é de 

carácter teológico, e afirma que “o tempo humano é regido pelo tempo divino da reden-

ção”142 e é vocacionado para o futuro. Assim, isso é um tempo estruturado, cuja estrutu-

ra, contudo, só pode ser entendida por Deus e só numa perspetiva teleológica. A segun-

da resposta, numa ótica fenomenológica, é que, pelo homem, “o tempo não pode senão 

constituir a própria consciência mental ou espiritual”. Neste sentido, só podemos “co-

nhecer as nossas perceções e nossa memória”143, numa conceção de tempo voltada para 

o passado. Assim, as duas respostas de Agostinho pressupõem um equilíbrio entre futu-

ro e passado, para que o presente “não se torne em eternidade”144. 

Beckett, nas suas obras teatrais, utiliza um presente ao mesmo tempo orientado 

para um futuro de espera ilusória na salvação e na redenção, sempre impossíveis, e vol-

tado para um passado de memórias desconectadas e tormentosas, das quais o homem 

                                                 

 

139 Ivi, p. 191. 
140 Santo Agostinho. De Civitate Dei, XI, 26. 
141 Elam, Keir, “Story-time: tempo e storia nel teatro contemporaneo”, 719. 
142 Ibidem 
143 Ibidem 
144 Turco, Franca. La concezione del tempo in Samuel Beckett. Le opere teatrali, 36. 
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não consegue se libertar. Desta forma, ele põe em cena ambas as respostas agostinianas 

e as desconstrui desde o interior. Na verdade, o tempo divino “está frustrado pelo facto 

do deus ex machina que deveria pô-lo em marcha nunca chegar”, enquanto o tempo psí-

quico, vislumbrado nos esforços para relembrar o passado, está “viciado pela não fiabi-

lidade das mentes e das memórias”145. 

A consequência, para os personagens beckettianos, é ficarem presos num círculo 

do inferno dantesco, sem possibilidade de saída, condenados desde o nascimento à eter-

na repetição e retorno, a avançarem, como diz Dan in All that Fall, “like Dante’s dam-

ned, with their faces arsy-versy”146. 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 

 

145 Elam, Keir, “Story-time: tempo e storia nel teatro contemporaneo”, 722. 
146 Beckett, Samuel, Complete Dramatic Works, 191. 

Questi non hanno speranza di morte, 

e la lor cieca vita è tanto bassa, 

che 'nvidïosi son d'ogne altra sorte. 

 

Fama di loro il mondo esser non lassa; 

misericordia e giustizia li sdegna: 

non ragioniam di lor, ma guarda e passa». 

 

Dante Alighieri, Inferno III, 46-51 
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2.2. José Saramago: a racionalidade irracional e o fardo da culpa 

 

 

 

 

 

 

 

A temática do pecado original aparece várias vezes na obra de José Saramago, 

um escritor que, apesar do seu declarado ateísmo, dedicou grande parte da própria refle-

xão à questão de Deus e do sentido da religião. O autor português, em particular, liga o 

pecado original a três elementos distintos da própria análise: em primeiro lugar, torna-se 

relevante na medida em que contribui significativamente para o processo saramaguiano 

de desconstrução dos mitos, especialmente o mito cristão; em segundo lugar, liga-se a 

ideia de que o Mal é inato no homem, dando-lhe a atroz capacidade de utilizar a razão 

de maneira irrazoável e contra outros seres humanos; por último, desempenha um papel 

importante na investigação de Saramago em torno dos conceitos de culpa e de pecado, 

entendidos não só como problemas morais, mas sim como instrumentos de poder e de 

manipulação das consciências. 

 

Uma das constantes na obra de Saramago é o seu forte intento dessacralizador em 

relação aos mitos fundamentais da cultura ocidental, em particular àquela mitologia 

cristã que influencia tão significativamente a vida não só dos crentes, mas de todos os 

que vivem inseridos num contexto que não pode deixar de se basear na mentalidade 

cristã. De acordo com o autor, de facto, “o verdadeiro ateu [só] seria aquele que tivesse 

nascido num país, numa cultura, numa civilização e numa sociedade onde a palavra 

‘ateu’ não existisse”147, “o ateu autêntico seria alguém que viveria numa sociedade onde 

nunca teria existido uma ideia de Deus, uma ideia de transcendência”148. Assim, e como 

será visto mais aprofundadamente mais adiante, através da “inversão própria da paródia 

                                                 

 

147 Reis, Carlos. 1998. Diálogos com José Saramago. Lisboa, Caminho: 105. 
148 Juan Arias. 1998. José Saramago: El amor posible. Barcelona, Planeta. Apud Aguileira, Fernando 

Gómez (organizado por). 2010. As palavras de Saramago. Companhia de Letras. 

Que motivo teria Deus para fazer o universo? Só para que num planeta 

pequeníssimo de uma galáxia pudesse ter nascido um animal determinado 

que iria ter um processo evolutivo que chegou a isto? 

 

José Saramago 
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que corrói e inverte o significado do texto primeiro”149 Saramago procura instaurar a 

que Salma Ferraz chama de “Génesis às avessas”150, uma desconstrução radical não só 

do episódio bíblico em si, mas também das superstruturas que foram adicionadas nos 

séculos seguintes. O que é relevante realçar é que esta tendência à re-Escritura não é 

evidente só nas duas obras que mais declaradamente se põem como revisitações dos 

Testamentos, O Evangelho segundo Jesus Cristo e Caim, mas se apresenta também em 

outros romances, só aparentemente desligados da temática religiosa. 

Referências a Adão e Eva e à expulsão deles do Jardim do Éden, literal ou alegó-

rico, podem-se encontrar já no primeiro romance de Saramago, Terra do Pecado. Este 

foi publicado em 1947 e durante anos renegado pelo próprio autor, que afirmou que “de 

pecados sabia muito pouco e […] não eram coisas vividas, eram coisas que resultavam 

mais das leituras feitas do que duma experiência própria”151. O pecado no romance apa-

rece já desde o título152, que se apresenta como uma clara reminiscência do Génesis e, 

sobretudo, do Éden depois da queda. O pecado original, nesta obra, é estreitamente li-

gado à sexualidade, mais precisamente ao conflito interior entre o desejo sexual e o mo-

ralismo religioso. Leonor, a protagonista, após da morte do marido vive uma situação de 

forte angustia, devida ao contraste entre a sua moralidade cristã, que lhe imporia uma 

vida de castidade, luto e comiseração, e as pulsões carnais que ela não pode ignorar. 

Ela, nas palavras de Ferraz, “divide-se entre o caminho trilhado pela Virgem Maria e o 

caminho da pecadora, Madalena”153, vive atormentada pelo fardo dos dogmas cristãos 

relativamente ao pecado, encarnados pela criada Benedita. O seu não é um voluntário 

questionamento dos preceitos morais católicos e menos ainda uma rebelião contra as 

correntes da culpa, pelas quais fica presa até quase à loucura; ela, pelo contrario, encon-

tra-se à mercê duma corporalidade que não consegue subjugar. Como afirma Jack Miles 

relativamente à Génesis bíblica, “não é o desejo em si, mas sim a consciência do próprio 

desejo, que traz a vergonha”154. 

                                                 

 

149 Ferraz, Salma. 2002. As faces de Deus na obra de um ateu - José Saramago. Tese (doutorado) - Uni-

versidade Estadual Paulista, Faculdade de Ciências e Letras de Assis: 143. 
150 Ivi, p. 31. 
151 O Independente, Lisboa, 17 de maio 1991. 
152 Na realidade, o título escolhido por Saramago era A Viúva. Foi o editor a mudá-lo, achando que não 

era um título suficientemente comercial. 
153 Ferraz, Salma, As faces de Deus na obra de um ateu - José Saramago, 68. 
154 Miles, Jack. 1995. Dio. Una biografia. Roma, Castelvecchi (1º ed. 2013): 53. 
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Neste sentido, poder-se-ia afirmar que no personagem de Leonor se manifesta um 

dos elementos mais estreitamente ligados ao pecado original e mais relevantes na cons-

trução histórica desta ideia: a concupiscência. Essa é aquela tendência a procurar o pra-

zer independentemente da racionalidade o da vontade, definida pelo Catecismo da Igreja 

Católica como o “impulso do apetite sensível, contrário aos ditames da razão humana 

[…], a revolta que a ‘carne’ instiga contra o ‘espírito’”155. A concupiscência, ao contrá-

rio do pecado original, não pode ser lavada pelo batismo; “deriva do pecado [original] e 

se inclina para ele”156, não é pecado antes “inclinação para o pecado, que pode ser ven-

cida com o auxílio da graça, por quem lhe opõe resistência”157. Leonor, contudo, não 

consegue se opor a esta pulsão, que a leva ao pecado e à conseguinte aflição. Portanto, é 

precisa a intervenção de Benedita, a qual, se bem o romance só sugira esta hipótese, 

chega mesmo a causar o acidente em que o amante da patroa morre, impedindo assim 

um casal pecaminoso e aprisionando dramaticamente “a patroa dentro dos códigos de 

boa conduta”158. Assim, Terra do Pecado apresenta uma primeira inversão do padrão 

bíblico, dado que no romance “a serpente […] é expulsa do paraíso […], para preservar 

Eva (Leonor) do pecado”159. 

Além disso, nesta obra podem-se encontrar, se bem numa fase embrionária, al-

guns dos tópicos mais relevantes da reflexão do Saramago da maturidade, entre os quais 

merece a pena realçar o questionamento do divino. De facto, já aparece uma das pergun-

tas fundamentais para o autor português, ‘Deus é justo?’, à qual padre Cristiano respon-

de assim: “Deus é que sabe o que faz. Nós é que não compreendemos que a sua vontade 

não pode prender-se com os nossos desejos!...”160. É precisamente essa a tese que Sara-

mago contestará durante toda a sua vida, utilizando os instrumentos da ironia e da paró-

dia, na vontade de reafirmar a primazia do humano relativamente ao divino. A chave 

deste questionamento é a componente feminina, na visão, expressa em O Ano da Morte 

de Ricardo Reis, de que “toda a mulher é Eva”, enquanto não aceitar a ordem estabele-

cida. Portanto, embora aqui a potência irónica seja menor relativamente aos romances 

seguintes, Leonor pode ser considerada uma precursora da Blimunda de Memorial do 

                                                 

 

155 CIgC, 2515. 
156 Concílio de Trento - Decreto sobre o pecado original. 
157 Narciso, Francisco Manuel, Mal, Pecado e Estruturas de Pecado, 56. 
158 Ferraz, Salma, As faces de Deus na obra de um ateu - José Saramago, 88. 
159 Ibidem. 
160 Saramago, José. 1999. Terra do Pecado. Lisboa, Editorial Caminho: 18-19. 
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Convento ou da Madalena do Evangelho segundo Jesus Cristo. Nela, todavia, falta a 

consciência da injustiça das imposições daqueles que Saramago chama de “intermediá-

rios de Deus”161, representados tão mordazmente no personagem da criada Benedita, 

“tão beata […] que é capaz de matar em nome da fé, em nome da religião”162. Assim, 

Leonor é a primeira vítima do Deus saramaguiano, ou melhor da logica de poder institu-

ída por aqueles que fingem falar em nome de Deus. 

Outra referência ao pecado original e à expulsão do Éden encontra-se em O Ano 

da Morte de Ricardo Reis, mais precisamente no seguinte trecho: 

A sala de jantar do Hotel Bragança é o paraíso perdido, e, como paraíso que se perdeu, gostaria 

Ricardo Reis de lá tornar, mas ficar não. […] assim desmunidos se devem ter sentido Adão e Eva 

naquela primeira noite depois de expulsos do éden, por sinal que também caía água que Deus a 

dava, ficaram os dois no vão da porta, Eva perguntou a Adão, Queres uma bolacha, e como justa-

mente tinha só uma, partiu-a em dois bocados, deu-lhe a parte maior, foi daí que nos veio o costu-

me. Adão mastiga devagar, olhando Eva que debica o seu pedacito, inclinando a cabeça como uma 

ave curiosa. Para além desta porta, fechada para sempre, lhe tinha ela dado a maçã, ofereceu-a sem 

intenção de malícia nem conselho de serpente, porque nua estava, por isso se diz que Adão só 

quando trincou a maçã é que reparou que ela estava nua, como Eva que ainda não teve tempo de se 

vestir, por enquanto é como os lírios do campo, que não fiam nem tecem. Na soleira da porta pas-

saram os dois a noite bem, com uma bolacha por ceia, Deus, do outro lado, ouvia-os triste, excluí-

do de um festim que fora dispensado de prover, e que não previra, mais tarde se inventará um ou-

tro dito, Onde se reunirem homem e mulher, Deus estará entre eles, por estas novas palavras 

aprenderemos que o paraíso, afinal, não era onde nos tinham dito, é aqui, ali aonde Deus terá de ir, 

de cada vez, se quiser reconhecer-lhe o gosto.163 

Nesta releitura fortemente irónica e dessacralizadora do episódio, Saramago dis-

torce radicalmente a visão canónica da queda do homem, mutando o mesmo sentido do 

pecado original e das suas consequências. Eva aqui não é a tentadora de Adão, o ins-

trumento do qual o Demónio se serve para instigar o primeiro homem a desobedecer a 

Deus; ela é só uma mulher que oferece ao marido a maça “sem intenção de malícia nem 

conselhos de serpente”. 

Além disso, se de acordo com Santo Agostinho Adão e Eva, depois de terem pe-

cado, “sentiram na própria carne esta pulsão inconveniente, precisamente por ser rebel-

de, e se envergonharam da própria nudez, cobriram aqueles órgãos com folhas de fi-

gueira, para que o que se movia sem o arbítrio da vontade fosse pelo menos ocultado 

                                                 

 

161 Reis, Carlos, Diálogos com José Saramago, 106. 
162 Ferraz, Salma, As faces de Deus na obra de um ateu - José Saramago, 88. 
163 Saramago, José. 1984. O Ano da Morte de Ricardo Reis. Lisboa, Editorial Caminho: 223-224. 
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pelo pudor”164, em Saramago a nudez de Eva é um emblema de beleza e de humanida-

de, ou melhor da beleza da humanidade, e não algo a esconder. 

Contudo, o elemento que mais prejudica a leitura canónica do episódio é outro: 

aqui “não é Deus […] quem expulsa Adão e Eva, mas […] é o casal edénico quem ex-

pulsa Deus do Paraíso”165. Esta conceção subverte o mesmo sentido da queda do ho-

mem e do papel da divindade, dado que, numa ótica partilhada também por Jack Miles, 

é Deus que depende do homem, criado porque “queria companhia”: 

“Qualquer leitura da tentação […] tem de ser relacionada à invocação do Senhor Deus no Jardim: 

“Onde estás?” (3:9). Se no primeiro conto da criação Deus criou a humanidade porque queria uma 

imagem, o Senhor Deus neste segundo conto aparece ter feito os seres humanos porque queria 

companhia. E a inocente amargura da sua invocação no Jardim torna-se mais profunda em Génesis 

3:21: “E fez o Senhor Deus a Adão e à sua mulher túnicas de peles, e os vestiu”. Como se pode ler 

este versículo senão como o remorso do Senhor Deus pelo seu próprio remorso?”166. 

Portanto, é Deus o que sofre mais pela expulsão de Adão e Eva do Éden pois, en-

quanto Ele não tem ninguém com quem partilhar a própria existência, o casal divide se-

renamente uma bolacha, num “festim que fora dispensado de prover” e que Deus ouve 

“triste”. 

Desta forma, também o pecado original deixa de ser a primeira culpa do homem e 

torna-se numa decisão arbitrária de um Deus que “aparece fazer jogo duplo”167, num de-

senho que vê o homem como um instrumento do processo de auto celebração analisado 

mais detalhadamente em O Evangelho segundo Jesus Cristo. Em Memorial do Conven-

to, aliás, o episódio é relido mais uma vez: 

“ah, mas então grande foi a injustiça que se cometeu contra Adão, dentro de quem Deus não mo-

rou porque ainda não havia sacramento, e Adão bem poderá arguir contra Deus que, por um só pe-

cado, lhe proibiu para sempre a árvore da vida e lhe fechou para sempre as portas do paraíso, ao 

passo que os descendentes do mesmo Adão, com tantos outros e mais terríveis pecados, têm Deus 

em si e comem da árvore da Vida sem nenhuma dúvida ou impedimento”.168 

Saramago aqui desconstrui a história bíblica e, ao mesmo tempo, ataca a profunda 

injustiça da religião dos homens, que não perdoa a culpa de Adão, transmitida por pro-

pagação à humanidade toda, mais deixa cometer “tantos outros e mais terríveis peca-

dos” em nome de Deus. Esta vai ser uma das críticas recorrentes na obra saramaguiana, 

                                                 

 

164 Santo Agostinho, De Nuptiis et Concupiscentia, I, 6.7 
165 Ferraz, Salma, As faces de Deus na obra de um ateu - José Saramago, 31. 
166 Miles, Jack, Dio. Una biografia, 52. 
167 Ivi, p. 54. 
168 Saramago, José. 1982. Memorial do Convento. Lisboa, Editorial Caminho: 178-179. 
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dado que o próprio autor, num celebre artigo, afirma que, “das piores maneiras que se-

res humanos foram capazes de inventar” para marar os seus semelhantes, “a mais crimi-

nosa, a mais absurda, a que mais ofende a simples razão, é aquela que, desde o princípio 

dos tempos e das civilizações, tem mandado matar em nome de Deus”169. 

Como salienta Hudson Marques da Silva, de acordo com Saramago “Deus pode-

ria ter evitado o tal pecado, se de fato fosse de sua vontade”170. De facto, em História do 

Cerco de Lisboa cita-se o episódio bíblico171 em que Jesus expulsou uma ‘Legião’ de 

demónios do corpo dum homem para uma manada de porcos, os quais se lançaram a um 

precipício e se afogaram no mar enquanto os demónios continuaram a viver. No roman-

ce pode-se ler que “não se pode perdoar a imprevidência de Deus Nosso Senhor que 

com essa desatenção deixou fugir a oportunidade de lhes acabar com a raça por uma 

vez”172: Deus, por causa da “desatenção de um milagre efetivado pela metade”173, não 

eliminou o Demónio e seus emissários, os ‘anjos caídos’. Ele poderia ter matado Lúci-

fer, em vez de se limitar a expulsá-lo, nesta maneira a serpente não teria tentado Adão e 

Eva, que continuariam a viver na beatitude do Jardim do Éden.  

Na releitura saramaguiana, portanto, Deus é responsável pela queda tanto quanto 

os primeiros homens, se não mais. Em Caim, esta tese é apresentada numa outra perspe-

tiva, pois Saramago realça o facto de o homem ser um “ser de desejo” e, mais precisa-

mente, “o desejo do conhecimento é um desejo fundamental do ser humano, está em 

seus códigos mais profundos, não pode ser negado por nenhuma repressão”174. Por con-

seguinte, “Deus não poderia esperar que Adão e Eva lhe obedecessem”175, sendo esta 

proibição incompatível com a natureza humana. Ao contrario, Saramago critica a con-

trariedade de Deus à curiosidade do homem, evidente também em outros episódios bí-

                                                 

 

169 Saramago, José. 2001. “O fator Deus”. Folha de São Paulo, 19/09/2001. 
170 Silva, Hudson M. 2012. “Configurações do mal no romance 'Caim', de José Saramago”. Em Maga-

lhães et al., O demoníaco na literatura. Campina Grande, EDUEPB: 218. 
171 Marcos 5:1-13. 
172 Saramago, José. 1989. História do Cerco de Lisboa. Lisboa, Editorial Caminho: 21-22. 
173 Ferraz, Salma, As faces de Deus na obra de um ateu - José Saramago, 143. 
174 Magalhães, Antonio Carlos de Melo. A Bíblia como obra literária: hermenêutica literária dos textos 

bíblicos em diálogo com a teologia. Apud Silva, Hudson M, “Configurações do mal no romance 'Caim', 

de José Saramago”, 217. 
175 Silva, Hudson M, “Configurações do mal no romance 'Caim', de José Saramago”, 217. 
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blicos revisitados em Caim176 e origem da vontade obscurantista da Igreja: “é possível 

que o senhor tivesse querido punir a curiosidade como se se tratasse de um pecado mor-

tal, mas isso também não abona muito a favor da sua inteligência”177. Deus é assim o 

único que, se quisesse, poderia ter evitado a ocorrência do primeiro pecado, mas não o 

fez por uma própria escolha ou falha, como testemunha este trecho do romance: 

“Este episódio, que deu origem à primeira definição de um até aí ignorado pecado original, nunca 

ficou bem explicado. Em primeiro lugar, mesmo a inteligência mais rudimentar não teria qualquer 

dificuldade em compreender que estar informado sempre será preferível a desconhecer, mormente 

em matérias tão delicadas como são estas do bem e do mal, nas quais qualquer um se arrisca, sem 

dar por isso, a uma condenação eterna num inferno que então ainda estava por inventar. Em se-

gundo lugar, brada aos céus a imprevidência do senhor, que se realmente não queria que lhe co-

messem do tal fruto, remédio fácil teria, bastaria não ter plantado a árvore, ou ir pô-la noutro sítio, 

ou rodeá-la por uma cerca de arame farpado. E, em terceiro lugar, não foi por terem desobedecido 

à ordem de deus que adão e eva descobriram que estavam nus. Nuzinhos, em pelota estreme, já 

eles andavam quando iam para a cama, e se o senhor nunca havia reparado em tão evidente falta de 

pudor, a culpa era da sua cegueira de progenitor”178. 

Saramago aqui, com a ironia mordaz que o caracteriza, defende o homem, cul-

pando ao contrário a “cegueira” dum progenitor que, nesta visão, se aproxima à defini-

ção de “accursed” que Hamm, em Endgame de Beckett, reserva para o seu pai. Eva é 

perfeitamente consciente de que Deus “não [queria] que [comessem] do fruto porque 

[abririam] os olhos e [ficariam] a [conhecer] o mal e o bem como [Ele] os [conhece]”179, 

enquanto Deus não pode senão reconhecer que, “tendo conhecido o bem e o mal, o ho-

mem tornou-se semelhante a um deus”, daí castigando-o para evitar que “[fosse] colher 

também do fruto da árvore da vida para dele [comer] e [viver] para sempre”180. Assim, 

Saramago começa por este episódio o seu percurso, que será aprofundado mais adiante, 

de desconstrução irónica da mitologia cristã, precisamente porque esta tem os funda-

mentos no momento em que a culpa de Adão deixou os homens “para sempre marcados 

por esse irritante pedaço de maçã que não sobe nem desce”181. 

 

                                                 

 

176 Por exemplo, durante a destruição de Sodoma e Gomorra, uma mulher em fuga não obedece a Deus, 

que havia ordenado que não olhasse para trás. Como consequência, ela é transformada numa estátua de 

sal. 
177 Saramago, José. 2009. Caim. São Paulo, Companhia das Letras: 97. 
178 Ivi, p. 13. 
179 Ivi, p. 16. 
180 Ivi, p. 17. 
181 Ivi, p. 15. 
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A reflexão de Saramago sobre a temática do pecado original atinge também outro 

nível. De facto, essa liga-se estreitamente com a ideia, desenvolvida pelo autor com o 

tempo, de que o homem viva realmente num estado de degeneração resultante duma 

queda. Se bem numa perspetiva diferente daquela cristã, o escritor chega a achar que o 

mal é inato no ser humano, cuja natureza corrupta o leva à tendência de praticá-lo. Rela-

tivamente a esta conceção, houve uma evolução no mesmo pensamento do autor ao lon-

go do tempo, dado que, como realçado por muitos críticos, a produção literária sarama-

guiana, apesar de se focalizar nas diversas facetas da dimensão individual e social do 

indivíduo, pode ser dividida em duas fases. Na primeira, o escritor “atribuía a ocorrên-

cia do mal […] às circunstâncias derivantes da degeneração do poder e da construção 

duma sociedade distópica e não ao próprio homem, achado, senão naturalmente bom e 

inocente, vítima de injustiças”182. Neste sentido, as responsabilidades da corrupção do 

mundo e do homem eram identificadas, conforme à formação marxista de Saramago, 

numa sociedade iníqua e oprimente por causa da sua divisão em classes, na qual os mais 

fracos sucumbiram aos potentes sem possibilidades de se ‘levantarem do chão’. Contu-

do, a partir de Ensaio sobre a Cegueira (se bem Maria Alzira Seixo183 veja em A Jan-

gada de Pedra a origem deste processo) Saramago aparece mudar as próprias convic-

ções a esse respeito. Na análise de Piero Ceccucci, de facto, “o Mal deixa de ser consi-

derado unicamente como consequência duma organização social injusta e perversa, mas 

sim como relacionado à própria natureza do homem, imperfeita e tendencialmente cor-

rupta”184. O que torna o homem no homini lupus é, de acordo com Saramago, a utiliza-

ção irrazoável da razão, o facto de que “a razão seja usada contra a razão”185: 

“Usamos a razão para destruir, matar, diminuir a nossa franja de vida. E é essa espécie de indecên-

cia do comportamento humano, orientada pela exploração do outro, da sede do lucro, da ambição 

do poder, que conduz à indiferença e ao alheamento. Ao desprezo do outro. Se a ética não governa 

a razão, a razão está-se nas tintas”.186 

                                                 

 

182 Ceccucci, Piero. “La citta ritrovata. Una ‘frincha de esperança’ in Ensaio sobre a cegueira”. Em Lan-

ciani, Giulia (curado por). 1996. José Saramago. Il bagaglio dello scrittore. Roma, Bulzoni: 178. 
183 Seixo, Maria Alzira. 1999. Lugares da ficção em José Saramago. Lisboa, Instituto Nacional-Casa da 

Moeda: 159-160. 
184 Ceccucci, Piero, “La citta ritrovata. Una ‘frincha de esperança’ in Ensaio sobre a cegueira”, 178-179. 
185 Reis, Carlos, Diálogos com José Saramago, 111. 
186 “José Saramago: Todos os pecados do mundo”, Expresso, Lisboa, 28 de outubro de 1995. Apud Agui-

leira, Fernando Gómez, As palavras de Saramago. 
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A razão teria de ser o elemento que caracteriza o ser humano, que o torna a mais 

perfeita das criações de Deus, dando-lhe a possibilidade de modificar a natureza no res-

peito do bem comum; contudo, o homem “faz um mau uso”187 da razão, traindo a pró-

pria natureza. A este respeito, merece a pena citar o seguinte trecho dos Cadernos de 

Lanzarote: 

Na escola primária, algumas ingénuas e crédulas pessoas que ensinavam pelos livros explicaram-

me que o homem, além de ser um animal racional, era também, pela graça e benevolência de Deus, 

o único que podia gabar-se de tal privilégio. Ora, sendo aquelas primeiras lições as que mais per-

duram, mesmo que ao longo dos anos julguemos tê-las esquecido, andei quase toda a vida agarra-

do à convicção de que, apesar de umas quantas contrariedades de maior ou menor vulto, a espécie 

em que nasci usava realmente a cabeça como aposento e escritório da Razão. É certo que um tal 

Goya, surdo e sábio, filósofo sem nunca ter estudado filosofias, me tinha avisado de que o sono da 

dita Razão costuma engendrar monstros, mas eu argumentava, de mim para comigo, que sim se-

nhor, não se podia negar o aparecimento periódico de avantesmas de todo o tamanho e feitio, mas 

isso só acontecia precisamente quando a Razão, cansada de razoar, se deixava render pela fadiga e 

afundar-se no sono, isto é, quando se ausentava de si própria. Agora, chegado a estes dias, os meus 

e os do mundo, vejo-me perante duas probabilidades únicas: ou a Razão, no homem, não tem feito 

mais do que dormir e engendrar monstros, ou o homem, sendo indubitavelmente um animal entre 

os animais, é, também indubitavelmente, o mais irracional de todos eles. Com grande desgosto, in-

clino-me para a segunda hipótese, e não por ser doentiamente propenso a filosofias pessimistas e 

negativistas, mas porque o cenário do mundo, de todos os pontos de vista, me parece uma demons-

tração clara da irracionalidade humana. O sono da Razão, esse que nos converte em irracionais, fez 

de cada um de nós um pequeno monstro. De egoísmo, de fria indiferença, de desprezo cruel. O 

homem, por muito cancro e muita sida, por muita seca e muito terramoto, não tem outro inimigo 

senão o homem.188 

A natureza do homem aparece assim corrupta e tendente ao mal, como testemu-

nham as inúmeras guerras, torturas e atrocidades que os homens, desde o Génesis, con-

tinuam a perpetrarem contra outros homens. O ser humano nunca teve respeito de si 

mesmo e das outras criações, mas sempre utilizou a razão como um instrumento de do-

mínio e de subjugação. Aliás, como aparece claro na obra do autor, esta absurdidade é 

ainda maior ao considerar que muitos dos ‘monstros’ gerados pelo ‘sono da Razão’ têm 

o nome de Deus, ou uma religião, como pretexto e justificação. Assim, colapsa também 

o sentido do que teria de ser um princípio ordenador e, nas palavras das Escrituras, de 

amor, aquele Deus que se torna no emblema da falha da razão. 

É preciso sublinhar, nesta análise, que Saramago nunca culpa Deus ou qualquer 

outro fator exterior pela irracionalidade da razão: a responsabilidade desta distorção é 

unicamente humana, uma vez que “é aqui que está Deus, é aqui que está o diabo, que 

                                                 

 

187 Reis, Carlos, Diálogos com José Saramago, 111. 
188 Saramago, José. 1995. Cadernos de Lanzarote - Diário III (5 de fevereiro 1995). Lisboa, Editorial 

Caminho. 
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estão o mal, o bem, a justiça e a injustiça. Tudo está dentro da cabeça”189. O perigo pela 

espécie humana, portanto, reside no próprio homem, que é a causa da própria queda e 

que é o único que pode, através duma razão que não seja ‘cega’, reconquistar o Éden 

perdido, um Éden nunca transcendente, mas sim profundamente concreto e que consiste 

numa coexistência humana livre das injustiças. É precisamente isso o que Saramago 

quer demonstrar ao longo da sua obra e para o qual quer alertar o leitor, como testemu-

nha este trecho: 

Claro que o mundo, pobre dele, não tem culpa dos males de que padece. O que chamamos estado 

do mundo é o estado da desgraçada humanidade que somos […]. Culpas? Ouço dizer que todos as 

temos, que ninguém pode gabar-se de estar inocente, mas parece-me que semelhantes declarações, 

que aparentemente distribuem justiça por igual, não passam, quando muito, de espúrias recidivas 

mutantes do chamado Pecado Original, servem apenas para diluir e ocultar, numa imaginária culpa 

colectiva, as responsabilidades dos autênticos culpados. Do estado, não do mundo, mas da vida190. 

Na visão de São Paulo, “o deus deste século [Satanás] cegou os entendimentos 

dos incrédulos”191, corrompendo o ser humano por meio do obscurecimento da razão. 

Saramago partilha esta visão, se bem numa conceção desligada da componente trans-

cendente, sentindo “a urgência de uma insurreição ética, […] uma revolução da bondade 

que despertasse as consciências pessoais e exigisse a cada indivíduo a responsabiliza-

ção”, como “a inação é já uma ação, uma escolha”192. Relativamente a isso, como sali-

enta Hugo Silva, a célebre expressão de O Evangelho segundo Jesus Cristo “Homens, 

perdoai-lhe, porque ele não sabe o que fez” pode ser (novamente) revista como “Não 

lhe perdoes, porque eles sabem o que fazem”, dita “de homem para homem”193. O ho-

mem não é inocente, é culpado por trair a sua natureza de ser racional, o seu pecado ori-

ginal que só pode ser redimido não “através de um ato de graça de Deus”194, mas sim 

através de um ato de responsabilidade humana. 

                                                 

 

189 Halperín, Jorge. 2002. Conversaciones con Saramago: Reflexiones desde Lanzarote. Barcelona, Icaria. 

Apud Aguileira, Fernando Gómez, As palavras de Saramago. 
190 Saramago, José. 1995. Cadernos de Lanzarote - Diário III (18 de setembro 1995). Lisboa, Editorial 

Caminho. 
191 II Coríntios 4:4 
192 Moura Pinto, Fernanda. 2016. “O Inferno para Saramago, a partir de uma leitura do seu ‘Ensaio sobre 

a Cegueira’”. O Céu é apenas um disfarce azul do Inferno. Projeto da Universidade do Porto, Faculdade 

de Letras: 76. 
193 Silva, Hugo Miguel Lopes. 2012. “A culpa é de deus, o castigo do Homem - uma reflexão em torno d’ 

‘O Evangelho Segundo Jesus Cristo’ de José Saramago”. II Encontro do Grupo de Estudos Lusófonos – 

“Nenhum de nós passeia impune pelos retratos – ‘Crime e Castigo’”, FLUP: 7. 
194 Silva, Vítor Manuel de Aguiar e. 1988. Teoria da literatura, Vol.1. Coimbra, Livraria Almedina: 468. 

Apud Borges, António José. 2010. José Saramago: da Cegueira a Lucidez. Sintra, Zéfiro: 32. 
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Na obra de Saramago, os conceitos de culpa e de pecado são analisados ainda 

numa outra perspetiva, em que deixam de ser atributos morais e se tornam instrumentos 

de poder e de manipulação das consciências. Ele, em particular, questiona a arbitrarie-

dade e a injustiça da culpabilização do homem, perpetrada sobretudo por aquelas insti-

tuições religiosas em que Saramago individua o verdadeiro tirano das almas. De acordo 

com o escritor, essas instituições, movidas por uma lógica de poder, se serviram do pe-

cado para darem início a uma “história interminável de ferro e de sangue, de fogo e de 

cinzas, um mar infinito de sofrimento e de lágrimas”195. 

“É por todo esse jogo de poderes que condiciona as pessoas e que as reduz; é pela invenção do pe-

cado, incluindo essa coisa de dizer "isso é pecado" e a partir daí poder-se transformar a vida do 

crente num verdadeiro inferno, porque ele é acusado de pecar; é pela ameaça do Inferno (hoje já 

não se fala nisso, mas o Papa veio dizer recentemente que o mal existe, existe fisicamente; não sei 

como é que isso pode estar representado...); é por tudo isso que há em mim uma espécie de indig-

nação surda - afinal não tão surda quanto isso, porque eu escrevo e dou voz a esta indignação.”196 

Desta forma, um dos objetivos da escritura de Saramago é precisamente “opor-se 

ao discurso do poder através de narrativas que viabilizam outras estórias possíveis”197, 

desconstruindo as estruturas do pensamento oficial que durante séculos condicionaram a 

história e a conduta de vida humanas. O conceito de culpa aparece particularmente rele-

vante em O Evangelho segundo Jesus Cristo, tanto que é a partir daí que os aconteci-

mentos se desenvolvem198. Nomeadamente, o motor do romance é a culpa do pai terre-

no de Jesus, José, relativamente ao episódio da matança dos inocentes, no qual ele, as-

sustado pelo destino do seu filho, não pensa em alertar as outras famílias de Belém dos 

planos infanticidas de Herodes, tornando-se assim corresponsável da morte das crianças. 

A de José aparece a normal e humana reação dum pai que sente ameaçada a vida do fi-

lho; contudo, na perspetiva promovida pelo autor, isso não o livra, sendo “os crimes dos 

homens bons […] os únicos que não podem ser perdoados”199: 

“Seja como for, é inacreditável que ninguém até hoje tenha questionado José por ele ter agarrado 

só o seu filho e Maria, e fugir sem avisar a nenhum vizinho. José permitiu a matança dos inocentes 

                                                 

 

195 Saramago, José, O Evangelho segundo Jesus Cristo, 381. 
196 Reis, Carlos, Diálogos com José Saramago, 107. 
197 Dutra, Robson Lacerda. 2010. “In Nomine Hominis”. E-scrita - Revista do Curso de Letras da UNIA-

BEU, Vol. I, No. 1. Nilópolis, UNIABEU: 43. 
198 Saramago afirmou numa entrevista com Piergiorgio Odifreddi que, “se Mateus (2:16) não se tivesse 

preocupado em contar o episódio da matança dos inocentes, o [seu] ‘Evangelho’ não existiria”.  
199 Saramago, José, O Evangelho segundo Jesus Cristo, 115. 
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e todo mundo achou isso muito natural. Ele é um criminoso por omissão, e vai sofrer a vida toda 

por isso. Até morrer e essa morte está só nos evangelhos apócrifos. Para mim isso é o principal.”200 

Nesta ótica, a inconsciência não redime o mal, já que a ação desumana e a culpa 

involuntária resultam de egoísmo e covardia, os elementos que, na moral saramaguiana, 

causam a falha da humanidade do homem. 

Por outro lado, José é claramente só um instrumento involuntário da vontade de 

Deus, dado que, como explica o anjo a Maria, “faltavam estas mortes, faltava, antes de-

las, o crime de José”: assim, “tudo o que era necessário que acontecesse aconteceu”201. 

José é uma peça do mosaico que Deus planeia para passar “de deus dos hebreus a deus 

dos que chamaremos católicos”202, uma engrenagem dum mecanismo perverso cujo 

objetivo é somente o poder. O inteiro episódio, na perspetiva do autor, é uma instrumen-

talização, já que, como afirmado numa entrevista com o matemático italiano Piergiorgio 

Odifreddi, aparece absurdo “presumir que o menino Jesus pudesse ser matado na ma-

tança de Herodes, simplesmente porque Deus nunca teria enviado o seu filho na terra 

para fazê-lo massacrar poucos meses após”203.  

Desta forma, emerge uma visão fortemente crítica das estruturas morais utilizadas 

pelo cristianismo, através da figura de um Deus que “faz do pecado, da culpa e do casti-

go instrumentos inexoráveis de coerção do homem”204. A culpa é o principal e mais efi-

caz instrumento de manipulação utilizado pela religião cristã, a qual criou uma conce-

ção da existência em que cada ser humano, nascendo já marcado pelo pecado dos pro-

genitores edénicos, tem de viver ansiando o perdão e a graça de Deus. Assim, o homem 

só pode atingir a salvação através da expiação (que não se traduz na pena da existência, 

como em Beckett, mas sim numa existência de penitência e mortificação) e do arrepen-

dimento, do qual este Deus pretende se aproveitar: 

“a única palavra que nenhum homem pode repelir como coisa não sua é Arrepende-te, porque to-

dos os homens caíram em pecado, nem que fosse uma só vez, tiveram um mau pensamento, infrin-

giram um costume, cometeram crime menor ou maior, desprezaram quem deles precisou, faltaram 

aos deveres, ofenderam a religião e os seus ministros, renegaram a Deus, a esses homens não terás 

                                                 

 

200 “Cristo foi um mártir com culpas”, Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 2 de novembro de 1991. Apud 

Aguileira, Fernando Gómez, As palavras de Saramago. 
201 Saramago, José, O Evangelho segundo Jesus Cristo, 115. 
202 Ivi, p. 309. 
203 http://www.piergiorgioodifreddi.it/wp-content/uploads/2010/10/saramago.pdf 
204 Dutra, Robson Lacerda. 2010. “In Nomine Hominis”. E-scrita - Revista do Curso de Letras da UNIA-

BEU, Vol. I, No. 1. Nilópolis, UNIABEU: 45. 
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de dizer mais do que Arrependei-vos […] há que deixar as pessoas inquietas, duvidosas, levá-las a 

pensar que se não conseguem compreender, a culpa é só delas”205. 

Saramago contesta então a ideia de que, no cristianismo, “o reconhecimento do 

pecado compartilhado por toda a humanidade [seja] uma mensagem de salvação”206 e de 

que, “assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em 

Cristo”207. No Evangelho saramaguiano, não pode haver saída para a questão da culpa, 

já que “Deus não perdoa os pecados que manda cometer”208, para os quais nem sequer a 

morte garante a redenção. De facto, como experiencia o próprio Jesus, “a culpa é um lo-

bo que come o filho depois de ter devorado o pai”209: ele, apesar do pai ter aceitado a 

própria crucifixão na tentativa de expiar o seu erro, herda o seu fardo, que se tornará o 

“princípio norteador dos passos do herói e de seu infortúnio final”210. 

A questão da culpa, no cristianismo, aproxima-se do que Northrop Frye chama de 

“myth of concern”, cuja existência é justificada da necessidade de “manter a sociedade 

unida” e em que “a verdade e a realidade não se ligam direitamente à razão ou à evidên-

cia, mas são socialmente estabelecidas”211. Contudo, este myth of concern não pode se-

não “retardar o desenvolvimento do myth of freedom”212 para o qual Saramago anseia, 

aquela “parte do myth of concern […] que acentua a importância dos elementos não-

míticos na cultura e […] constitui, assim, a componente ‘liberal’ da sociedade”213. 

É precisamente a vontade de recriar um myth of freedom que leva o autor portu-

guês à reescrita do Evangelho, na afirmação de que a salvação só pode ser atingida nu-

ma vida conduzida humanamente e não no arrependimento e na graça transcendente 

promovida pelas instituições religiosas e pelos dogmas das Escrituras. Desta forma, José 

e a sua herança são a concretização do sentimento da culpa utilizado pelo cristianismo, 

                                                 

 

205 Saramago, José, O Evangelho segundo Jesus Cristo, 376. 
206 Barcellos, José Carlos. 2003. “Entre Pai e Filho: O cristianismo dilacerado em ‘O Evangelho Segundo 

Jesus Cristo’, de José Saramago”, em Caniat, Benilde; Guimarães, Elisa. Linhas e Entre Linhas: Home-

nagem Nelly Novaes Coelho. São Paulo, Casemiro: 5. 
207 I Coríntios 15:22 
208 Saramago, José, O Evangelho segundo Jesus Cristo, 161. 
209 Ivi, p. 175. 
210 Pinheiro, Vanessa Neves Riambau. 2007. O trágico e o demoníaco em O Evangelho Segundo Jesus 

Cristo de Saramago. Apud Silva, Hugo Miguel Lopes, “A culpa é de deus, o castigo do Homem - uma 

reflexão em torno d’ O Evangelho Segundo Jesus Cristo de José Saramago”, 2. 
211 Frye, Northrop. 1970. “The Critical Path: An Essay on the Social Context of Literary Criticism”. 

Daedalus, Vol. 99, No. 2, Theory in Humanistic Studies: 277. 
212 Ivi, p. 299. 
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o qual age num nível interior e profundo, desligado da simples obediência à Lei da Bí-

blia, como por exemplo na visão judaica, mas baseado no remorso e no tormento inte-

rior. Como afirma o narrador, se manifesta consequentemente “a ofuscante evidência de 

ser o homem um simples joguete nas mãos de Deus, eternamente sujeito a só fazer o 

que a Deus aprouver, quer quando julga obedecer-lhe em tudo, quer quando em tudo 

supõe contrariá-lo”214. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 

 

214 Saramago, José, O Evangelho segundo Jesus Cristo, 220. 

Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, 

e cujo pecado é coberto. 

Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade, 

e em cujo espírito não há engano. 

 

Salmos 32:1,2 

O Vaticano, como já não crê na existência da alma, 

se ocupa da repressão dos corpos. 

 

José Saramago 
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2.3. Cegos que, vendo, não veem: a utilização da cegueira 

 

 

 

 

 

 

Os dois autores em questão têm um elemento significativo que os une e que, de 

certa forma, se liga à anterior análise relativa ao pecado e à queda do homem: a utiliza-

ção literária e alegórica da cegueira. De facto, se em Saramago essa é tratada no Ensaio 

que o levará a ganhar o Nobel de Literatura, a obra de Beckett é povoada de persona-

gens a quem a capacidade de ver é negada. Apesar da cegueira ser apresentada diferen-

temente consoante o caso, na perspetiva de ambos transcende o mero significado con-

creto para se tornar uma potente alegoria da queda espiritual em que o homem se encon-

tra. Essa é o emblema da degradação que a humanidade atingiu, quer física, quer sobre-

tudo moral, “uma metáfora”, nas palavras de Saramago, “do mundo onde a razão não é 

usada racionalmente”215. Assim, Beckett escolhe, como últimos representantes do ‘ani-

mal racional’ no universo existencial do seu teatro, velhos desfigurados, com deficiên-

cias físicas entre as quais se destaca a incapacidade de ver e reconhecer o mundo exteri-

or; Saramago, por sua vez, alegoriza o “fim de uma civilização”216 num mundo que, de 

repente, não consegue mais ver a si próprio. 

Apesar das características comuns, merece aqui a pena sublinhar algumas dife-

renças entre os dois escritores, a primeira das quais consiste na ‘cor’ destas cegueiras. 

Em Beckett, a cegueira conduz os personagens à obscuridade, à ausência de luz sinto-

mática da condição de exílio ontológico em que ficam presos; eles vivem nas trevas da 

existência inexplicada e sem propósito, na falha do sentido, na falta de esperança no fu-

turo e no destino. Em Saramago, ao contrário, a cegueira é “branca”, já que os olhos dos 

personagens só podem ver “uma cor branca uniforme, densa, como se se encontrasse[m] 

                                                 

 

215 Saramago, José. 1995. “Consciência às cegas”, Entrevista a Hugo Sukman. O Globo, Rio de Janeiro, 

18 de outubro. 
216 Juan Arias, José Saramago: El amor posible, Barcelona, Planeta, 1998. Apud Aguileira, Fernando 

Gómez, As palavras de Saramago. 

Observei que a sabedoria é mais proveitosa do que a insensatez, 

assim como a luz é mais benéfica que as trevas.  

Os olhos do homem sábio estão na sua cabeça, 

mas o louco anda em trevas. 

 

Eclesiastes 2:13-14 
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mergulhado[s] de olhos abertos num mar de leite”217. A sua causa, portanto, não é a fal-

ta de luz, mas sim o seu excesso, que impede a perceção da realidade e produz um efeito 

de desorientação. Assim, a imagem utilizada por Saramago aproxima-se significativa-

mente àquela do mito platónico da caverna: os personagens de Ensaio sobre a Cegueira 

sofrem um excesso de visão sobre a própria realidade irracional, que os leva a ‘tatear na 

luz’. 

Aliás, de acordo com o autor pode-se definir uma diferente relação de causa e 

efeito entre a cegueira e a queda. De facto, em Beckett a cegueira é uma consequência 

da queda do homem, a manifestação física da sua derrota existencial; em Saramago, ao 

invés, é a própria cegueira a causar a queda da humanidade, dado que, ao não usar “a 

razão para viver”218, o ser humano se torna incapaz de ver o outro e respeitá-lo. 

Esta perspetiva tem sem duvida um valor ético premente, levando o leitor à refle-

xão sobre esta imperfeição do corpo humano e da sua natureza. Em Beckett, muitos dos 

personagens principais sofrem desta deficiência: Pozzo, o qual “woke up one fine day as 

blind as Fortune” e pergunta a si próprio “if [he’s] not still asleep”219; Hamm, que ame-

aça Clov de que “one day [hes]’ll be blind like [him]”220; Dan Rooney em All that Fall; 

a própria Winnie, a certa altura, afirma “blind next […] ah well […], seen enough”221; 

Krapp, “a wearish old man”222, e assim por diante. Beckett nos apresenta assim a inade-

quação da corporalidade humana para a vida no planeta, uma humanidade grotesca e 

miserável que, contudo, nunca consegue evocar piedade no leitor, mas sim repulsão e 

distanciamento. Estes personagens, por causa das condições físicas deles, são os mais 

vulneráveis, porém, ao mesmo tempo, são sempre a componente tirânica da dupla: é Po-

zzo que se torna cego, não Lucky; é Hamm, não Clov; é Dan Rooney, não Maddy. A ra-

zão deste contraste encontra-se numa cegueira que “pode ser interpretada simbolica-

mente como a falha de visão devida ao não conseguir ver nada se não si próprio”223. De 

acordo com esta ótica, o facto de Pozzo se tornar cego de um dia para a noite não repre-

                                                 

 

217 Saramago, José. 1995. Ensaio sobre a cegueira. Lisboa, Editorial Caminho: 30. 
218 “José Saramago: Todos os pecados do mundo”. Apud Aguileira, Fernando Gómez, As palavras de Sa-

ramago. 
219 Beckett, Samuel, Complete Dramatic Works, 80.   
220 Ivi, p. 109. 
221 Ivi, p. 139. 
222 Ivi, p. 215. 
223 Shalghin, Akram. 2014. “Time, Waiting, and Entrapment in Samuel Beckett”. International Journal of 

Humanities and Social Science, Vol. 4, No. 9: 106. 
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senta uma real mudança, mas sim a manifestação de um estado anterior, a incapacidade 

de se relacionar com o outro. Assim, a cegueira de Pozzo e a mudez de Lucky são a 

concretização, e inclusive a literalização, da falha da comunicação existente entre eles e, 

consequentemente, entre os seres humanos em geral. O tornar-se evidente desta degra-

dação é, nomeadamente, uma consequência da tirania do tempo, cujas correntes causam 

um gradual, mas inevitável, aumento da impotência do ser humano e dos seus instru-

mentos relativamente à vida: a ‘rede’ em que Lucky dança é cada dia mais sufocante. 

Ao mesmo tempo, a cegueira causa “a perda da orientação temporal”224, dado que, co-

mo afirma Pozzo, “The blind have no notion of time” e “the things of time are hidden 

from them too”225. Assim, Pozzo não consegue distinguir a noite do dia e não sabe se 

Vladimir e Estragon “are friends”226 ou não, Dan precisa de ajuda para qualquer movi-

mento, Hamm pergunta em continuação a Clov “Is it not time for my painkiller?”. Na 

análise de Jonathan Boulter, o que Beckett quer é contestar a nossa pretensão de encon-

trar um sentido nas coisas, o nosso não aceitar “que vivemos só num ‘agora’, que pode-

ríamos realmente ser cegos neste momento, incapazes de ver a realidade como é, que 

‘they give birth astride of a grave, the light gleams an instant, then it’s night once mo-

re’” 227. 

Em Saramago, por sua vez, a cegueira é o “castigo em vida, numa vida que é 

morte, porque não é digna de ser chamada vida”228. Na visão do autor, “somos seres de 

razão, e se não nos comportamos de uma forma racional, nossa sociedade entra em co-

lapso”229. A humanidade toda sofre duma cegueira moral da qual, no romance, decorre 

aquela física, cujas causas têm de ser identificadas numa mundividência baseada no 

triunfo do presente em detrimento da racionalidade: 

                                                 

 

224 Turco, Franca, La concezione del tempo in Samuel Beckett. Le opere teatrali, 73. 
225 Beckett, Samuel, Complete Dramatic Works, 80. 
226 Ivi, p. 79. 
227 Boulter, Jonathan, Beckett: A Guide for the Perplexed, 36. 
228 Moura Pinto, Fernanda, “O Inferno para Saramago, a partir de uma leitura do seu ‘Ensaio sobre a Ce-

gueira’”, 75. 
229 “La legoría llega cuando describir la realidad ya no sirve”, El País, Madrid, 22 de maio de 1996. Apud 

Aguileira, Fernando Gómez, As palavras de Saramago. 
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“Estamos destruindo o planeta e o egoísmo de cada geração não a deixa se preocupar em perguntar 

como viverão os que vierem depois. A única coisa que importa é o triunfo do presente. É isso que 

eu chamo de ‘cegueira da razão’”230. 

Os personagens se encontram assim a viver uma experiência em que o uso irraci-

onal da razão os conduziu a extremos de crueldade e violência só aparentemente exces-

sivos e caricaturais, já que Saramago mesmo adverte que não há diferenças entre essas 

brutalidades e aqueles que se veem no mundo real. De facto, o romance “reflete o horror 

contemporâneo, não é mais duro do que a realidade que o cerca”231 e encena o inferno 

que o homem foi capaz de criar para si próprio. Neste cenário, a mulher do médico, a 

única pessoa que não perde a visão, poderia até desejar cegar por sua vez, só por não ter 

de aguentar os horrores cometidos pela humanidade. De qualquer forma, ela presenta 

algumas afinidades, sublinhadas pelo autor mesmo232, com a Blimunda de Memorial do 

Convento: ambas veem o que o resto do mundo não pode, mas não a consideram uma 

bênção, antes uma condenação, sendo a realidade um fardo que, às vezes, prefeririam 

ignorar. 

Para resumir, portanto, poder-se-ia afirmar que se a cegueira em Beckett concre-

tiza a impossibilidade, pelo homem, de individuar um significado na realidade e na exis-

tência, em Saramago representa a perda do próprio significado da humanidade. 

 

Além disso, a utilização que os dois escritores fazem da cegueira produz um forte 

efeito de estranhamento, quer no leitor, quer nos personagens. De facto, não há uma 

causa próxima da cegueira branca do Ensaio, a qual aparece de repente e tão subitamen-

te desaparece, nem se pode explicar como é que Pozzo, que “used to have a wonderful 

sight”233, se torna cego de um dia para outro. Desta forma, pode-se introduzir na análise 

o elemento do fantástico. Este aspeto, tão relevante em Beckett que atinge até o absur-

do, pressupõe a aceitação da possibilidade da incongruência: não tudo pode ser explica-

do pela razão, menos ainda num cenário em que a própria razão é esquecida pelo ho-

mem ou se desmorona diante da vacuidade da realidade. Assim, em Saramago “a ce-

                                                 

 

230 “El hombre se ha transformado en un monstruo de egoísmo y ambición”, El Cronista, Buenos Aires, 

11 de setembro de 1998. Apud Aguileira, Fernando Gómez, As palavras de Saramago. 
231 “José Saramago: Variazioni moderne sul sonno della ragione”, Il Manifesto, Itália, 13 de junho de 

1996. Apud Aguileira, Fernando Gómez, As palavras de Saramago. 
232 “José Saramago: Todos os pecados do mundo”. Apud Aguileira, Fernando Gómez, As palavras de Sa-

ramago. 
233 Beckett, Samuel, Complete Dramatic Works, 79. 
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gueira desaparece porque nunca tinha sido uma verdadeira cegueira”234, mas sim a con-

cretização da perda dos pontos de referência e o ataque à nossa credência de ver sufici-

entemente o mundo em que vivemos. Igualmente, em Beckett a cegueira aparece tão 

drasticamente e inexplicavelmente para “sublinhar a brevidade da vida e o fardo da 

existência física”, na perspetiva de que “o nascimento e a morte são simultâneos” e que 

o homem, de uma forma inconcebível, é cada dia “closer to the grave”235. 

 

Por último, aparece interessante destacar que também o tópico da cegueira se li-

ga, nos autores, à relação intertextual e de inversão de significados com as fontes bíbli-

cas. A Bíblia, de facto, apresenta inúmeros personagens que sofrem de cegueira, claudi-

cação, surdez e outras deficiências física, símbolos evidentes da fragilidade e da vulne-

rabilidade do homem. O ser humano, por causa da culpa dos progenitores, nasceu no 

pecado e conhece a dor e a pena, perdeu a perfeição do Éden e não vale mais do que a 

pó que voltará a ser depois de ter expiado a sua culpa. O homem não deu “ouvidos à voz 

do Senhor Deus” e não cuidou “em cumprir todos os seus mandamentos e os seus esta-

tutos”; assim, Deus o feriu “com cegueira, e com pasmo de coração”, fazendo com que 

o homem tenha de apalpar “ao meio-dia, como o cego apalpa na escuridão”236. Contudo, 

na perspetiva bíblica (sobretudo no Novo Testamento) o cego é “assim para que se ma-

nifestem nele as obras de Deus”237, para permitir à redenção e à vivificação em Cristo 

através da fé. Desta forma, a mensagem das Escrituras é uma mensagem de salvação, já 

que é possível para o homem fugir às trevas por meio da luz de Deus e de Cristo: 

“Sede fortes, não temais; eis que o vosso Deus virá com vingança, com recompensa de Deus; ele 

virá, e vos salvará. Então os olhos dos cegos serão abertos, e os ouvidos dos surdos se abrirão. En-

tão os coxos saltarão como cervos, e a língua dos mudos cantará; porque águas arrebentarão no de-

serto e ribeiros no ermo”238. 

Na perspetiva de Beckett, ao contrário, não há espaço para a salvação e o alívio 

dos sofrimentos. O ser humano é condenado á destruição quer física, quer espiritual, e a 

sua condição só pode se agravar: Winnie está destinada a ser enterrada cada dia mais, 

                                                 

 

234 “José Saramago: Variazioni moderne sul sonno della ragione”. Apud Aguileira, Fernando Gómez, As 

palavras de Saramago. 
235 White, Kathryn. 2009. Beckett and Decay. Bloomsbury Publishing: 11. 
236 Deuteronómio 28:15-29. 
237 João 9:3. 
238 Isaías 35:4-6. 
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Pozzo a se tornar mais vulnerável, Krapp a se esgotar um pouco mais, e assim por dian-

te, numa ótica em que a escuridão só pode aumentar, nunca diminuir. De acordo com 

Saramago, por sua vez, desde que o sono da razão se tornou o sono da visão não é atra-

vés da fé em Cristo ou em qualquer outra entidade transcendente “inventadas na cabeça 

dos homens”239 que se pode atingir a redenção. A única maneira de recuperar a visão é 

abrir os olhos para uma realidade opaca e injusta, restituindo à razão a dignidade que foi 

deturpada pelo próprio homem. Assim, a salvação do ser humano depende só de si 

mesmo e da recuperação das suas características fundamentais: a racionalidade e a hu-

manidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 

 

239 “José Saramago: Um ateu preocupado com Deus”, O Globo, Rio de Janeiro, 27 de junho de 1993. 

Apud Aguileira, Fernando Gómez, As palavras de Saramago. 

E aqueles dos fariseus, que estavam com ele, ouvindo isto, disseram-lhe: 

“Também nós somos cegos?” 

Disse-lhes Jesus: “Se fôsseis cegos, não teríeis pecado; mas como agora 

dizeis: ‘Vemos’; por isso o vosso pecado permanece”. 

 

João 9:40,41 

Como dizes: “Rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta”; 

e não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. 

 

Apocalipse 3:17 
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3. Like billions of others: do indefinido para o universal 

 

3.1. Tempo, nomes e lugares: do indistinto ao infinito 

 

 

 

 

 

A cegueira física e metafísica contribui para desfocar os contornos da realidade 

de maneira relevante, tornando mais difícil reconhecê-la e distinguir os limites espácio-

temporais. Assim, um elemento que permeia as obras dos autores é o indefinido, a va-

gueza, a indeterminação, que pode assumir formas diferentes a segunda do caso. A im-

portância desta característica é dúplice, pois se por um lado cria uma ambiguidade de 

fundo relativamente aos acontecimentos e o seu significado, pelo outro comporta uma 

universalização das situações e dos personagens. 

Em primeiro lugar, o indistinto manifesta-se no evidente processo de ‘desperso-

nalização dos personagens’ levado a cabo pelos autores. De facto, as biografias deles 

aparecem opacas a tal ponto que os próprios nomes, se são mencionados, são incertos e, 

de qualquer forma, intercambiáveis. Assim, se em Beckett numa primeira fase as identi-

dades são confusas, essas se perdem gradualmente nas últimas obras, onde os nomes são 

substituídos por letras ou, significativamente, ‘voices’, simples funções comunicativas. 

Em Saramago, por sua vez, os nomes ou se distinguem por serem inusuais e evocativos, 

como a Blimunda de Memorial do Convento, a Marcenda de O Ano da Morte de Ricar-

do Reis e o Tertuliano Máximo Afonso de O Homem Duplicado, ou são comuns e quo-

tidianos240, como o Senhor José de Todos os Nomes, ou até mesmo não são menciona-

dos, como em Ensaio sobre a cegueira e no posterior Ensaio sobre a Lucidez, onde os 

personagens são individuados só por indicações descritivas. 

Relativamente a Beckett, Waiting for Godot representa um bom exemplo deste 

processo, já que na peça a relação entre os personagens e os nomes é particularmente 

relevante. A incerteza da identidade, de facto, começa por nomes que podem ser substi-

                                                 

 

240 Cfr. Seixo, Maria Alzira, Lugares da ficção em José Saramago, 166. 

Lembra-te de quão breves são os meus dias; 

de quão efêmeros criaste todos os filhos dos homens! 

 

Salmos 89:47 
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tuídos por outros sem que ninguém sequer se aperceber; nomes, os de Vladimir e Estra-

gon, que na verdade são conhecidos só pelo leitor através das indicações de cena, dado 

que os dois se dirigem ao outro só por meio dos diminutivos ‘Didi’ e ‘Gogo’. Aliás, en-

tre os dois ocorrem várias trocas de identidade, de tal forma que às vezes se fica com a 

impressão de que nem eles conseguem se distinguir um do outro nem sabem os próprios 

nomes. Por exemplo, quando no final do primeiro ato o menino que se apresenta como o 

mensageiro de Godot pergunta por “Mister Albert”241, Vladimir responde sem se impor-

tar. Além disso, também o nome de Pozzo, que ele reivindica com orgulho, se transfor-

ma em “Bozzo” e Vladimir afirma que “[He] once knew a family called Gozzo”242, tor-

nando a cena numa farsa. Até o próprio objeto da espera dos dois, Godot, acaba por ser 

desvalorizado através da incerteza do nome, desde que Estragon não o lembra e Pozzo o 

chama “this… Godet… Godot… Godin…”243, evidenciando a sua inefabilidade e a sua 

distância da realidade em que os personagens agem. 

A razão profunda desta escolha é que os personagens não são “pessoas irrepetí-

veis, complexas, multifacetadas”, mas sim “funções […] repetíveis em todos os tempos 

e em todas as latitudes”244. Não é casual, portanto, que cada um dos nomes utilizados na 

peça pode ser associado a uma etnia diferente: Vladimir é de origem russa, Estragon es-

panhola, Pozzo italiana e Lucky inglês. Eles representam ‘o homem qualquer’, já que, 

nas palavras de Vladimir, “It is not every day that [they] are needed. Not indeed that 

[they] personally are needed. Others would meet the case equally well, if not better. 

[…] But at this place, at this moment of time, all mankind is [them], whether [they] like 

it or not”245. Desta forma, Vladimir e Estragon não podem ser facilmente distinguidos 

um do outro porque representam a humanidade toda, inclusive o leitor (ou, melhor, o 

espetador). 

O mesmo acontece nos romances de Saramago da segunda fase, onde o autor “se 

distancia, se desarraiga da realidade particular do seu Pais para atingir um universalismo 

                                                 

 

241 Beckett, Samuel, Complete Dramatic Works, 47. 
242 Ivi, p. 24. 
243 Ivi, p. 29. 
244 Cascetta, Annamaria. 2000. Il tragico e l'umorismo. Studio sulla drammaturgia di Samuel Beckett. Fi-

renze, Le Lettere: 26. 
245 Beckett, Samuel, Complete Dramatic Works, 24. 
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em que as suas parábolas possam ter um significado para todos os homens da terra”246. 

Em Ensaio sobre a Cegueira o facto de os personagens não terem um nome próprio 

contribui para universalizar a condição humana e a despersonalizar a vida dos indiví-

duos, desde que a experiência que vivem podia ter acontecido a qualquer um, em qual-

quer lugar: a cegueira de que sofrem é a cegueira do ser humano, à qual ninguém é imu-

ne. De igual forma, em Todos os Nomes, o Senhor José tem o nome mais utilizado no 

mundo lusófono e una profissão aparentemente insignificante, que o tornam o emblema 

da “pessoa comum e corrente, aquela que passa e que ninguém quer saber quem é, que 

não interessa nada, que aparentemente nunca fez nada que valesse a pena registar”247. 

Esta “incompletude do nome”248, para utilizar as palavras de Maria Alzira Seixo, baseia-

se na ideia de que “nomear é sempre e de alguma forma limitar, e limitar é excluir”249; 

ao contrário, o objetivo de ambos os escritores é fazerem com que as situações narradas 

abranjam a humanidade no seu conjunto. 

Para sustentar esta análise, merece a pena citar o episódio de Waiting for Godot 

em que Estragon, quando Pozzo lhe pergunta o seu nome, responde “Adam”250. Além de 

ser uma das inúmeras evidências da desconexão lógica que permeia o universo becketti-

ano, esta resposta tem outro significado mais profundo, que se liga à uma das duas pos-

síveis etimologias do nome do primeiro homem251. Adão, de facto, deriva do hebraico 

ādām, que significa ‘homem’: não é simplesmente um nome, mas indica o ser humano 

na sua universalidade. Assim, Estragon assume o papel de paradigma da humanidade, e 

a sua existência e a sua espera são aquelas de cada homem. 

Na mesma peça pode-se individuar outro exemplo deste processo de universali-

zação dos personagens através da intermutabilidade dos nomes. Quando no segundo ato 

Pozzo se torna cego, Estragon decide “To try him with other names, one after the oth-

er”, simplesmente porque “It'd pass the time”: 

                                                 

 

246 Stegagno Picchio, Luciana. 1999. “I libri della nostra inquietudine”, Apud José Saramago, Romanzi e 

racconti, vol. I. Milano, Mondadori: LXVI. 
247 Reis, Carlos, Diálogos com José Saramago, 59. 
248 Seixo, Maria Alzira, Lugares da ficção em José Saramago, 165. 
249 Vieira, Agripina Carriço. 1999. “Da historia ao indivíduo ou da exceção ao banal na escrita de Sara-

mago”. Coloquio/Letras 151/152: 391. 
250 Beckett, Samuel, Complete Dramatic Works, 37. 
251 De acordo com a outra, o nome Adão decorreria de adamah, a ‘terra’ com a qual Deus plasmou o pri-

meiro homem. Unindo as duas etimologias, portanto, Adão se torna ‘o ser humano feito de terra’ ou o 

‘homem terrestre’. 
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“ESTRAGON: […] Abel! Abel! 

POZZO: Help! 

ESTRAGON: Got it in one! 

VLADIMIR: I begin to weary of this motif. 

ESTRAGON: Perhaps the other is called Cain. Cain! Cain! 

POZZO: Help! 

ESTRAGON: He's all humanity.”252 

Pozzo, no momento de maior pena, é “all humanity”, cega e sofredora como ele. 

Não é casual, pois, a escolha de nomes de origem bíblica, já que, além de serem “a 

mythology with which [Beckett is] perfectly familiar”253, as Escrituras representam os 

principais arquétipos do mundo ocidental, com os quais cada um, conscientemente ou 

não, pode encontrar uma ligação cultural, social ou espiritual. 

 

A indefinição, nestes autores, não se limita aos nomes e às identidades dos perso-

nagens, mas atinge também a esfera espácio-temporal. No teatro de Beckett, de facto, os 

cenários poder-se-iam definir como “não-lugares”, em que as referências são ausentes 

ou não permitem a identificação. Waiting for Godot passa-se em “a country road” em 

que o único objeto presente é “a tree”; Endgame em “a bare interior”, um quarto inde-

finido com só duas janelas; Happy Days num “expanse of scorched grass” caracterizado 

por o “maximum of simplicity and symmetry”; e assim por diante num percurso de pri-

vação que alcança o extremo nas últimas peças, os dramaticules. Nestas obras, que se 

distinguem por a brevidade e a exiguidade, a dimensão espacial aparece totalmente des-

construída, como testemunham Not I e That Time, em que o palco está completamente 

imerso na escuridão. Desta forma, o espaço em Beckett se torna num limite, um limiar 

entre a existência e a irrealidade em que os personagens se encontram apanhados. Pode-

se relevar, relativamente a isso, a recorrência dum tema significativo na poética becket-

tiana: o do deserto. De facto, este elemento aparece com frequência nas suas obras, ex-

plicitamente ou não, e se liga às Escrituras de forma intertextual e temática. Como nota 

Annamaria Cascetta, “o deserto é uma figura simbólica ambivalente”, já que é ao mes-

                                                 

 

252 Beckett, Samuel, Complete Dramatic Works, 78. 
253 Duckworth, Colin. 1972. Angels of Darkness. London, Allen and Unwin: 18. 
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mo tempo “o lugar do caos primordial, das angústias, […] da desolação como castigo” e 

“lugar positivo […] de progressiva idealização, […] da passagem, do encontro”254. O 

deserto, sobretudo, é o lugar do silêncio, “em que as palavras calam” e com elas as su-

perestruturas. Assim, em Beckett esta conceção se materializa através da perda das refe-

rências, que tornam o cenário num limbo indefinível: 

“ESTRAGON: And here where we are now? 

VLADIMIR: Where else do you think? Do you not recognise the place? 

ESTRAGON: (suddenly furious). Recognise! What is there to recognise? All my lousy life I've 

crawled about in the mud! And you talk to me about scenery! (Looking wildly about him.) Look at 

this muckheap! I've never stirred from it!”255 

Saramago, pela sua parte, nos romances da fase histórica descreve minuciosa-

mente os lugares em que os eventos se desenvolvem, quase sempre relacionados com a 

realidade portuguesa e, em particular, com a cidade de Lisboa. Por exemplo, em roman-

ces como História do Cerco de Lisboa ou O Ano da Morte de Ricardo Reis a própria ci-

dade assume quase o papel de personagem, tornando-se um microcosmo cuja importân-

cia ultrapassa a de ser um simples cenário dos acontecimentos. As ruas, as praças e os 

monumentos são nomeadas com precisão e são mais de que um contorno em que os per-

sonagens agem, conseguindo expressar o verdadeiro sentimento do lugar. Ao contrario, 

na chamada ‘fase pedra’256 da narrativa do autor, as narrativas desenrolam-se em luga-

res indefinidos e a mesma cidade perde as suas marcas e resulta irreconhecível. A ambi-

entação dos Ensaios é una lugar que pode ser Lisboa, mas que permanece na indetermi-

nação, tornando-se o paradigma da cidade universal. De igual forma, também em Todos 

os Nomes a perspetiva espacial assume características que ultrapassam a concreção. Isto 

é evidente sobretudo no espaço da Conservatória Geral, um imenso arquivo em que os 

empregados têm de utilizar um “fio de Ariadne” para não se perderem e cujas paredes 

aparecem se afastar e dilatar, ou no Cemitério Geral, que chega a se parecer com um la-

birinto, como testemunha este diálogo entre o Senhor José e o pastor de ovelhas: 

                                                 

 

254 Cascetta, Annamaria, Il tragico e l'umorismo. Studio sulla drammaturgia di Samuel Beckett, 91. 
255 Beckett, Samuel, Complete Dramatic Works, 57. 
256 O mesmo Saramago, numa conferência de 1998 na Universidade de Turim, afirmou ter passado da ‘fa-

se da estátua’ à ‘fase da pedra’: “É como se eu, ao longo de todos estes [primeiros] romances […] me ti-

vesse dedicado a descrever uma estátua. O que é uma estátua? a estátua é a superfície da pedra, a estátua é 

só a superfície da pedra, é o resultado daquilo que foi retirado da pedra”. Na segunda fase, contudo, ele 

tentou e conseguiu “penetrar mais profundamente na pedra”, sem se limitar a descrevê-la. 
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“[…] neste lugar nem tudo é o que parece, É um cemitério, é o Cemitério Geral, É um labirinto, Os 

labirintos podem ver-se de fora, Nem todos, este pertence aos invisíveis.”257 

O mesmo acontece com a dimensão temporal, cuja indefinição lhe confere um 

valor eternizador e universalizante. A este respeito, merece a pena citar o que Saramago 

afirmou relativamente a sua conceção do tempo: 

“Entendo o tempo como uma grande tela, uma tela imensa, onde os acontecimentos se projectam 

todos, desde os primeiros até aos de agora mesmo. Nessa tela, tudo está ao lado de tudo, numa es-

pécie de caos, como se o tempo fosse comprimido e além de comprimido espalmado, sobre essa 

superfície; e como se os acontecimentos, os factos, as pessoas, tudo isso aparecesse ali não diacro-

nicamente arrumado, mas numa outra ‘arrumação caótica’, na qual depois seria preciso encontrar 

um sentido. […] Foi isso que meteu na minha cabeça uma espécie de vertigem, de necessidade de 

captação daquele todo, […] de compreender como se ligam as coisas todas que não têm (ou que 

parecem não ter) nada que ver ali”.258 

Aparece claro, portanto, como esta tese relativiza as referências cronológicas e 

geográficas, já que o significado das obras abrange uma realidade mais ampla daquela 

específica da narração e que se aproxima duma perspetiva alegórica. A mesma visão en-

contra-se em Beckett, em que a localização temporal é ausente ou, se figura, é refutada e 

posta em dúvida: 

“POZZO: Is it evening? 

Silence. Vladimir and Estragon scrutinise the sunset. 

ESTRAGON: It's rising. 

VLADIMIR: Impossible. 

ESTRAGON: Perhaps it's the dawn. 

VLADIMIR: Don't be a fool. It's the west over there. 

ESTRAGON: How do you know?”259 

O tempo é ao mesmo tempo indefinido e infinito, tornando-se uma eternidade 

confusa em que os personagens ficam presos. Desta forma, se como afirma Pozzo “the 

blind have no notion of time”, nem sequer os que veem conseguem dar um sentido à 

dimensão temporal; ou melhor, como sustentaria Saramago, também os que acreditam 

poder ver são na verdade cegos por sua vez. A que se desenvolve assim é uma “poética 

                                                 

 

257 Saramago, José. 1997. Todos os Nomes. Lisboa, Editorial Caminho: 238. 
258 Reis, Carlos, Diálogos com José Saramago, 57-58. 
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da universalidade”260 que se constrói em torno da ausência, que revela assim “a plurali-

dade indefinida das possibilidades de existir”261: “os cegos não precisam de nome”262, já 

que eles são a humanidade toda. 

Contudo, outro elemento que deve ser levado em conta é a fragmentação que ca-

rateriza esta realidade. De facto, nestas obras o universal não representa uma unidade 

harmónica, mas sim aparece incoerente, como se faltassem algumas peças para recons-

truí-lo totalmente. Em Beckett, para além da desconexão lógica que permeia os diálogos 

e as ações dos personagens, é a utilização das pausas e do silêncio que confere a frag-

mentação. A pausa, sobretudo no âmbito teatral, marca “a reflecção inquietante, a pas-

sagem que não se percebe, um pensamento que se infiltra e que se desejaria remo-

ver”263; essa indica uma mudança do nível da conversa, deixando entrever as ambigui-

dades de sentido que dominam a existência: 

“HAMM: […] Would I consent to take in the child... (Pause.) I can see him still, down on his 

knees, his hands flat on the ground, glaring at me with his mad eyes, in defiance of my wishes. 

(Pause. Normal tone.) I'll soon have finished with this story. (Pause.) Unless I bring in other char-

acters. (Pause.) But where would I find them? (Pause.) Where would I look for them? (Pause. He 

whistles. Enter Clov.) Let us pray to God.”264 

Neste exemplo, destaca-se como as pausas dramáticas são carregadas de signifi-

cado ainda mais das palavras, que se tornam paradoxalmente entremeios vácuos que in-

terrompem o silêncio revelador. Assim, o jogo das pausas contribui para uma “erosão da 

palavra”265 que culminará na imobilidade e na totalidade do silêncio da última drama-

turgia beckettiana, em que até a voz perde a sua consistência. Em That Time, por exem-

plo, as vozes A, B e C, todas pertencentes à “old white face”266 do protagonista e repre-

sentantes momentos diferentes da vida dele, se encadeiam sem interrupção, exceto al-

gumas longas pausas em que o velho abre os olhos e o seu fôlego é o único som que se 

ouve. Desta forma, a palavra fica esvaziada de dentro, tornando-se um fluxo indistin-

guível cujo significado aparece opaco e desvanecido. 
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Esta desconexão pode-se encontrar, se bem com caraterísticas diferentes, também 

nas re-Escrituras saramaguianas. Em Caim, por exemplo, o “jogo dos presentes alterna-

tivos” que o irmão de Abel tem de enfrentar sem uma aparente razão é disso um em-

blema, já que manipula o tempo cada vez mais, mostrando-lhe “antes o que só viria a 

acontecer depois”267. Diferentemente do que acontece no texto bíblico, Caim, depois de 

ser castigado por Deus, “não se torna um errante em seu próprio tempo e espaço, mas 

um errante de presentes” que se sucedem sem uma aparente ordem cronológica268: 

“O futuro, dizemos nós, e respiramos tranquilos, já lhe pusemos o rótulo, a etiqueta, mas, em nossa 

opinião, entender-nos-íamos melhor se lhe chamássemos outro presente, porque a terra é a mesma, 

sim, mas os presentes dela vão variando, uns são presentes passados, outros presentes por vir, é 

simples, qualquer pessoa perceberá”269. 

Ele, relutantemente, torna-se na testemunha dos principais acontecimentos do Ve-

lho Testamento, nos quais assume um papel ativo e que fazem parte dum percurso que o 

levará à consciência final do seu destino e da injustiça do projeto de Deus. Caim assiste 

à destruição de Sodoma e Gomorra e ao assalto a Jericó; vê os sofrimentos de Job, devi-

dos a “um acordo de jogadores entre deus e o diabo”270; impediu o assassínio de Isaac, 

já que o anjo encarregado de revogar a ordem de Abraão chegou atrasado por causa de 

“um problema mecânico na asa direita [que] não sincronizava com a esquerda”271; e as-

sim por diante. Ele mesmo conta o seu caminho e as suas reflexões a Lilith: 

“Vi coisas que ainda não aconteceram, Queres dizer que adivinhaste o futuro, Não adivinhei, esti-

ve lá, Ninguém pode estar no futuro, Então não lhe chamemos futuro, chamemos-lhe outro presen-

te, outros presentes, Não percebo, Também a mim ao princípio me custou a compreender, mas de-

pois vi que, se estava lá, e realmente estava, era num presente que me encontrava, o que havia sido 

futuro tinha deixado de o ser, o amanhã era agora, Ninguém vai acreditar em ti, Não penso dizer 

isto a mais ninguém, O teu mal é que não trazes contigo nenhuma prova, um objecto qualquer des-

se outro presente, Não foi um presente, mas vários.”272 

O significado destas viagens temporais é reassumido pelo protagonista, ao afir-

mar que “o futuro já está escrito, o que nós não sabemos é ler-lhe a página”273. Desta 
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forma, “passado, presente e futuro confluem para um mesmo instante empírico”274, cri-

ando uma atemporalidade que oscila entre fragmentação e universalização. 

Esta conceção liga-se significativamente àquela expressa no Evangelho segundo 

Jesus Cristo, de acordo com a qual “o tempo não é uma corda que se possa medir nó a 

nó, o tempo é uma superfície oblíqua e ondulante que só a memória é capaz de fazer 

mover e aproximar”275. É a perceção que os homens têm do tempo o elemento que mais 

afeta a sua dimensão e a sua continuidade, como testemunha o episódio em que Jesus 

passa quarenta dias num barco com Deus, envoltos no nevoeiro. Ele acredita ter estado 

no mar no máximo um dia e uma noite, mas as perceções do ser humano, até do Filho 

de Deus, podem se revelar erradas e falaciosas. Nos personagens de Beckett, por seu la-

do, a falha da perceção é uma constante inescapável, que torna a esfera das sensações 

não credível e enganadora. Inúmeras vezes eles não conseguem distinguir o dia da a 

noite e o ontem do hoje, de maneira que o indefinido assume os contornos do fragmen-

tado. 

Assim, a que emerge destas obras é uma realidade ao mesmo tempo universal e 

incoerente, em que as referências espácio-temporais e de significado perdem a sua con-

sistência e a sua fiabilidade. 
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Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, 

porque tu estás comigo; a tua vara e o teu cajado me consolam. 

 

Salmos 23:4 



63 

 

 

3.2. When I fall I’ll weep for happiness: o final impossível  

 

 

O elemento do indefinido atinge também a estrutura das obras, em particular no 

que diz respeito ao final. Na maior parte das peças de Beckett, assim como em alguns 

dos romances de Saramago, o final aparece indeterminado, aberto, um inconcebível ‘fim 

inacabado’ que abre os cenários, em vez de fechá-los. Em Beckett, em particular, as si-

tuações situam-se num limbo não só espácio-temporal, mas ainda existencial, já que as 

experiências narradas se passam num limiar entre a vida e a morte, imersas ao mesmo 

tempo “no Tudo e no Nada”276. A morte, “a figura radical do limite”277 que consegue 

acabar tudo, é constantemente tematizada e evocada, mas nunca atingida, na medida em 

que essa é representada sensivelmente através dum radical processo de subtração que 

leva a “apanhar a existência extrema”278. Em Endgame, por exemplo, o fim não pode 

ser atingido pois o próprio início é já uma conclusão:  

“CLOV (fixed gaze, tonelessly): Finished, it's finished, nearly finished, it must be nearly finished. 

(Pause.) […] I can't be punished any more.”279 

Não é possível saber o que é que está “nearly finished”, mas o que aparece claro é 

o facto dos personagens se encontrarem numa situação extrema, em que o Nada está à 

beira de abranger tudo e ainda assim resíduos de realidade resistem à destruição. 

É preciso notar que o fim, neste contexto, não é algo temido pelos personagens, 

mas sim algo que em última análise é ansiado e mesmo desejado. A morte apresenta-se 

atrativa e tentadora, dado que é o único elemento que poderia pôr termo aos sofrimentos 
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Eu sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente; 

nada se lhe deve acrescentar, e nada se lhe deve tirar; 

e isto faz Deus para que haja temor diante dele.  

O que é, já foi; e o que há de ser, também já foi; 

e Deus pede conta do que passou. 

 

Eclesiastes 3:14,15 
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causados pela existência. A morte é muitas vezes vista como o alívio final, tanto que 

Clov chega a afirmar: “When I fall I'll weep for happiness”280. Essa é o fim do percurso 

de expiação ao que ficam condenados a partir do nascimento, uma presença constante 

que os seduz e que suscita a esperança de poderem acabar com o fardo da vida e da es-

pera. Como afirma Vladimir em Waiting for Godot, “Hope deferred maketh the some-

thing sick”281, e neste cenário a esperança foi adiada tantas vezes que está já perdida. 

Esta é uma clara revisitação duma celebre passagem bíblica, “A esperança adiada desfa-

lece o coração, mas o desejo atendido é árvore de vida”282, em que, contudo, o coração 

se torna num “something” indefinido e não mais reconhecível, enquanto a árvore de vi-

da fica seca, desde que nenhum desejo pode ser atendido. Desta forma, em Endgame, o 

fim se apresenta, se não como uma esperança, pelo menos como “a possibilidade duma 

situação diferente”283 daquela que os personagens vivem, um “Old endgame lost of old, 

play and lose and have done with losing”284. A única saída do jogo de morte que se de-

senvolve no quarto de Hamm é através da morte, um ato ritualizado e adiantado que não 

chega a oferecer a salvação daquele universo de decadência, mas sim, como o próprio 

Clov aparece realizar, pode levar a algo ‘outro’, a uma indeterminação preferível à cer-

teza da pena. Igualmente, Vladimir e Estragon não conseguem mais suportar o fardo da 

espera e dão-se conta de que “The best thing would be to kill [themselves]”285. Eles che-

gam mesmo a planear o suicídio enforcando-se, antes ridiculizando-o e vendo-o como 

um meio para obterem “an erection”286, depois testando a resistência do cinto de Estra-

gon: 

“ESTRAGON: Wait, there's my belt. 

VLADIMIR: It's too short. 

ESTRAGON: You could hang onto my legs. 

VLADIMIR: And who'd hang onto mine? 

ESTRAGON: True. 
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VLADIMIR: Show me all the same. (Estragon loosens the cord that holds up his trousers which, 

much too big for him, fall about his ankles. They look at the cord.) It might do in a pinch. But is it 

strong enough? 

ESTRAGON: We'll soon see. Here. 

They each take an end of the cord and pull. It breaks. They almost fall. 

VLADIMIR: Not worth a curse.”287 

Em Happy Days, Winnie fantasia sobre a própria morte várias vezes, imaginando 

“not necessarily [to] burst into flames, no, just little by little be charred to a black cin-

der”288. Ela tem todos os seus objetos numa “black bag”, que evoca sinistramente um 

saco para cadáveres, e possui um revolver que continua a emergir da bolsa. Ela admite 

que “it’s a comfort to know [it’s] there”289, já que as perspetivas do “eternal dark” e da 

“black night without end”290 aparecem cada dia mais fascinantes. O gesto final, o fim da 

angústia, a tentação de acabar com tudo se concretizam naquele objeto, tanto que a mu-

lher chega até a beijá-lo, como se fosse o seu último recurso. O mesmo acontece em All 

that Fall, em que Mrs Rooney exclama freneticamente a sua aspiração de se reduzir “in 

atoms”291, desconectando-se duma existência demasiado penosa para ser sustenida. O 

seu desejo, como aquele da maior parte dos personagens beckettianos, é conseguir che-

gar à dissolução, à elisão do corpo ao qual fica acorrentada: 

“MRS ROONEY: Would I were lying stretched out in my comfortable bed, Mr Barrell, just wast-

ing slowly, painlessly away, keeping up my strength with arrowroot and calves-foot jelly, till in 

the end you wouldn’t see me under the blankets any more than a board. [Pause.] Oh no coughing 

or spitting or bleeding or vomiting, just drifting gently down into the higher life.”292 

Neste sentido, a reflexão de Beckett relativamente à morte aproxima-se à conce-

ção de ‘ser-para-a-morte’ de Heidegger, “o autêntico sentido da existência, pois nos 

afasta da simples submissão aos fatos e circunstâncias”293. De acordo com o filósofo 

alemão, cada momento da existência é afetado pela morte, uma presença constante que 

pode ser entendida quer como a finitude que distingue o ser humano, quer como a cons-

ciência desta inelutável temporalidade. Assim, a morte se revela como a possibilidade 
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mais própria, incondicionada e insuperável para o ser humano, já que, diante da certeza 

dela, o homem tem a oportunidade de encará-la, aceitando tudo o que engloba esta con-

dição, e de rejeitar a existência inautêntica. 

Também nos romances de Saramago analisados precedentemente a morte é uma 

temática presente e significativa, se bem numa ótica diferente daquela beckettiana. Em 

Ensaio sobre a Cegueira, por exemplo, essa permeia o romance, sendo uma presença 

que paira sobre os personagens do princípio ao fim. Os exemplos seriam muitos, contu-

do merece a pena realçar alguns casos em que a morte aparece ser aceita e não evitada. 

No final de O Evangelho segundo Jesus Cristo, Jesus “acabou de ver, em figura e em 

presença, o seu próprio destino”, aquele “de muitos dos que hão-de nascer” e “as razões 

de Deus e os seus desígnios”. Daí, ele realiza que a única possibilidade que a humani-

dade tem para esconjurar os sofrimentos que derivariam do plano de Deus é através da 

sua morte. Ele sente-se obrigado a fazer o possível para “poupar as vidas dos que hão-de 

vir”, chegando até a sacrificar a própria vida: 

“O filho de Deus deverá morrer na cruz para que assim se cumpra a vontade do Pai, mas, se no lu-

gar dele puséssemos um simples homem, já não poderia Deus sacrificar o Filho, Queres pôr um 

homem no teu lugar, um de nós, perguntou Pedro, Não, eu é que irei ocupar o lugar do Filho, Em 

nome de Deus, explica-te, Um simples homem, sim, mas um homem que se tivesse proclamado a 

si mesmo rei dos Judeus, que andasse a levantar o povo para derrubar Herodes do trono e expulsar 

da terra os romanos, isto é o que vos peço, que corra um de vós ao Templo a dizer que eu sou esse 

homem, e talvez que, se a justiça for rápida, não tenha a de Deus tempo de emendar a dos homens, 

como não emendou a mão do carrasco que ia degolar João.”294 

No desespero final, o próprio Cristo procura morrer como Filho do Homem e não 

como Filho de Deus, privando o pai do principal instrumento de manipulação das almas, 

o martírio do Filho. Ele, assim, aceita a morte para evitar sofrimentos maiores, frustrar 

os objetivos de Deus e oferecer à humanidade uma esperança de salvação. 

Em um dos romances mais recentes do autor português, As Intermitências da 

Morte, a morte se torna ainda um personagem concreto e personificado, além de ser a 

temática fundamental no centro da reflexão. O romance baseia-se no desenvolvimento 

duma hipótese e duma situação que aparecem absurdas, mas que oferecem a oportuni-

dade de refletir duma forma diferente sobre a morte e sobre a relação que o homem tem 

com essa. Saramago imagina um cenário em que a morte, odiada pelos homens, decide 

interromper o seu trabalho, fazendo com que as pessoas do país continuem a viver sem 
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possibilidade de saída. Se no princípio o acontecimento aparece uma bênção, com o 

passar do tempo revela as suas contraindicações e as consequências dramáticas que tem. 

A sociedade, de facto, entra em crise, já que os velhos e os doentes não podem arranjar 

um alívio para os seus sofrimentos, os agentes funerários se encontram privados do seu 

papel, os hospitais não conseguem fazer face à sobrelotação e assim por diante. Nesta 

situação, desenvolve-se mesmo uma associação criminosa, a “maphia” (“com ph […] 

para [se distinguir] da outra, da clássica”295), que se ocupa em levar os enfermos “ao ou-

tro lado da fronteira, lá onde a morte continua em actividade”296. A própria Igreja perde 

a sua função, desde que “sem morte não há ressurreição, e sem ressurreição não há igre-

ja”297. Como afirma o autor, “sem morte não haveria Deus, porque não o inventariam. 

Mas sem Deus não haveria morte, porque Deus tinha de fazer a vida finita”298. Assim, 

ele “subverte a utilização clássica da morte como instrumento de dominação com e pelo 

cristianismo, empregando-a como instrumento de denúncia”299 e contestando ao mesmo 

tempo a ideia de que para obter a graça e a salvação é preciso morrer e sofrer. Portanto, 

se em São Paulo o homem tem de operar a própria “salvação com temor e tremor” “não 

só na presença [de Deus], mas muito mais agora na [sua] ausência”300, de acordo com 

Saramago infelizmente “a ideia da redenção pelo sofrimento é e continuará a ser a me-

lhor ideia do mundo moderno”301. A conceção que emerge é que, para viver, é impres-

cindível morrer, já que “a eternidade instauraria um caos inviável”302. Para Saramago, a 

morte está assim “a serviço da vida, vazia de qualquer transcendência ou redenção”, 

desde que, “na perspetiva da nossa inexorável mortalidade, tudo é pouco e insignifican-

te”303. 

Contudo, nas obras em análise a morte almejada e esperada aparece inatingível e 

remota. Em particular, em Beckett a morte falha e se torna no fracasso final do ser hu-
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mano. Em Waiting for Godot, as tentativas de suicídio dos personagens tornam-se em 

entremeios cómicos e ainda grotescos, que contribuem para “make the time pass”, mas 

que não os ajudam a acabarem com a espera insustentável. No episódio final, o que po-

deria ser o clímax trágico e o ato final dos dois se torna numa cena ridícula e clownesca, 

com as calças de Estragon que caem sem que ele se aperceba: 

“ESTRAGON: Well? Shall we go? 

VLADIMIR: Pull on your trousers. 

ESTRAGON: What? 

VLADIMIR: Pull on your trousers. 

ESTRAGON: You want me to pull off my trousers? 

VLADIMIR: Pull ON your trousers. 

ESTRAGON: (realising his trousers are down). True. 

He pulls up his trousers.”304 

De forma idêntica, em Happy Days Winnie quer o fim e ao mesmo tempo o re-

ceia, e “na esperança de que Deus lhe conceda mais um ‘dia feliz’ se condena aos so-

frimentos atrozes deste ‘world without end’”305. Ela nunca chega a utilizar o revolver, 

que lhe permitiria abandonar a pena da sua existência, porque “se por um lado o silêncio 

eterno a atrai, pelo outro a assusta, e continuar a falar lhe serve para ter a certeza de es-

tar viva”306. O mesmo acontece em Endgame, onde Clov nunca consegue sair do quarto 

e Hamm não aceita acabar com uma partida perdida há muito tempo: 

“HAMM: […] Enough, it's time it ended, in the shelter, too. (Pause.) And yet I hesitate, I hesitate 

to... to end. Yes, there it is, it's time it ended and yet I hesitate to— (He yawns.) —to end.”307 

Nestas obras, o pensamento da morte não é suficiente para fazer com que aconte-

ça; essa é uma presencia constante e oprimente, “um termo para o qual [os personagens] 

vão, mas sendo condenados a não o atingir”308. O final permanece inacabado e suspen-

dido, já que uma vez que o homem fica atirado no mundo (o em cena, no teatro de Bec-
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kett), não há como voltar atrás. Para corroborar esta visão, é suficiente citar o exemplo 

de Act without Words I, em que o personagem “is flung backwards on the stage”309, e 

cada vez que tenta sair do palco é jogado atrás. 

Também no Evangelho saramaguiano o projeto de rebelão de Jesus falha, já que a 

morte dele não conseguirá salvar a humanidade do destino de sofrimentos que Deus 

planeou. Assim, Jesus “compreendeu que viera trazido ao engano como se leva o cor-

deiro ao sacrifício, que a sua vida fora traçada para morrer assim desde o princípio dos 

princípios, e, subindo-lhe à lembrança o rio de sangue e de sofrimento que do seu lado 

irá nascer e alagar toda a terra, clamou para o céu aberto onde Deus sorria, Homens, 

perdoai-lhe, porque ele não sabe o que fez”310. Aqui a morte é alcançada por Jesus, mas 

em vez de funcionar para frustrar os objetivos do Pai, se transforma no instrumento final 

dele, desde que Deus proclama ao Cristo na cruz: “Tu és o meu Filho muito amado, em 

ti pus a minha complacência”311. O sacrifício de Jesus, portanto, foi em vão e, em vez de 

consentir o alívio para as penas, é a peça que permite a Deus dar início ao desenho de 

poder e sangue. Nesta ótica, merece a pena citar um trecho da História de José, o Car-

pinteiro, um dos Apócrifos do Novo Testamento, de acordo com o qual “a morte cum-

pre só as ordens de Deus, ao contrário de Adão”312. Portanto, por causa da transgressão 

de Adão, “esta enorme dor recaiu sobre a humanidade toda”313, sujeita ao domínio da 

morte e sem nem a esperança de utilizá-la para sua vantagem. 

Desta forma, a morte expiatória revela-se um ato falhado, desde que o Cristo sa-

ramaguiano não se torna em salvação para os homens e os personagens de Beckett não 

têm a possibilidade de morrer. A este respeito, Michael Worton introduziu o conceito de 

“diminishing spiral”314, uma ‘espiral minguante’ em que os personagens ficam presos. 

A que eles enfrentam não é uma situação completamente imutável, mas sim um cami-

nho para a decadência. Eles esperam até ao infinito um fim que não chega e dá lugar à 

degradação e à desconstrução, num andamento cíclico que não os leva ao ponto inicial, 

mas sim a uma situação ainda pior daquela do dia anterior. Assim, Winnie está cada dia 
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mais enterrada sem chegar a está-lo completamente, Pozzo torna-se cego e Lucky mudo, 

na casa de Hamm e Clov os últimos recursos estão a se esgotar, mas ainda há “just 

enough to keep [them] from dying”315, e assim por diante. Neste sentido, para utilizar as 

palavras de Worton, “a morte como evento é apresentada como desejada, mas no fim 

impossível, enquanto morrer como processo aparece a única realidade certa”316. Sara-

mago, numa entrevista sobre As Intermitências da Morte, afirma que “o pior que pode-

ria acontecer com o homem seria não morrer, porque uma vida eterna se transformaria 

numa velhice eterna”317. Isso é precisamente o que acontece nas obras de Beckett, em 

que a velhice é o único estádio da vida humana tomado em consideração, desde que, 

uma vez no mundo, o homem tem o destino marcado. Uma das influências que o pró-

prio Beckett reconhece como mais significativas para o seu trabalho é a da Comédia de 

Dante, em particular o Purgatório. Contudo, no poeta italiano este é sim o lugar da expi-

ação, mas também o da espera e da esperança, já que a única direção em que conduz é o 

Paraíso, assegurado no final do percurso. Em Beckett, ao contrário, a transição acontece 

só na direção do Inferno, cujo abismo existencial é o destino do homem. Os persona-

gens de Beckett nunca têm a possibilidade de “rever as estrelas”318 e, “quando a luz in-

vade o palco ou a página de Beckett”319, essa não é a luz da redenção, mas sim um “bla-

ze of hellish light”320. Como se repete em Endgame, “something is taking its course”321, 

porém nunca o concluirá, não dando aos personagens a faculdade de quebrarem a espi-

ral. Segundo Mary Bryden, em Beckett a existência humana é uma transição “de uma 

insondável escuridão a outra”322, “de zero a zero”323, para citar Paul Valery. O próprio 

Saramago, numa entrevista, retoma esta ideia, afirmando que “a essência humana é um 

intermédio entre o nada e o nada […] porque antes de nascer, o que havia antes era o 
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nada, depois também é o nada”324. De acordo com ambos, portanto, a vida do homem 

não é um percurso purgativo no sentido cristão, já que no seu termo não existe uma sal-

vação concedida por qualquer divindade através da graça. 

Um elemento que se liga estreitamente a esta reflexão é a relação com o nasci-

mento e, por conseguinte, com a renascença e a ressurreição. Nestes autores, a promessa 

final do cristianismo falha, porque se perde a conceção da transcendência à sua base. 

Em Beckett, “o nascimento nunca é causa de júbilo, desde que parir significa também 

condenar à morte”325. Em Saramago, por sua vez, a salvação não pode ser procurada na 

vida após a morte, mas sim na própria vida, conduzida no respeito da sacralidade do ser 

humano. Relativamente a isso, merece a pena realçar um dos episódios mais relevantes 

de O Evangelho segundo Jesus Cristo, quando Maria de Magdala previne que Jesus res-

suscite Lázaro. É precisamente no momento em que Jesus está prestes a fazer o ‘milagre 

extremo’ “que Maria de Magdala põe uma mão no ombro de Jesus e diz, Ninguém na 

vida teve tantos pecados que mereça morrer duas vezes, então Jesus deixou cair os bra-

ços e saiu para chorar”326. Assim, a natureza humana de Jesus prevalece sobre a predes-

tinação divina e aparece evidente o facto de Saramago achar que não existe uma possí-

vel salvação para além da vida. Ressurgir significaria ser forçados a morrer duas vezes, 

um suplício que ninguém merece ou pode aguentar. É significativo destacar também 

que é o elemento feminino que leva Jesus a plena consciência da sua humanidade e da 

crueldade do desenho de Deus, já que é Maria de Magdala a que concretamente e em 

primeiro lugar “impede a realização do sagrado, questiona o terrível caráter de Deus e 

adverte Cristo do perigo de ser eleito por esse Deus”327. 

A morte, em última análise, é um elemento que assume características e valores 

diferentes nas obras destes autores. Pode ser entendida como o alívio para a pena de vi-

ver, como uma ameaça constante que a torna num instrumento de manipulação das 

consciências, como uma componente fundamental da vida que tem de ser aceitada e 

acolhida, e assim por diante. Contudo, há também outro papel que a morte pode desen-

volver: o de desafio à predeterminação divina ou imposta pelos intermediários de Deus. 
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Esta ideia, como se viu antes, já aparece em O Evangelho segundo Jesus Cristo, no 

momento em que Jesus tenta utilizar o seu sacrifício na cruz para livrar os homens dos 

planos de Deus, mas é em Caim que atinge o seu auge. Neste romance, o irmão de Abel 

toma uma decisão drástica, desde que chega mesmo a matar todos os que viajavam na 

Arca de Noé com a exceção do próprio patriarca, que se deixa cair no mar depois de ter 

realizado o fracasso da sua missão. 

O objetivo de Caim é destruir o plano de Deus de recomeço da humanidade, res-

gatando-a das imposições de uma deidade que inúmeras vezes se revelou cruel e movida 

só por lógicas de poder. Ele afirmou ter matado Abel “por não poder matar o senhor”328, 

mas agora, matando a humanidade, ele consegue matar Deus e, por conseguinte, “fazer 

nascer a humanidade”329. Ele destrói o divino como forma “de defender a humanida-

de”330, e considera preferível para o homem se extinguir do que viver como um “joguete 

nas mãos de Deus”331: 

“Onde estão noé e os seus, perguntou o senhor, Por aí, mortos, respondeu caim, Mortos, como, 

mortos, porquê, Menos noé, que se afogou por sua livre vontade, aos outros matei-os eu, Como te 

atreveste, assassino, a contrariar o meu projecto, é assim que me agradeces ter-te poupado a vida 

quando mataste Abel, perguntou o senhor, Teria de chegar o dia em que alguém te colocaria peran-

te a tua verdadeira face, Então a nova humanidade que eu tinha anunciado, Houve uma, não haverá 

outra e ninguém dará pela falta, Caim és, e malvado, infame matador do teu próprio irmão, Não 

tão malvado e infame como tu, lembra-te das crianças de sodoma. Houve um grande silêncio. […] 

A história acabou, não haverá nada mais que contar”332. 

Assim, o ciclo de desconstrução ativa e de desmistificação dos mitos dos Testa-

mentos se completa, na medida em que Caim, através dum sacrifício contrário aos dese-

nhos de Deus para os homens, consegue ter sucesso onde o Jesus do Evangelho falhou. 
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E como morre o sábio, assim morre o tolo! 

Por isso odiei esta vida, porque a obra que se 

faz debaixo do sol me era penosa; 

sim, tudo é vaidade e aflição de espírito. 

 

Eclesiastes 2:16,17 
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4. Histórias dos homens e dos seus desentendimentos com Deus 

 

4.1. Ah, the old questions, the old answers: desconstruindo a tradição 

 

 

 

 

 

 

 

Como já se começou a ver, um dos elementos principais que liga os dois autores é 

a sistematicidade e a importância do procedimento de desconstrução das tradições que 

eles operam. A ideia fundamental à base deste processo é a de que a tradição, a história, 

as mitologias, “tudo isto pode ser contado doutra maneira”333. Através da mudança de 

perspetiva, os acontecimentos e as narrações podem assumir valências diferentes, como 

se pode compreender deste trecho duma entrevista de Saramago: 

“Se se está a dar uma nova versão dos factos, é porque se está a falar de factos de que temos co-

nhecimento por uma certa versão deles. Evidentemente que aquilo que nos chega não são verdades 

absolutas, são versões de acontecimentos, mais ou menos autoritárias, mais ou menos respaldadas 

pelo consenso social ou pelo consenso ideológico ou até por um poder ditatorial que dissesse ‘há 

que acreditar nisto, o que aconteceu foi isto e portanto vamos meter isto na cabeça’. O que nos es-

tão a dar, repito, é uma versão. E […] a única verdade absoluta é que toda ela é relativa”334 

Em Saramago, a desmistificação pode-se ver sobretudo no que diz respeito à His-

tória, entendida como uma ficção, “uma montagem fundada sobre um ponto de vis-

ta”335, um “tempo outro”336 que tem de servir como orientação para o presente. Ele, so-

bretudo nos seus romances definidos como históricos, “não escreve a História que foi, 

porém a que está sendo diante dos seus olhos e poderia ter sido no passado”337, na ótica 

dum diálogo incessante entre passado e presente. A História deixa assim de ser uma e 

incontestável, mas se torna por sua vez num relato, uma história entre as inúmeras estó-
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Nem ainda no teu pensamento amaldiçoes ao rei, 

nem tampouco no mais interior da tua recâmara amaldiçoes ao rico; 

porque as aves dos céus levariam a voz, 

e os que têm asas dariam notícia do assunto. 

 

Eclesiastes 10:20 
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rias possíveis que a compõem. A chave desta conceção consiste no “introduzir o ponto 

de vista ali onde parecia só haver dogma”338, subvertendo a visão comum através de “o 

anacronismo e a ignorância de fato da História, que [lhe] permitem usar atrevidas liber-

dades”339. 

Um exemplo desta tese é o romance História do Cerco de Lisboa, em que o revi-

sor Raimundo Silva – ao corrigir um relato do cerco de Lisboa de 1147 – decide “dizer 

que não à história oficial”340, afirmando que os cruzados ‘não’ ajudaram os portugueses 

na reconquista da capital e, por conseguinte, escrevendo uma outra história dos aconte-

cimentos baseada nesta nova premissa. Desta forma, apesar de ser narrada com realismo 

e aparente verosimilhança, a História se torna invenção e aponta para outra realidade 

possível. Paradoxalmente, o romance saramaguiano que se apresenta como o mais perto 

do género histórico põe assim em evidência como “a verdade histórica não existe”341, 

mas é só “outro aspeto da ficção, da invenção narrativa”342. Igualmente, num romance 

como Memorial do Convento, a reconstrução histórica canónica perde as suas referên-

cias, desde que o autor introduz um ponto de vista outro, o dos “homens concretos, sa-

crificados e obscuros”343, os quais, apesar de serem esquecidos pelos livros de história, 

são os que realmente a modelam e a concretizam. Assim, uma das possíveis estórias pa-

ralelas toma forma, fundamentada na realidade quotidiana e analisada por baixo, de uma 

perspetiva diferente e inclusive perturbadora. 

Esta provocação aos dogmas que construem a História oficial inscreve-se num 

percurso mais amplo, e partilhado por Beckett, de desafio aos parâmetros tradicionais de 

análise do mundo. A maior parte das narrativas de Saramago, com efeito, desenvolvem-

se “em torno de um facto […] inteiramente inventado, e que se manifesta em plena im-

possibilidade de sucesso”344. Estes gestos ficcionais, carregados de “um alcance simbó-

lico e ideológico”345, representam hipóteses absurdas e até mesmo sobrenaturais, mas 
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que, no entanto, são desenvolvidas mediante a lógica e o realismo, os instrumentos da 

crónica e da racionalidade. Por exemplo, no citado História do Cerco de Lisboa é a in-

trodução de um ‘não’ num relato histórico que dá início aos acontecimentos; em Memo-

rial do Convento é a vontade de fazer voar a Passarola; em A Jangada de Pedra é o 

desprendimento da Península Ibérica da Europa; em Ensaio sobre a Cegueira é uma 

inexplicável epidemia de cegueira branca; em Ensaio sobre a Lucidez o facto da maior 

parte dos eleitores votar em branco; e assim por diante. O que emerge desta modalidade 

narrativa saramaguiana é, afinal, a aceitação da possibilidade da incongruência na reali-

dade, incongruência que, no entanto, não se verifica na forma-romance, a qual procede 

com rigor e realismo. Desta forma, há em Saramago uma “aliança do real com o fantás-

tico”346, que se aproxima do realismo maravilhoso e que comporta uma “infinita multi-

plicação dos possíveis”347. 

Relativamente a isso, aparece útil analisar separadamente o caso de A segunda 

vida de Francisco de Assis, uma peça teatral em que Saramago imagina o ressurgimento 

do santo italiano nos dias de hoje “para restituir à Ordem a pureza originária”348. Este 

ponto de partida, irreal como os vistos anteriormente, é um pretexto para a reflexão so-

bre o papel dos intermediários de Deus e, especialmente, sobre a tradição e a temática 

da pobreza. A ideia da peça nasceu, nas palavras do autor, “em Assis, quando [se] en-

contrava lá, num claustro, com dois frades franciscanos a vender bugigangas religiosas, 

estampinhas, crucifixos e rosários”349. Na ótica do autor, o facto de que “os que antes 

pediam, agora vendem, os que antes renunciavam, agora acumulam”350 foi um verdadei-

ro choque. A este respeito, é o mesmo conceito de tradição a ser posto em causa, já que 

as quinquilharias vendidas pelos frades representam a traição do próprio pauperismo e 

da sobriedade à base do Franciscanismo. Contudo, os que as compram acreditam serem 

símbolos daquela tradição mesma, de tal maneira que a traição duma tradição é vista e 

aceita como a própria tradição. Para além disso, também o próprio conceito de pobreza 
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exaltado pela Ordem é desafiado, já que até mesmo Francisco chega a achar que “a po-

breza não é santa” e “deve ser eliminada do mundo”351. 

Através da ficção literária, portanto, Saramago propõe não só uma releitura da 

História e das tradições, mas sim uma concreta mudança da maneira de olhar para a rea-

lidade, introduzindo uma diferente perspetiva baseada na relativização e na desmistifi-

cação dos dogmas e da visão comum. O mesmo acontece em Beckett, o qual esvazia as 

superstruturas sociais e culturais representando a vaidade e a artificialidade delas. Em 

Happy Days, por exemplo, é a ideia do matrimónio a ser questionada, tornando-se uma 

construção social que perdeu as suas referências na realidade. De facto, a comunicação 

entre Winnie e Willie aparece ausente ou, no mínimo, estéril: os dois não têm nada a di-

zer, nem beneficiam um do outro. Contudo, Winnie continua a manter um simulacro de 

relação, movida pelo hábito e pelos padrões da sociedade, aos quais se agarra para não 

mergulhar no abismo. O mesmo se verifica em Waiting for Godot e Endgame, em que, 

como se viu antes, é o conceito de amizade a ser esgotado, tornando-se num vão “expe-

diente social”. Em All that Fall, por sua vez, Beckett parodia uma das mitologias mais 

relevantes da cristandade e, consequentemente, do mundo ocidental: a via crucis. Como 

nota Keir Elam, “Maddy Rooney atravessa sete etapas ou estações (a metade de Cristo) 

[…] sofrendo atrozes tormentos físicos e psíquicos”352, numa revisão grotesca do per-

curso de Jesus até a cruz. A conceção tradicional da via crucis liga-se estreitamente à 

ideia duma expiação que conduz à redenção, mas aqui, no cenário de degradação pro-

posto por Beckett, “a miragem de um sentido transcendental”353 falha, assim como a es-

perança na salvação. Desta forma, o mito revela-se esvaziado, perde a sua capacidade de 

fornir paradigmas de significado e deixa de funcionar como ponto de referência. 

Merece atenção, nesta análise, o papel que Beckett reserva ao espetador das suas 

peças. De facto, através de vários jogos de metateatralidade e do derrubamento da 

‘quarta parede’, Beckett provoca nele “a consciência de si próprio como observador ob-

servado”354, tornando o público “comparticipante da realidade que se desenrola em ce-

na”.355 Como se viu antes, os personagens têm pleno conhecimento de serem “objetos 
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duma obra de arte”356, tanto que se dirigem diretamente ao público. Por exemplo, quan-

do Pozzo pergunta “Is everybody ready? Is everybody looking at me? […] Is everybody 

listening?”357, não pede só a atenção de Vladimir e Estragon, mas sobretudo a daquele 

auditório que Vladimir chama ofensivamente de “that bog”358. Para além disso, Lionel 

Abel aponta que, no âmbito do metateatro, o personagem é “consciente da função que 

ele próprio desempenha no drama que se desenvolve à volta dele”359, “da própria teatra-

lidade”360. Por isso, hesita em agir até ao extremo da parálise, colocando em dificuldade 

o espetador, que se encontra desorientado e “já não reconhece […] o seu papel”. De fac-

to, se ele não conseguir decifrar as identidades, as motivações, os termos espácio-

temporais [dos personagens], ainda menos conseguirá decifrar os seus próprios”361. 

Este elemento comporta, no espetador, a sensação perturbadora e irritante de ser 

“vítima duma partida”362, já que é ao mesmo tempo referido diretamente e ignorado pe-

los personagens. Eles, com efeito, deixam-no às escuras da realidade em que agem, dos 

antecedentes que os levaram à situação dramática em que vivem, e se pode ainda afir-

mar que não representam para o público, mas sim para si mesmos, para possibilitarem a 

própria existência. O próprio Vladimir, no final da peça, declara: “At me too someone is 

looking, of me too someone is saying, he is sleeping, he knows nothing, let him sleep 

on”363, tornando evidente a ignorância do público em relação aos acontecimentos. O es-

petador é assim mantido à distância da “farce”364 que os personagens representam, e a 

quarta parede, depois de ser abatida, se torna num espelho que o força a questionar si 

mesmo e o próprio papel. Verifica-se deste modo um efeito de estranhamento, em que o 

fruidor da obra, ao reconhecer “o próprio fracasso como destinatário”365, se encontra 

envolvido de outra forma na representação, não mais como juiz esterno, mas sim como 

objeto de observação. A concretização deste procedimento individua-se em Not I, em 

que Beckett introduz um “Auditor, […] a tall standing figure, sex undeterminable, en-
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veloped from head to foot in loose black djellaba, with hood fully faintly lit”366. Assim, 

o espetador torna-se um personagem, cujo papel é só o de ouvir o fluxo desconectado de 

palavras de “Mouth”. O “Auditor” situa-se num espaço intermediário entre o palco e a 

plateia e força o público real a observar o seu duplo, num voyeurístico e perturbador jo-

go de espelhos que o força à reconsideração dos papeis. Portanto, Beckett põe em cena 

o próprio espetador, derrubando a perspetiva de análise da realidade através da mudança 

do ponto de vista e desconstruindo o padrão canónico do texto e da experiência teatral e 

performativa. 

Um elemento que se liga a esta reflexão é o absurdo, cujo significado profundo 

não só permeia a obra beckettiana, mas atinge também alguns aspetos da narrativa sa-

ramaguiana. Foi Martin Esslin, no celebre ensaio The Theatre of the Absurd, que intro-

duziu por primeiro este conceito na análise do teatro de Beckett, na tentativa de indivi-

duar um percurso comum entre as pulsões inovadoras que caracterizaram as experiên-

cias dramatúrgicas de meados do século XX. De acordo com Albert Camus, com efeito, 

o panorama ocidental da época, marcado pela ruína da guerra, era um “universo subita-

mente privado de luzes ou ilusões, [em que] o homem se sentia um estrangeiro”367. 

Consequentemente, houve um “divórcio entre o homem e sua vida, entre o ator e seu 

cenário”368, que conduzem propriamente a “o sentimento da absurdidade”. Esslin, por-

tanto, sustenta que o surgimento do chamado Teatro do Absurdo foi uma tentativa de 

dar uma resposta a este sentimento, através da “renúncia ao esforço de debater a absur-

didade da condição humana, mas simplesmente apresentando-a na sua essência”369, por 

meio de imagens concretas. O teatro, em Beckett e não só, reapropria-se do seu aspeto 

mais especificamente performativo, retomando elementos da tradição clownesca, do 

mimo, da commedia dell’arte, do filme mudo. A mesma linguagem, neste sentido, deixa 

de funcionar como “instrumento para a expressão dos níveis mais profundos de signifi-

cado”370 e revela-se insuficiente a transmitir o que só pode se manifestar na performan-

ce. Desta forma, o absurdo expressa “a inadequação da abordagem racional”371 na análi-

se da insensatez da condição humana após a queda. A partir daí, revelam-se “a angústia 
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e o desespero que nascem da admissão de que o homem é cercado por áreas de escuri-

dão impenetrável, de que não pode nunca conhecer sua verdadeira natureza nem seu 

objetivo, e que ninguém lhe poderá fornecer regras de conduta prefixada”372. 

Esta conceção pode-se detetar também na obra de Saramago, o qual, apesar de 

parecer distante da visão do Teatro do Absurdo, compartilha a ideia de que não tudo po-

de ser explicado pela razão. A sua máquina-romance funciona, nomeadamente, através 

da mistura de dois lógicas contrastantes: a primeira, racional e quase iluminista, não 

deixa nada ao acaso e desenvolve-se como uma engrenagem que leva à investigação da 

realidade; a segunda, ao contrário, assume contornos apocalípticos e infiltra-se no irra-

cional, naquelas zonas de sombra da realidade que não são visíveis à luz da razão, mas 

que, contudo, existem e não podem ser ignoradas. 

A reflexão de ambos, portanto, chega à consciência da inutilidade dos instrumen-

tos que o homem próprio se atribuiu para se relacionar com a realidade e com os seus 

questionamentos, desde que sempre fornirão respostas parciais e nunca conseguirão 

atingir os cantos obscuros da existência. Consequentemente, estes instrumentos têm de 

ser relativizados e desmistificados, assim como os dogmas e os parâmetros canónicos 

nos quais os homens confiam para nortear a própria conduta e as próprias crenças. Sa-

ramago, como se verá mais adiante, centrará o seu processo de desconstrução no âmbito 

da religião, questionando o conjunto de valores e o sistema de poder que se desenvolveu 

a partir da ‘palavra de Deus’. Contudo, este procedimento atinge também outros níveis, 

chegando a pôr em dúvida uma vasta gama de pontos de referência, que perdem assim a 

própria solidez. Em Beckett, o exemplo talvez mais abrangente de desconstrução dos 

pilares do pensamento humano é o monólogo de Lucky em Waiting for Godot. Como 

afirma Pozzo, Lucky “even used to think very prettily once”373, mas agora a qualidade 

do seu raciocínio parece ter-se deteriorado, tornando-se numa “expressão desarticula-

da”374 e revelando a “desordem do pensamento formal”375. Nesta tirada “pseudo-

filosófica”376, Lucky mistura e ridiculiza a totalidade dos temas dos homens: a religião 
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(“a personal God quaquaquaqua with white beard”377), a filosofia e a história encon-

tram-se privadas da própria sacralidade e deixadas em farrapos, tornando tragicamente 

manifesta a vaidade das superestruturas humanas. A reação dos outros personagens é 

carregada de agonia: Pozzo aparece “dejected and disgusted”378, Vladimir e Estragon 

tentam silenciar o criado e interromper o seu fluxo de palavras. De facto, a consciência 

de que, após séculos de reflexões, o homem “is seen to waste and pine”379 sem possibi-

lidade de remédio não pode ser aceita sem reconsiderar a suposta supremacia do ser 

humano, a qual se desmorona sob os golpes da “irracionalidade controlada”380 do monó-

logo. É significativo realçar, aliás, que estas serão as últimas palavras de Lucky na peça. 

Com efeito, depois de ter atingido “o alfa e o ómega”381 do discurso sobre os temas e as 

obsessões humanas, ele não pode senão calar, esmagado por este fardo. 

Para além disso, outro conjunto de valores desafiado pelos autores é o da tragé-

dia. Isso acontece por meio duma mudança na relação com o absoluto, com o qual o 

homem deixa de rivalizar de maneira heroica e que se revela distante duma experiência 

humana muito mais terrena. Em muitas obras de Saramago, a relação com o absoluto é 

relegada em segundo plano, a favor da recuperação da relação com o humano e com a 

sua sacralidade. São muitos os episódios em que o pathos da narração aparece enfraque-

cido, na vontade de relativizar as situações e as lógicas que movem a narração. Também 

em O Evangelho segundo Jesus Cristo, o romance que mais se associa à ideia de um 

conflito trágico, há elementos que perspetivam o alcance da tragicidade. De facto, Jesus 

pode sem dúvida ser definido como um personagem trágico, respondente aos parâme-

tros desta ficção individuados por Northrop Frye em Anatomia da Crítica382: ele é um 

“herói que se torna mito, por ser superior aos outros por sua condição de filho de Deus”, 

e também “um homem que se destaca por sua capacidade de arguição e liderança”383. 

Além disso, ele carrega o fardo da culpa herdada de José, outro elemento tipicamente 

trágico e que o força a iniciar um percurso de expiação e de sacrifício. Contudo, a tragi-

cidade de Jesus é uma tragicidade humana, que perde uma parte da carga épica sobretu-

                                                 

 

377 Beckett, Samuel, Complete Dramatic Works, 42. 
378 Ivi, p. 41. 
379 Ivi, p. 42. 
380 Keatinge, Benjamin, “Beckett and Language Pathology”, 89. 
381 Cascetta, Annamaria, Il tragico e l'umorismo. Studio sulla drammaturgia di Samuel Beckett, 29. 
382 Frye, Northrop. 1973. Anatomia da crítica. São Paulo, Cultrix: 39-40. 
383 Pinheiro, Vanessa Neves Riambau. 2007. O trágico e o demoníaco em ‘O Evangelho Segundo Jesus 

Cristo’ de Saramago. Porto Alegre, Universidade Federal do Rio Grande do Sul: 10. 



81 

 

 

do nos episódios mais significativos. Por exemplo, a cena da crucifixão, que representa-

ria o clímax da derrota do herói no conflito com o destino, é apresentada no início do 

romance, perdendo assim o seu pathos e a sua potencialidade evocatória. Aliás, o episó-

dio da matança dos inocentes é referido de forma indireta, focando-se na perspetiva de 

José e Maria e esbatendo assim a perceção da dramaticidade. 

Em Beckett, ao invés, a tragédia esgota-se totalmente, através do desmantelamen-

to e da ridicularização dos seus núcleos tradicionais. Nas obras dele perde-se “o topos 

do herói e da sua ação”384, já que os personagens beckettianos são os anti-heróis do me-

tateatro, privados duma individualidade completamente formada, afetados da impotên-

cia e envolvidos em lutas e ações banais e grotescas. A tragédia baseia-se no conflito ir-

redutível com o absoluto, um absoluto que agora aparece relativizado e distanciado por 

meio duma desmistificação que alcança o humor e que transforma o trágico no tragicó-

mico. Como salienta Annamaria Cascetta, a tragédia esvazia-se “por ter acreditado na 

eficácia da ação e da palavra do homem”385. A presunção e a epicidade da palavra são 

desmontadas através do humor e da ridicularização, num processo do qual o monólogo 

de Lucky é novamente o exemplo mais evidente. Nele, os simulacros dos discursos filo-

sóficos e teológicos encontram-se trocados, por meio da introdução do ‘quacking 

sound’ e duma desconexão lógica que se torna linguística, revelando assim todos os li-

mites das regras e dos pontos de referência que o homem se atribuiu.  

A relação com a língua aparece então significativa na conceção de ambos os au-

tores, que operam a esse respeito um procedimento sistemático de desconstrução ou 

personalização, consoante o caso. Em Beckett, as certezas da linguagem têm de ser aba-

tidas através aquela que poderia ser chamada de “loucura linguística metódica”386, uma 

irracionalidade controlada utilizada para explorar os limiares da significação. O seu 

objetivo é neutralizar o poder evocatório e ordenador da palavra, distorcendo a sintaxe e 

a própria estrutura do discurso linguístico. Como o próprio autor afirmou numa entre-

vista, o seu material de trabalho é “a impotência, a ignorância”, e a sua “exploração é 

essa zona falhada do ser que tem sido posta de lado pelos artistas como coisa inútil – 
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como coisa, por definição, incompatível com a arte”387. Aparece, pois, significativa a es-

colha de utilizar, para a redação de várias obras, o francês no lugar do inglês, na tentati-

va de alcançar uma língua quanto mais objetiva possível, depurada das inflexões estilís-

ticas inevitáveis na língua materna. Em Beckett, o logos visa o fracasso, anulando o 

próprio papel de princípio racional que governa a realidade.  

Saramago, por seu lado, abandona as estruturas tradicionais da linguagem, apon-

tando basicamente “a não fiabilidade da própria língua como veículo objetivo de relação 

dos acontecimentos”388. Ele desenvolve um estilo muito peculiar, cuja aspiração é “tra-

duzir uma simultaneidade, é dizer tudo ao mesmo tempo”389 através da coexistência de 

várias modalidades discursivas, da rotura com os parâmetros canónicos da pontuação e 

da sintaxe e outras variações. Relativamente a isso, ele afirma: 

“[…] a pontuação é uma convenção. A pontuação não é mais do que numa estrada os sinais de 

trânsito: cruzamento, redução de velocidade, essas coisas que aparecem. […] se o leitor, ao ler, es-

tá 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 ‘atividade muscular’. E ele só pode en-

tender o texto se estiver ‘dentro’ dele, se funcionar como alguém que está a colaborar na finaliza-

ção de que o livro necessita, que é a sua leitura”390. 

O estilo saramaguiano procede, portanto, como uma engrenagem infinita, como 

se “o discurso pudesse ter uma fluidez tal que ocupasse todo o espaço narrativo”, sem 

roturas nem cortes, e em que “tudo o que vai acontecendo resulta do que já foi dito”, “a 

palavra que vem liga-se à palavra que está” 391. 

No procedimento de reformulação das perspetivas que se está a analisar, um pa-

pel fundamental é desenvolvido pela intertextualidade, uma componente da obra destes 

autores que não pode ser ignorado. Relativamente a Beckett, Michael Worton define 

como “a construção de si próprios através do discurso dos outros”392 este processo, ba-

seado na conceção de que, em cada expressão linguística ou conceptual, se empregam 
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palavras e ideias já utilizadas anteriormente. Nas suas peças, com efeito, podem-se rele-

var inúmeras referências a outros textos, as quais, retiradas do contexto, se esvaziam e 

perdem o significado originário. Se de acordo com Northrop Frye “a literatura é uma 

mitologia reconstruída”393, Beckett a reconstrói sobre fragmentos, sobre “símbolos que 

não conseguem mais simbolizar nada”394. Mais adiante analisar-se-á como este processo 

alcançará até, e sobretudo, a mitologia bíblica, a base sobre a qual cada escritor nascido 

no âmbito cultural do cristianismo funda a própria “mitologia privada”395; agora, ao in-

vés, merece a pena se focalizar sobre outros exemplos de ecos literários e culturais que 

se podem destacar nas obras em questão. Em Happy Days, designadamente, os monólo-

gos de Winnie são marcados por inúmeros fragmentos e referências à tradição cultural 

ocidental. Ela cita Shakespeare (especialmente Hamlet), Milton, Keats, Aristóteles e ou-

tros pilares da cultura ocidental, afirmando que “a part remains, of one’s classics, to 

help one through the day”396. As alusões que ela faz “invocam um tempo em que a cul-

tura tinha um sentido”397, mas agora se tornam objetos, materiais derivados utilizados 

na “tentativa de preencher o vazio da existência”398. Os conceitos evocados pelas “ex-

quisite lines”399 de Winnie aparecem absurdos na situação desolada em que se encontra, 

da qual contribuem, através duma ironia amarga, para destacar a aridez e a finitude. 

Desta forma, se na visão de Frye “cada poeta tem sua […] formação de símbolos pecu-

liar, da qual não é consciente em grande parte”400, em Beckett são os personagens que 

têm uma construção simbólica e ainda mitológica a qual, contudo, se revela esvaziada 

das suas referências e dos seus significados. Os próprios Vladimir e Estragon, nos seus 

diálogos estéreis, citam de forma inconsciente obras literárias e elementos do patrimó-

nio cultural ocidental, assim como Hamm cita Shakespeare reiteradamente (ao exclamar 

“My kingdom for a nightman!”401, ele alude ao “My kingdom for a horse!”402 de Richard 
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III, e “Our revels now are ended”403 retoma o “Our revels now are ended”404 de Próspe-

ro, em The Tempest); contudo, este processo de intertextualidade faz com que o texto 

originário e as suas significações percam a própria monumentalidade, tornando-se só 

outras peças do mosaico incoerente da comunicação falhada. 

No que diz respeito a Saramago, sua obra possui uma vasta rede de referências 

intertextuais, para a maior parte ligadas ao cenário literário português ou à Bíblia. Para 

além das re-Escrituras bíblicas, que serão analisadas mais adiante, um dos romances em 

que a intertextualidade é mais relevante é O Ano da Morte de Ricardo Reis, cujo prota-

gonista é um dos heterónimos de Fernando Pessoa, o poeta horaciano e classicista Ri-

cardo Reis. Apesar das várias referências a Pessoa ou Camões (as frases de abertura – 

“Aqui o mar acaba e a terra principia”405 – e de conclusão – “Aqui, onde o mar se aca-

bou e a terra espera”406 – do romance são revisitações do célebre verso de Os Lusíadas: 

“Aqui onde a terra se acaba e o mar começa”407), merece significativo realçar a presença 

da alusão a outro autor, Jorge Luis Borges. Saramago, com efeito, faz um “uso frequen-

te de imagens borgesianas: o labirinto, o tabuleiro de xadrez, a bússola […], o espe-

lho”408; nomeadamente, ele cita frequentemente The God of the Labyrinth –  um roman-

ce do autor imaginário Herbert Quain, introduzido pelo escritor argentino num conto de 

Ficciones – que o protagonista lê ao longo de todo o romance, sem conseguir terminar. 

Numa entrevista, o autor português afirmou: 

“É simplesmente um livro inexistente que Reis, por acaso, leva na biblioteca na nau que o leva de 

Rio de Janeiro a Lisboa. De qualquer forma, O Ano da Morte de Ricardo Reis é tudo um ‘lugar’ de 

inexistências: não existe The God of the Labyrinth, não existe Ricardo Reis, e também Fernando 

Pessoa já não existe, aquando da narração”409. 

The God of the Labyrinth é, portanto, um livro que não existe num livro de ine-

xistências, que contribui para construir um jogo de intertextualidades com uma função 

problematizante. De facto, se de acordo com Linda Hutcheon “a paródia pode ser defi-

nida como uma imitação ironicamente recontextualizada feita das formas do passa-
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do”410, Saramago faz um uso conscientemente ideológico da intertextualidade, já que 

dessacraliza e “encontra brechas”411 nos discursos míticos antecedentes, perspetivados 

ao serem relacionados com outros contextos. Afinal, o facto de ele absorver a palavra do 

outro “implica a absorção também do sentido dessa palavra que, em seu novo contexto, 

o qual comanda a interpretação, é transfigurado”412 e se encontra desmistificado. 

Northrop Frye, no ensaio Fábuas de Identidade, sustentou que “a mitologia, co-

mo estrutura total, que define as crenças religiosas, as tradições históricas, as especula-

ções cosmológicas duma sociedade […] é a matriz da literatura”413. Nas obras dos dois 

autores em questão, contudo, os mitos não têm um papel construtivo, mas sim perturba-

dor e, sobretudo no procedimento de objetivação do absurdo de Beckett, evocatório das 

fendas nas certezas do homem e das suas construções culturais. Poder-se-ia afirmar, a 

este respeito, que os que persistem nestas peças são ‘pedaços míticos’ privados da pró-

pria consistência, já que, como nota Carlo Fruttero na introdução à primeira edição itali-

ana de Waiting for Godot, “se o fio vertical do símbolo partir, a história de Adão e Eva 

não é tão diferente dum conto para crianças”414. Em Beckett os símbolos aparecem des-

valorizados, enquanto em Saramago funcionam como ponto de partida para o questio-

namento dos sentidos comuns e dos parâmetros tradicionais de relação com o mundo e 

com a sociedade, num processo que – como será analisado em breve – verá o seu ápice 

no seu desafio ao cânone bíblico. 
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Tende cuidado, para que ninguém vos faça presa sua, 

por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, 

segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo 

 

Colossenses 2:8 
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4.2. The Bible … I must have taken a look at it: re-Escrevendo mitos e 

perspetivas 

 

 

 

 

 

No processo de questionamento dos mitos desenvolvido por Beckett e Saramago, 

a Bíblia tem um papel central, ao ser uma fonte inesgotável de referências mitológicas e 

culturais. O texto bíblico, sem dúvida, constitui a base dos paradigmas culturais do 

mundo ocidental, já que, como afirma Northrop Frye, “a literatura ocidental tem sido 

mais influenciada pela Bíblia do que por qualquer outro livro”415. Saramago, apesar do 

seu declarado ateísmo, não pode negar que, mesmo se Deus não existe, contudo está 

sempre presente como instituição, como dogma e como elemento com o qual o intelec-

tual precisa se confrontar. Ele “dedicará boa parte de sua obra a questionar Deus, num 

paralelo constante com o humano”416, movido por aquela que Beatriz Berrini chamará 

de “necessidade compulsiva […] em estabelecer nexos entre o seu romance e a Bíblia 

como hipotexto”417. De acordo com Harold Bloom, “a Bíblia é uma vasta antologia da 

literatura de toda uma cultura”418, de modo que até – e porventura sobretudo – um escri-

tor que não tem dúvidas na sua descrença não pode deixar de entrar no debate sobre a 

sua incidência na construção de padrões socioculturais. Ele propõe um desafio sistemá-

tico não tanto contra Deus em si, visto como uma não-existência e uma invenção do 

homem, mas sim contra o que ele próprio chama de “fator Deus”419, uma ideia de Deus 

“para coisas que não têm nada a ver com a religião”420, mas que se liga só a lógicas de 

poder e de coerção das almas. Saramago vê neste fator um elemento decisivo na cons-

trução das sociedades e das relações entre elas, o que o leva a empreender uma firma lu-

ta contra esta dimensão, mediante os instrumentos da razão e do laicismo. 

                                                 

 

415 Frye, Northrop, Anatomia da crítica, 21. 
416 Ferraz, Salma, As faces de Deus na obra de um ateu - José Saramago, 13. 
417 Berrini, Beatriz, Ler Saramago: o romance, 12. 
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Apud Aguileira, Fernando Gómez, As palavras de Saramago. 

Quem não me ama não guarda as minhas palavras;  

ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. 

 

João 14:24 
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Beckett, por sua vez, nasceu e foi educado num contexto fortemente ligado ao 

protestantismo, do qual retomou inúmeros elementos e imagens para as suas obras. 

Mais especificadamente, ele utiliza a Bíblia não como instrumento de significação, mas 

sim como um texto entre os outros, cuja autoridade resulta de dinâmicas culturais. Deus 

– o “protagonista deste clássico da literatura mundial”421 – aparece omnipresente nas 

obras do escritor irlandês, enquanto “figura textual que nunca pode ser conhecida (por-

que não existe ou está morto) e que está sempre presente (ao ser a Bíblia o texto funda-

dor da nossa civilização)”422. O que Beckett questiona, ao analisar a sua natureza textu-

al, é assim a legitimidade da autoridade da Bíblia, na ideia de que nenhuma escritura, 

sagrada ou não, pode ser confiável ou reveladora em si mesma. A este respeito, aparece 

significativo destacar o episódio de Waiting for Godot em que Vladimir e Estragon co-

mentam as diferentes versões da crucifixão de Jesus e dos ladrões relatadas nos Evange-

lhos: 

“VLADIMIR: And yet … [pause] … how is it – this is not boring you I hope – how is it that of 

the four Evangelists only one speaks of a thief being saved. The four of them were there – or 

thereabouts – and only one speaks of a thief being saved. [Pause] Come on, Gogo, return the ball, 

can't you, once in a while? 

ESTRAGON: [with exaggerated enthusiasm] I find this really most extraordinarily interesting. 

VLADIMIR: One out of four. Of the other three two don't mention any thieves at all and the third 

says that both of them abused him. […] 

VLADIMIR: But one of the four says that one of the two was saved. 

ESTRAGON: Well? They don't agree and that's all there is to it. 

VLADIMIR: But all four were there. And only one speaks of a thief being saved. Why believe him 

rather than the others? 

ESTRAGON: Who believes him? 

VLADIMIR: Everybody. It's the only version they know. 

ESTRAGON: People are bloody ignorant apes”423. 

Na visão de Vladimir – e consequentemente de Beckett – desde que até os pró-

prios Evangelhos apresentam versões radicalmente diferentes do mesmo episódio, como 
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se pode acreditar incondicionalmente na autoridade deles? E se não puder confiar nas 

Escrituras, como é possível dar crédito a qualquer outro texto ou relato (inclusive as es-

tórias contadas pelos personagens)? Desta forma, poder-se-ia sustentar que Beckett uti-

liza a mitologia cristã “não só porque a conhece, mas sim porque tem certeza que não é 

verdadeira”424, desconstruindo por meio dela também as outras mitologias e as outras 

construções. A Bíblia torna-se assim um texto entre os outros, como testemunha o se-

guinte trecho: 

“VLADIMIR: Did you ever read the Bible? 

ESTRAGON: The Bible … [He reflects] I must have taken a look at it. 

VLADIMIR: Do you remember the Gospels? 

ESTRAGON: I remember the maps of the Holy Land. Coloured they were. Very pretty. The Dead 

Sea was pale blue. The very look of it made me thirsty. That's where we'll go, I used to say, that's 

where we'll go for our honeymoon. We'll swim. We'll be happy. 

VLADIMIR: You should have been a poet”425. 

A Palavra de Deus revela-se assim um livro ao qual se pode simplesmente “dar 

uma olhada”, e em que o elemento que chama mais a atenção são as cores das ilustra-

ções. 

 

Para além disso, na obra de ambos podem-se encontrar inúmeros exemplos não 

só de referências e citações bíblicas, mas sim de verdadeiras re-Escrituras, que transfi-

guram literalmente o significado e a mensagem do texto originário. A peça beckettiana 

em que este procedimento é mais evidente e sistemático é Endgame, onde Hamm, no 

princípio, está coberto por um lençol manchado de sangue, que remete para o sudário 

bíblico. Aliás, há uma complexa “rede de citas explicitas e implícitas […], na maior par-

te ironicamente distorcidas”426: Hamm pergunta a Clov o que é que vê na parede, “Me-

ne, mene?”427, retomando o aviso bíblico que indica o fim do reinado do sacrílego 
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Belshatsar (“MENE: Contou Deus o teu reino, e o acabou”428); atribui-se prerrogativas 

de Deus, longe do qual há morte (“Outside of here it's death”429 – “Se alguém não esti-

ver em mim, […] secará; e os colhem e lançam no fogo, e ardem”430); faz referência, na 

sua história, à maná com que o Senhor socorreu o seu povo durante o êxodo431 (“But 

what in God's name do you imagine? […] That there's manna in heaven still for imbe-

ciles like you?”432); e assim por diante. 

Em Saramago, sobretudo em O Evangelho segundo Jesus Cristo e Caim, “a ‘pa-

lavra de Deus’ é retirada de sua roupagem religiosa, tendo em vista a exposição de suas 

incongruências em relação ao mundo moderno”433. Os dois romances – entendidos co-

mo re-Escrituras do Antigo e do Novo Testamento, respetivamente – apresentam a revi-

são subversiva de alguns dos tópicos e dos acontecimentos mais conhecidos e significa-

tivos da Bíblia, que se encontram assim dessacralizados, desconstruídos e privados da 

própria aura de monumentalidade. Um bom exemplo deste processo é a caracterização 

do Éden em Caim. No Génesis, o Jardim é um verdadeiro locus amoenus, marcado por 

a harmonia entre o homem e a natureza: 

“8 E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado oriental; e pôs ali o homem que tinha 

formado. 9 E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista, e boa para comida; 

e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. 10 E saía um 

rio do Éden para regar o jardim”434 

O Paraíso é o dom de Deus às suas criaturas, um lugar agradável e rico em comi-

da, em que os primeiros homens poderiam ter vivido em paz, sem falta de nada. Ele re-

presenta o lugar da abundância, o símbolo da bondade e da generosidade de Deus relati-

vamente aos homens. Em Caim, ao contrário, o Éden é apresentado como “um espaço 

de solidão e de abandono”435, uma prisão dourada em que o primeiro casal fica preso: 

“O que não pode ser deixado sem imediata referência é o profundo aborrecimento que foram tan-

tos anos sem vizinhos, sem distracções, sem uma criança gatinhando entre a cozinha e o salão, sem 
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outras visitas que as do senhor, e mesmo essas pouquíssimas e breves, espaçadas por longos perío-

dos de ausência, dez, quinze, vinte, cinquenta anos, imaginamos que pouco haverá faltado para que 

os solitários ocupantes do paraíso terrestre se vissem a si mesmos como uns pobres órfãos abando-

nados na floresta do universo, ainda que não tivessem sido capazes de explicar o que fosse isso de 

órfãos e abandonos”436. 

O lugar da harmonia transforma-se, nesta revisão, no lugar da ausência, em que 

os homens são forçados a “make the time pass” – para utilizar uma expressão beckettia-

na – na espera das “pouquíssimas e breves” visitas do Senhor. Esta mudança de perspe-

tiva, cujos efeitos desmistificadores aparecem evidentes, não deriva de uma reinvenção 

do episódio, mas sim de uma releitura literal filtrada por a racionalidade e a lógica, que 

tornam manifestas as incongruências do texto no momento em que a alegoria é supera-

da. Desta forma, as premissas religiosas perdem-se, dando lugar ao surgimento de “uma 

história diferente daquela institucionalizada pela doutrina cristã”437. 

Outro exemplo de subversão dos parâmetros bíblicos é o já citado episódio da 

provação de Abraão, em que Caim, por causa do atraso do anjo encarregado de impedir 

o sacrifício, se vê forçado a intervir. É ele, não o emissário de Deus, a segurar o braço 

de Abraão, desenvolvendo assim um papel ativo que causa uma sensação de estranha-

mento no leitor. De facto, se não fosse por Caim – o pecador e o pária – Abraão teria 

cometido um crime imperdoável, na ausência de Deus e com a sua responsabilidade. Di-

ferentemente do que acontece em Génesis 22, Isaac pede contas ao pai pelas suas ações, 

até chegando a questionar Deus e a sua bondade: 

“Perguntou isaac, Pai, que mal te fiz eu para teres querido matar-me, a mim que sou o teu único fi-

lho, Mal não me fizeste, isaac, Então por que quiseste cortar-me a garganta como se eu fosse um 

borrego, perguntou o moço, se não tivesse aparecido aquele homem para segurar-te o braço, que o 

senhor o cubra de bênçãos, estarias agora a levar um cadáver para casa, A ideia foi do senhor, que 

queria tirar a prova, A prova de quê, Da minha fé, da minha obediência, E que senhor é esse que 

ordena a um pai que mate o seu próprio filho, É o senhor que temos, o senhor dos nossos antepas-

sados, o senhor que já cá estava quando nascemos”438. 

Isaac, ao contrário de Abraão, realiza a absurdez do pedido de Deus e a sede de 

poder dele, e não tem medo de afirmar a sua contrariedade ao domínio de uma deidade 

tão injusta e sanguinária: 
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“Pai, a questão, embora a mim me importe muito, não é tanto ter eu morrido ou não, a questão é 

sermos governados por um senhor como este, tão cruel como baal, que devora os seus filhos”439. 

As ações de Deus são assim questionadas não só pela ironia dessacralizadora do 

narrador, mas também pelos próprios personagens, cientes de serem simples joguetes 

nas mãos de um tirano. Além disso, é interessante notar que Abraão e Isaac, nas suas re-

flexões, adivinham o que acontecerá no Novo Testamento – e que já aconteceu em O 

Evangelho segundo Jesus Cristo – desde que preveem a disposição de Deus para sacri-

ficar até o próprio filho ao fim de alcançar os seus objetivos: 

“E se esse senhor tivesse um filho, também o mandaria matar, perguntou isaac, O futuro o dirá, 

Então o senhor é capaz de tudo, do bom, do mau e do pior”440. 

Aliás, no seu discurso de aceitação do Prémio Nobel Saramago contesta sarcasti-

camente outra pedra angular da cristandade: a necessidade de fugir de Belém para evitar 

que Jesus morresse na matança dos inocentes. De acordo com o autor, de facto, “o sim-

ples 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”441. Desta forma, José é 

considerado responsável por não ter feito nada para impedir o genocídio, e o próprio 

Deus revela-se insensível e indiferente aos sofrimentos dos homens. 

A conceção de Deus que emerge destes episódios é, portanto, totalmente diferen-

te daquela inscrita na tradição cristã e ocidental, num desafio à perspetiva canónica de 

análise da relação com o sagrado e com a realidade em geral. 

A este respeito, a figura de Lilith representa o emblema do procedimento sarama-

guiano de recodificação dos mitos, na ideia de que, como afirma Northrop Frye, “ne-

nhuma imagem é inerentemente boa ou má, apocalítica ou demoníaca; aquilo que ela é 

depende do contexto”442. A conotação canónica deste personagem mitológico é ambí-

gua, apesar da sua origem poder ser individuada nas antigas religiões sumérias. Con-
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forme à tradição, ela é considerada “a mãe dos demónios e dos falsos espíritos”443; a 

primeira mulher de Adão, criada antes de Eva e repudiada por não ter aceitado de se 

submeter sexualmente ao marido; um “monstro noturno”444 portador de morte e dana-

ção, e assim por diante. Na Bíblia, contudo, ela é mencionada – nem sequer de forma 

explícita – só uma vez, apresentada como uma ‘coruja’ que “porá os seus ovos, e tirará 

os seus filhotes, e os recolherá debaixo da sua sombra”445, na terra de Edom. Na maior 

parte das versões, ela mantém a caraterística de ser associada à luxúria e à tentação, 

elementos que se podem detetar também em Caim. No entanto, no romance de Sarama-

go Lilith perde a sua caracterização negativa e torna-se um personagem positivo, o úni-

co com que Caim pode partilhar os próprios pensamentos e que o ajuda a carregar o far-

do da luta com Deus. No plano da narração, o romance saramaguiano enche uma das 

omissões do texto bíblico, já que em Génesis se afirma que Caim, depois de ser conde-

nado por Deus, “habitou na terra de Nod, do lado oriental do Éden. E conheceu […] a 

sua mulher, e ela concebeu, e deu à luz a Enoch”446. Contudo, esta é a última vez que a 

terra de Nod é mencionada no Velho Testamento, assim como não há outras referências 

à mulher de Caim, cuja identidade permanece desconhecida. No romance, Lilith é apre-

sentada como um símbolo da independência e até da “superioridade feminina, em de-

trimento da posição dos homens que a rodeiam”447. Ela detém o poder na terra de Nod e 

não tem problemas em trair o marido no seu quarto, em que Caim se encontra preso no 

primeiro encontro com ela. No prosseguimento do romance, no entanto, ela afasta-se da 

imagem canónica de demónio de luxúria e a própria relação com Caim revela-se muito 

mais profunda e complexa do que aparece no princípio. O mesmo lugar dos seus encon-

tros sexuais – como nota Bruno H. Souza – deixa de se afigurar como um espaço de 

perversão e gozo desenfreado, e “configura-se de maneira completamente resignifica-

da”448, exigindo para o acesso um preciso ritual de limpeza e purificação. De facto, num 

romance que tem sua essência na dessacralização, o único lugar que mantem um carác-

ter ritualizado e mesmo sagrado é precisamente o espaço do prazer, da sensualidade e da 
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união corporal dos seres humanos. Num mundo desmistificado, ironicamente, a única 

sacralidade que permanece é aquela humana, do contacto carnal, entendida por Sarama-

go como longe da conceção de pecado e reveladora da verdadeira natureza do homem. 

Outros exemplos de resignificação através da recontextualização das imagens e 

dos símbolos podem-se destacar em O Evangelho segundo Jesus Cristo. A este respeito, 

Saramago descreve assim o seu romance: 

No fundo, o Evangelho pode ser entendido como um evangelho, não no sentido rigoroso, porque 

evangelho significa ‘boa nova’: não creio que ali se trate de uma nova tão excelente, quando o que 

ali se faz é desmontar uma história que nos tem sido relatada desde os textos evangélicos até às bi-

ografias de Jesus ou às vidas de Jesus contadas no cinema. Portanto, ele é evangelho porque, no 

fundo, é um relato possível, um relato imaginado do que teria sido a vida de Jesus449. 

Neste “relato imaginado”, alguns personagens e acontecimentos são relidos e 

apresentados numa perspetiva diferente. Por exemplo, as figuras de Judas de Iscariote e 

de Pilatos, tradicionalmente profundamente negativas, no Evangelho saramaguiano re-

cuperam a própria humanidade, ao terem uma justificação moral para as suas ações. Ju-

das, no romance, não é um traidor, mas sim o único dos apóstolos que compreende as 

razões profundas do sacrifício de Jesus e o ajuda a cumprir o seu destino: 

Um simples homem, sim, mas um homem que se tivesse proclamado a si mesmo rei dos Judeus, 

que andasse a levantar o povo para derrubar Herodes do trono e expulsar da terra os romanos, isto 

é o que vos peço, que corra um de vós ao Templo a dizer que eu sou esse homem […]. O assombro 

tolheu a voz de todos, mas por pouco tempo, que logo de todas as bocas saltaram palavras de in-

dignação, de protesto, de incredulidade, Se és o filho de Deus, como filho de Deus tens de morrer, 

clamava um, Comi do pão que repartiste, como poderia agora denunciar-te, gemia outro, Não quei-

ra ser rei dos Judeus aquele que vai ser rei do mundo, dizia este, Morra logo quem daqui se mover 

para acusar-te, ameaçava aquele. Foi então que se ouviu, clara, distinta, por cima do alvoroço, a 

voz de Judas de Iscariote, Eu vou, se assim o queres. Lançaram-lhe os outros as mãos, e já havia 

facas saindo das dobras das túnicas, quando Jesus ordenou, Larguem-no, que ninguém lhe faça 

mal. Depois levantou-se, abraçou-o e beijou-o nas duas faces, Vai, a minha hora é a tua hora. Sem 

uma palavra, Judas de Iscariote lançou a ponta do manto por cima do ombro e, como se a noite o 

tivesse engolido, desapareceu na escuridão450. 

Na re-Escritura de Saramago – ao contrário do que acontece na Bíblia451 – não é 

Judas que beija Jesus, mas sim o contrário, provavelmente para lhe agradecer pelo suo 

sacrifício, numa visão similar àquela do apócrifo Evangelho de Judas. Igualmente, em 
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Saramago Judas não aceita o pagamento pela sua denúncia, mas se quita a vida “em paz 

consigo mesmo por ter cumprido o seu dever”: 

“Em certa altura, viram que o grupo da frente tinha parado e não perceberam porquê, salvo se viera 

contra-ordem e agora estavam desatando os nós de Jesus, mas para pensar tal coisa era preciso ser 

muito louco da imaginação, e alguns havia, porém não tanto. Desatara-se um nó, de facto, mas o 

da vida de Judas de Iscariote, ali, numa figueira à beira do caminho por onde Jesus teria de passar, 

pendurado pelo pescoço, estava o discípulo que se apresentara voluntário para que pudesse ser 

cumprida a derradeira vontade do mestre. O que comandava a escolta fez sinal a dois soldados pa-

ra que cortassem a corda e descessem o corpo, Ainda está quente, disse um deles, bem podia ser 

que Judas de Iscariote, sentado no ramo da figueira, já com o laço da corda passado ao pescoço, ti-

vesse estado, pacientemente, à espera de ver aparecer Jesus, lá longe, na curva da estrada, para do 

ramo abaixo se lançar, em paz consigo mesmo por ter cumprido o seu dever. […] O que mandava 

disse, Deixem-no aí para que o enterrem os de Betânia ou o comam os corvos, mas vejam primeiro 

se tem valores, e os soldados procuraram e não acharam, Nem uma moeda, disse um deles, não 

havia de que admirar-se, o dos fundos da comunidade era Mateus, que sabia do ofício, tendo sido 

publicado no tempo em que se chamava Levi. Não lhe pagaram a denúncia, murmurou Jesus, e o 

outro, que o ouvira, respondeu, Quiseram-no, mas ele disse que tinha por costume pagar as suas 

contas, e aí está, já não as paga mais. Seguiu adiante a marcha, alguns discípulos ficaram a olhar 

piedosamente o cadáver, mas João disse, Deixemo-lo, esse não era dos nossos, e o outro Judas, o 

que também é Tadeu, acudiu a emendar, Queiramo-lo, ou não, há-de ser sempre dos nossos, não 

saberemos o que fazer com ele, e no entanto continuará a ser dos nossos”452. 

Se Judas é, pois, apresentado como um instrumento consciente da vontade do Fi-

lho de Deus e do destino, o próprio Pilatos não é o homem que deixa ao povo a respon-

sabilidade de escolha entre a salvação o a condenação de Jesus: 

“Vês tu, ó Pilatos, ele confessa, e tu não podes deixar ir-se com a vida salva quem, diante de tes-

temunhas, se declarou contra ti e contra César. Pilatos suspirou, disse para o sacerdote, Cala-te, e, 

tornando a Jesus, perguntou, Que mais tens para dizer, Nada, respondeu Jesus, Obrigas-me a con-

denar-te, Faz o teu dever, Queres escolher a tua morte, Já escolhi, Qual, A cruz, Morrerás na cruz. 

Os olhos de Jesus, enfim, procuraram e fixaram os olhos de Pilatos, Posso pedir-te um favor, per-

guntou, Se não for contra a sentença que ouviste, Peço-te que mandes pôr por cima da minha cabe-

ça um letreiro em que fique dito, para que me conheçam, quem sou e o que sou, Nada mais, Nada 

mais. Pilatos fez sinal a um secretário, que lhe trouxe o material de escrita, e, por sua própria que 

estivera entregue ao seu contentamento, deu-se conta do que sucedia e protestou, Não podes escre-

ver Rei dos Judeus, mas sim Que Se Dizia Rei dos Judeus, ora Pilatos estava enfadado consigo 

mesmo, parecia-lhe que deveria ter mandado o homem à sua vida, pois até o mais desconfiado dos 

juízes seria capaz de ver que nenhum mal podia advir a César de um inimigo como este, e foi por 

tudo isto que respondeu secamente, Não me maces, o que escrevi, escrevi. Fez sinal aos soldados 

para tirarem dali o condenado, e mandou vir água para lavar as mãos, como era seu costume de-

pois dos julgamentos”453. 

O procurador não lava as suas mãos para se eximir ao julgamento, como acontece 

em Mateus 27:24454, mas o faz depois dele; de mesma forma, é o próprio Jesus que lhe 

pede a inscrição “Rei dos Judeus”, com a intenção de sublinhar a própria morte em qua-
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lidade de ser humano e não de deidade. Além disso, no Evangelho segundo Lucas, 

quando Cristo foi crucifixo, “os soldados o escarneciam, chegando-se a ele, e apresen-

tando-lhe vinagre”455, num gesto de derisão e desdém. Ao contrário, Saramago subverte 

esta visão, sustentando que o homem que lhe ofereceu agua e vinagre “um dia, e depois 

para sempre, será vítima de uma calúnia, a de, por malícia ou escárnio, ter dado vinagre 

a Jesus ao pedir ele água, quando o certo foi ter-lhe dado da mistura que traz, vinagre e 

água, refresco dos mais soberanos para matar a sede, como ao tempo se sabia e pratica-

va”456. Neste sentido, ele “fez o que podia para aliviar as securas mortais dos três con-

denados, e não fez diferença entre Jesus e os Ladrões”457, demonstrando assim compai-

xão e não crueldade, contrariamente à conceção comum. 

 

Neste questionamento dos mitos tão central na obra dos dois autores, uma figura 

que desenvolve um papel fundamental é precisamente a de Cristo, o qual poderia ser de-

finido como o “arquétipo bíblico recapitulativo”458. Enquanto Saramago – como se viu 

– dedica à sua análise um inteiro romance, também nas peças de Beckett há uma con-

frontação contínua entre os seus sofrimentos e os dos personagens. De acordo com Ma-

ry Bryden, em Beckett Cristo funciona “não como protótipo, mas sim como exemplar 

de ser humano”459, o qual – como se lê no Novo Testamento – “esvaziou-se a si mesmo, 

tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens; e, achado na forma de 

homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até à morte, e morte de cruz”460. O 

Cristo que se encontra nas obras de Beckett, assim como no Evangelho saramaguiano, é 

precisamente o Cristo destinado à cruz, o emblema do sofrimento, tão distanciado da 

omnipotência do Pai quanto próximo da agonia e da ‘paixão’ humana. Ele não é visto 

como o símbolo da vitória sobre a morte, mas como uma vítima dos desenhos do desti-

no e de Deus: em O Evangelho segundo Jesus Cristo, a ressurreição de Jesus – a chave 

filosófica e teológica do Cristianismo – nem é referida, e o relato da vida dele conclui-se 

com a derrota do seu projeto e com a sua morte; em Beckett, Cristo é duplamente viti-

ma, “de um Deus que não o socorre e de outros seres humanos, mais fortes e violentos 
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do que ele”461. Neste sentido, não admira o facto de Estragon afirmar que “All [his] life 

[he’s] compared [himself] to him”462, com a diferença de que onde vivia Jesus “they 

crucified quick”463, enquanto o martírio dos personagens beckettianos é muito mais pro-

longado. Aliás, tanto Jesus como Vladimir e Estragon têm de enfrentar a prova do de-

serto, o lugar da ausência, da solidão e do contacto com Deus. Cristo, de acordo com a 

Bíblia, “foi levado pelo Espírito ao deserto, e quarenta dias foi tentado pelo diabo”464, 

enquanto os vagabundos de Waiting for Godot – assim como Winnie e outros persona-

gens – se encontram perdidos numa desolação física ou simbólica sem saída nem pontos 

de referência. Há, no entanto, uma diferença substancial, já que, se o Cristo dos Evange-

lhos – e mesmo do Evangelho – derrota o diabo demonstrando as suas virtudes morais e 

encontrando a ele próprio no deserto, em Beckett os personagens falham em dar um 

sentido à própria paixão, e o deserto revela-se o lugar da ruína. 

 

Outro símbolo enfrentado e desconstruído pelos autores, ligado por sua vez à fi-

gura de Cristo, é o da árvore. Este é sem dúvida um dos temas arquetípicos mais ricos e 

difundidos, presente na maior parte das culturas e das religiões antigas, nas quais a enti-

dade espiritual que “se revela por seu intermédio”465 pode ser considerada como um 

verdadeiro objeto de culto e de adoração. A árvore é um símbolo de vida em contínua 

evolução, ascendente em direção do céu e que representa o caráter cíclico da evolução 

cósmica, baseado na alternância de morte e de regeneração conforme às estações. Ela 

põe em contacto o mundo terreno com o mundo celestial, ao ser o Axis Mundi, o “supor-

te do Cosmo”466, e reúne em si em si os elementos da natureza: a água, da qual se nutre; 

o ar, cujos ramos conseguem atingir; a terra, na qual suas raízes penetram; o fogo, do 

qual pode ser origem. Na tradição bíblica, e mais especificamente cristã, a árvore é ao 

mesmo tempo emblema de vida e de morte. De facto, em Génesis a Árvore da Vida li-

ga-se estreitamente com a Árvore do Conhecimento do Bem e do Mal, que causará a 

queda do homem e a sua condenação à mortalidade; aliás, a árvore da crucifixão – que 

causa a morte de Jesus – é por outro lado o que permite a ressurreição de Cristo, a con-
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seguinte salvação da humanidade e a redenção para o pecado original. Como sustenta 

Mircea Eliade, com efeito, em várias iconografias cristãs “a Cruz foi feita com a madei-

ra da Árvore da Vida, o qual estava no Paraíso, e daqui resulta a sua virtude”467. Esta 

simbologia, tão complexa e relevante na estrutura mitológica da cristandade, não pode 

ser ignorada por Beckett e Saramago, cujo objetivo é precisamente o desafio deste pa-

drão de explicação da realidade. Em Caim, Saramago – como se viu – trata com ironia 

dessacralizadora o episódio em que Adão e Eva comem da Árvore da Ciência, utilizan-

do-o como evidência da “cegueira” e da negligência de Deus, responsável por tê-lo 

plantado no meio do Jardim. Além disso, em O Evangelho segundo Jesus Cristo ele re-

toma a simbologia da árvore como Axis Mundi, ao descrever a cruz na qual Jesus morre-

rá como “direita e vertical como uma coluna sustentando o céu”468. Pela sua parte, Bec-

kett aprofunda ainda mais este símbolo, ao torná-lo uma das chaves interpretativas de 

algumas peças. Em Waiting for Godot, nomeadamente, a árvore é o único elemento ce-

nográfico que permanece na desolação em que os personagens agem e, conforme o 

momento e à ação deles, “representa a Árvore da Ciência, a Árvore da Vida, a Cruz, e – 

ao considerarem o enforcamento – a Árvore de Judas” 469. Contudo, esta árvore é agora 

frágil, “insuficiente para proteger ou para suportar o corpo do homem que quer se en-

forcar”470. Vladimir propõe que se escondam “behind the tree”471, na esperança de con-

seguirem desaparecer, mas realiza rapidamente que “decidedly [that] tree will not have 

been the slightest use to [them]”472. Igualmente, a árvore é tão inadequada que, de acor-

do com Estragon, ela “looks […] more like a bush”473: longe de poder representar o pi-

lar que sustenta o mundo, a árvore torna-se assim num arbusto seco que, ao ser inconfi-

ável para a crucifixão simbólica, também não pode oferecer a esperança do ressurgi-

mento. Contudo, se a noite antecedente “it was all black and bare”474, no começo do 

segundo ato “the tree has four or five leaves”475, conforme à ideia de Vladimir de que 
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“everything's dead but the tree”476. O significado deste acontecimento é deixado na am-

biguidade pelo próprio Beckett, o qual, a quem sustentou que pudesse representar um 

emblema de esperança, respondeu que a presencia das folhas “só serve para testemunhar 

a passagem do tempo” 477. Desta forma, a mudança da árvore pode ser outro emblema 

da futilidade da espera dos dois, os quais não se apercebem da passagem do tempo e das 

estações, mas pode também ser lida – otimisticamente – como o último vestígio de es-

perança, embora frágil e inatingível para os personagens. 

A esta simbologia liga-se também outro tema cuja importância aparece capital, 

quer na fonte bíblica, quer nas releituras de Beckett e Saramago: a salvação. Poder-se-ia 

mesmo afirmar que as Escrituras se baseiam na esperança e na promessa da redenção, 

da qual Cristo será o fautor e o veículo. Ele, de facto, “tornou-se carne e viveu entre nós 

[…], cheio de graça e de verdade”478; assim, os que terão fé na chegada e na ressurrei-

ção dele “serão vivificados em Cristo”479, obtendo “o direito de comer da árvore da vi-

da, que está no paraíso de Deus”480. Na visão de Beckett e Saramago, ao invés, a salva-

ção prometida por Deus é arbitrária e iníqua, uma esperança quase sempre destinada a 

falhar. Em Beckett, a reflexão sobre a salvação da morte é uma constante, cujo auge se 

pode encontrar no episódio citado de Waiting for Godot em que Vladimir e Estragon 

debatem a Parábola do bom ladrão: 

“VLADIMIR: […] Two thieves, crucified at the same time as our Saviour. One – 

ESTRAGON: Our what? 

VLADIMIR: Our Saviour. Two thieves. One is supposed to have been saved and the other … [he 

searches for the contrary of saved] … damned. 

ESTRAGON: Saved from what? 

VLADIMIR: Hell. 

ESTRAGON: I'm going.”481. 

Mesmo no Evangelho segundo Lucas, o único que relata o episódio, só um dos 

ladrões estará com Jesus em Paraíso482, de modo que “a salvação é uma chance de cin-
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quenta por cento”483. Vladimir propõe mesmo que se arrependam – na esperança de se-

rem incluídos na percentagem favorável – e, quando Estragon pergunta “Repented 

what?”, ele responde “We wouldn't have to go into the details”484. Como o próprio Bec-

kett afirmou numa entrevista com Harold Hobson485, “a chave de toda a peça, a forma 

do que ele precisava”486 pode-se encontrar numa cita de Santo Agostinho: “Não deses-

pere: um dos ladrões foi salvo. Não seja presunçoso: um dos ladrões foi condenado”. É 

precisamente a incerteza entre a redenção e a punição o que assusta os personagens de 

Beckett, tanto que mesmo se Godot chegar eles não vão ter a certeza de poderem ser 

salvos e não batidos, como acontece ao menino que “minds the sheep”487. Aliás, o outro 

menino – o que “minds the goats” – não sabe a razão pela qual o irmão é castigado e ele 

não, assim como, na Bíblia488, “as ovelhas” e “os bodes” não sabem porque “o Filho do 

homem” os identifica num grupo ou no outro, do que deriva a conseguinte “vida eterna” 

ou “o tormento eterno”. Desta forma, pelo menos aos olhos dos homens, a justiça e as 

decisões de Deus são inescrutáveis, e cada promessa de salvação e graça aparece vã. 

Saramago, nas suas re-Escrituras, aborda inúmeras vezes a questão da “extrema 

relatividade dos juízos divinos”489 e da possibilidade da salvação. No Evangelho, assim 

como em Caim, Deus é apresentado como injusto e sanguinário, e na relação dele com 

os homens “tudo é tirar e não dar, prometer e não cumprir”490. Por exemplo, o narrador 

do Evangelho pergunta-se “por que salvou Deus a Isaac e nada fez para salvar os tristes 

infantes [de Belém] que, inocentes de pecado como o filho de Abraão, não encontraram 

piedade perante o trono do Senhor”491. Não há resposta a isto, assim como não há uma 

motivação para a recusa de Deus aos sacrifícios de Caim, que levou o homem a matar o 

irmão: 
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“[…] Abel, aquele filho de Adão e Eva que ao Senhor, naquele tempo, oferecera primogénitos do 

seu rebanho e as gorduras deles, favoravelmente recebidos, enquanto seu irmão Caim, não tendo 

para apresentar mais do que simples frutos da terra, viu que o Senhor, sem que se soubesse até ho-

je porquê, deles desviou os olhos e para ele não olhou”492. 

De acordo com o narrador de Caim, com efeito, “desde a mais tenra infância 

Caim e Abel haviam sido os melhores amigos, a um ponto tal que nem irmãos pareci-

am”493. Contudo, quando Deus demonstrou a sua preferência pelas homenagens de 

Abel, este último revelou a sua verdadeira natureza, já que, “em lugar de se compadecer 

do desgosto do irmão e consolá-lo, escarneceu dele, e […] desatou a enaltecer a sua 

própria pessoa, proclamando-se, perante o atónito e desconcertado Caim, como um fa-

vorito do senhor, como um eleito de deus”494. Uma explicação possível para a diferença 

de tratamento entre os dois irmãos – como destaca Northrop Frye495 – poderia ser que o 

sacrifício de Abel foi “não sem sangue”496, enquanto as ofertas de Caim foram consti-

tuídas pelos frutos daquela terra amaldiçoada depois da queda de Adão. Contudo, esta 

hipótese só confirmaria a tese do Diabo em O Evangelho segundo Jesus Cristo, de 

acordo com a qual “é preciso ser-se Deus para gostar tanto de sangue”497. Desta forma, 

Caim acusa Deus de ser corresponsável pela morte de Abel, admitindo ter matado o ir-

mão porque não pôde matar a ele: 

“Que fizeste com o teu irmão, […] Mataste-o, Assim é, mas o primeiro culpado és tu, eu daria a 

vida pela vida dele se tu não tivesses destruído a minha, Quis pôr-te à prova, E tu quem és para po-

res à prova o que tu mesmo criaste, Sou o dono soberano de todas as coisas, E de todos os seres, 

dirás, mas não de mim nem da minha liberdade, Liberdade para matar, Como tu foste livre para 

deixar que eu matasse a Abel quando estava na tua mão evitá-lo, bastaria que por um momento 

abandonasses a soberba da infalibilidade que partilhas com todos os outros deuses, bastaria que 

por um momento fosses realmente misericordioso, que aceitasses a minha oferenda com humilda-

de, só porque não deverias atrever-te a recusá-la, os deuses, e tu como todos os outros, têm deveres 

para com aqueles a quem dizem ter criado”498. 

Como nota Jack Miles, aliás, “a condenação não tem origem do facto de Caim ter 

violado um mandamento do Senhor”, desde que ele “não emitiu nenhum mandamento 

para não matar”499. Deus, de facto, “descobre o próprio papel de regulador dos negócios 

humanos só depois de ter começado a fazê-lo”, comete erros e os reconhece, como tes-
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temunham – por exemplo – a não condenação à morte de Caim ou o seu arrependimento 

– em Génesis – “de haver feito o homem sobre a terra”500. Contudo, ele não tem de res-

ponder perante ninguém pelas suas faltas, ao contrário dos homens, e é precisamente is-

so o que Caim – como talvez o próprio Saramago – não pode tolerar: 

“Como te atreveste, assassino, a contrariar o meu projecto, é assim que me agradeces ter-te poupa-

do a vida quando mataste Abel, perguntou o senhor, Teria de chegar o dia em que alguém te colo-

caria perante a tua verdadeira face”501. 

Além disso, na epígrafe de Caim, Saramago cita um trecho bíblico: 

“Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício melhor do que o de Caim. Por causa da sua fé, Deus 

considerou-o seu amigo e aceitou com agrado as sua ofertas. E é pela fé que Abel, embora tenha 

morrido, ainda fala”502. 

No entanto, ele adianta a inscrição “Livro dos Disparates”, que muda as perspeti-

vas de análise “ao qualificar o livro bíblico citado como algo despropositado, absurdo”, 

e rompendo “com a imagem sagrada da bíblia, rebaixando-a a um livro de absurdos”503. 

De facto, segundo o romance, “não foi a falta de fé que condenou Caim, mas a cruelda-

de de Deus”, na conceção do qual “o sacrifício deve ter sangue”504. 

O episódio da rejeição dos sacrifícios de Caim é só um exemplo dos “desenten-

dimentos”505 entre os homens e Deus, uma constante na obra de ambos os autores. O 

símbolo mais relevante desta ideia é a figura de Job, cujas provações são utilizadas por 

ambos como emblema da indiferença de Deus em relação aos sofrimentos dos homens e 

da inacessibilidade dos seus desenhos. Na Bíblia, o Livro de Job “afirma a irredutibili-

dade do limitado conhecimento humano em relação ao insondável saber de Deus”506, 

pulverizando todos os esquemas racionais pelos quais o homem se orgulha. O patriarca 

é um homem íntegro e reto, temente ao Senhor, cujas penas são devidas só a “uma dis-

puta entre Satanás e o mesmo Deus”507, na ideia de que – como Gloucester afirma em 
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King Lear – “as flies to wanton boys, are we to the gods. They kill us for their sport”508. 

Job, nesta visão, compartilha com o homem beckettiano o facto de não ter tréguas no 

seu sofrimento, cujas motivações permanecem obscuras: ele expressa o desejo de poder 

ter um encontro com Deus, de podê-lo interrogar sobre a sua condição (“Ah, se eu sou-

besse onde o poderia achar! Então me chegaria ao seu tribunal. Exporia ante ele a minha 

causa, e a minha boca encheria de argumentos. Saberia as palavras com que ele me res-

ponderia, e entenderia o que me dissesse”509), assim como Vladimir e Estragon anseiam 

por pedir contas a Godot pela espera à qual estão forçados. No final, Job conseguirá en-

contrar Deus, reconhecendo que ele pode “fazer todas as coisas e nenhum dos [seus] 

planos pode ser frustrado”510; ao contrário, em Beckett o encontro esclarecedor nunca 

terá lugar, de forma que “o homem continua a ficar às escuras, não sabe e não pode”511. 

De acordo com Jack Miles, o que emerge da leitura do Livro de Job é que “os justos se-

rão recompensados e os malvados punidos, exceto quando o Senhor, por suas razões 

misteriosas, não decide em contrário”512. Esta conceção pode-se detetar também no 

monólogo de Lucky, no qual se menciona “a personal God quaquaquaqua with white 

beard quaquaquaqua outside time without extension who […] loves us dearly with some 

exceptions for reasons unknown”513. Saramago, por sua vez, faz referência à história de 

Job em ambas as sua re-Escrituras, na vontade de enfatizar o caráter questionável da 

moral e das ações de Deus. Em Caim, ele põe em dúvida a valência da compensação 

que o Senhor concede a Job pelas suas penas, já que, apesar de ele abençoar “o último 

estado de Job, mais do que o primeiro, pois teve catorze mil ovelhas, e seis mil camelos, 

e mil juntas de bois, e mil jumentas e também teve sete filhos e três filhas”514, ninguém 

poderá devolver-lhe os filhos perdidos, de modo que continuará a levar “no coração to-

da a amargura do mundo”515: 

“Não há nada definitivo no mundo que criaste, job julgava estar a salvo de todas as desgraças, mas 

a tua aposta com satã reduziu-o à miséria e o seu corpo é uma pegada chaga, assim o vi quando saí 

das terras de us, Já não, caim, já não, a pele dele sarou completamente e os rebanhos que tinha du-
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plicaram, agora tem catorze mil ovelhas, seis mil camelos, mil juntas de bois e mil jumentos, E 

como os conseguiu ele, Dobrou-se à minha autoridade, reconheceu que o meu poder é absoluto, 

ilimitado, que não tenho que dar contas senão a mim mesmo nem deter-me por considerações de 

ordem pessoal e que, isto digo-to agora, sou dotado de uma consciência tão flexível que sempre a 

encontro de acordo com o que quer que faça, E os filhos que job tinha e morreram debaixo dos es-

combros da casa, Um pormenor a que não há que dar demasiada importância, terá outros dez fi-

lhos, sete varões e três fêmeas como antes, para substituir os que perdeu, Da mesma maneira que 

os rebanhos, Sim, da mesma maneira que os rebanhos, os filhos não são mais que isso, reba-

nhos”516. 

Em O Evangelho segundo Jesus Cristo, ao invés, o narrador sustenta que Deus 

indemnizou Job pela obediência que demonstrou durante a sua provação, mas não faz o 

mesmo com todos os homens virtuosos e fiéis, que sofrem sem que se ninguém se preo-

cupe: 

“[…] haja vista o caso de Job, arruinado, leproso, e mais sempre havia sido varão íntegro e recto, 

temente a Deus, a sua pouca sorte foi ter-se tornado em involuntário objecto de uma disputa entre 

Satanás e o mesmo Deus, cada qual agarrado às suas ideias e prerrogativas. E depois admiram-se 

que um homem desespere e grite, Pereçam o dia em que nasci e a noite em que fui concebido, 

converta-se ele em trevas, não seja mencionado entre os dias do ano nem se conte entre os meses, 

e que a noite seja estéril e não se ouça nela nenhum grito de alegria, é verdade que a Job o com-

pensou Deus restituindo-lhe em dobro o que em singelo lhe tirara, mas aos outros homens, aqueles 

em nome de quem nunca se escreveu nenhum livro, tudo é tirar e não dar, prometer e não cum-

prir”517. 

A este respeito, Northrop Frye nota que “embora o Livro de Job seja usualmente 

classificado entre as tragédias, ele e tecnicamente uma comédia, devido a seu ‘final fe-

liz’, quando Job é restaurado em sua prosperidade”518. De facto, “Job parece ter percor-

rido todo o ciclo da narrativa bíblica, da criação à queda, através das pragas do Egito, os 

dizeres dos patriarcas a respeito da lei e da sabedoria, o relance das visões proféticas 

que rompem a cadeia da sabedoria, até a visão final da presença e do conhecimento de 

que em meio à morte estamos em plena vida”519. Assim, segundo o crítico canadiano, a 

sua é “uma estória em formato de U: assim como Adão, Job cai num mundo de sofri-

mento e exílio, ‘se arrepende’ […] e é restaurado em seu estado original”520. Em con-

traste com o que acontece na Bíblia, no entanto, nas peças de Beckett não há um ‘final 

feliz’, já que o teste nunca acaba e a redenção nunca chega. De mesma forma, nos ro-
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mances de Saramago a estória de Job nunca assume os contornos de uma parábola de 

esperança, mas só é apresentada como um exemplo da iniquidade de Deus. 

A bondade do Senhor é assim questionada, desde que ele mesmo, no seu discurso 

a Job, “nunca declara ser justo, mas só ser omnipotente”521, além de ser apresentado 

como “objeto de tentação por parte dum verdadeiro demónio, Satã”522. Deus, neste epi-

sódio, reivindica o seu poder, a sua superioridade em relação aos homens e o seu direito 

de agir sobre a realidade como ele quiser, até fora das leis da moral humana. Esta con-

ceção pode-se detetar na obra de Beckett e Saramago, que questionam a indiferença e a 

incontrolabilidade de Deus. Saramago, em particular, retrata nos seus romances “um 

deus dominador, machista, patriarcal, capaz de planos maquiavélicos, impiedoso e per-

verso que não se importa com os seres humanos”523: ele é “tão pecador quanto os ho-

mens”, de modo que “o criador se igualaria a suas criações”524. Neste sentido, se o filo-

sofo alemão Wilhelm Leibniz desenvolveu o conceito de ‘Teodiceia’ – entendida como 

a doutrina da justiça e da justificação de Deus e das suas ações – Saramago construi 

uma “Antiteodiceia”, uma “negação absoluta dos atributos e do caráter divino”525 que 

explica “a presença do mal e do sofrimento no mundo através de um Deus cruel”526. 

Numa entrevista, ele afirmou que “a Bíblia é um manual de maus costumes, um catálo-

go de crueldade e do pior da natureza humana”527. Nela, de acordo com o autor, há inú-

meras violências e imoralidades, aceitadas só pela aura de incontestabilidade que foi es-

tabelecida em relação à sua função de ‘livro dos livros’. Nos seus romances, portanto, 

Saramago pretende desmistificar os relatos bíblicos, através duma releitura textual e ra-

cional, não mediada pela fé e seus dogmas. Por exemplo, em Caim pode-se ler este diá-

logo entre o protagonista e Lilith, no qual o irmão de Abel expressa o seu desdém pelas 

ações de Deus: 

“Não sei se fui escolhido, mas algo sei, sim, algo devo ter aprendido, Quê, Que o nosso deus, o 

criador do céu e da terra, está rematadamente louco, Como te atreves a dizer que o senhor deus es-
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tá louco, Porque só um louco sem consciência dos seus actos admitiria ser o culpado directo da 

morte de centenas de milhares de pessoas e comportar-se depois como se nada tivesse sucedido, 

salvo, afinal, que não se trate de loucura, a involuntária, a autêntica, mas de pura e simples malda-

de, Deus nunca poderia ser mau ou não seria deus, para mau temos o diabo, O que não pode ser 

bom é um deus que dá ordem a um pai para que mate e queime na fogueira o seu próprio filho só 

para provar a sua fé, isso nem o mais maligno dos demónios o mandaria fazer.”528 

Se Deus aparece caracterizado por arrogância e maldade, nas re-Escrituras sara-

maguianas também o papel do Diabo será assim alterado. Em O Evangelho segundo Je-

sus Cristo, em particular, ele perde o papel de inimigo que lhe foi atribuído tradicional-

mente, e torna-se o antagonista do verdadeiro vilão, Deus. O Diabo, chamado aqui de 

‘Pastor’, não é um personagem negativo: ele é um mestre e um pai espiritual por Jesus, 

com o qual vive durante quatro anos, e é o único que pode enfrentar o Senhor de igual 

para igual. No romance, “o tentado continua a ser Cristo, mas o tentador é Deus e não o 

Diabo”529; eles, como nota Jesus, “tirando as barbas de Deus, eram como gémeos”530, 

duas faces da mesma moeda que precisam um do outro para existirem. O Diabo chega 

mesmo a pedir perdão a Deus na tentativa de evitar o sacrifício de Jesus e dos seres hu-

manos que morrerão em nome dele, de modo que o Mal se acabe e “tudo terminará co-

mo se não tivesse sido, tudo começará a ser como se dessa maneira devesse ser sem-

pre”531. No entanto, Deus recusa a sua proposta, ao declarar: 

“Não te aceito, não te perdoo, quero-te como és, e, se possível, ainda pior do que és agora, Porquê, 

Porque este Bem que eu sou não existiria sem esse Mal que tu és, um Bem que tivesse de existir 

sem ti seria inconcebível, a um tal ponto que nem eu posso imaginá-lo, enfim, se tu acabas, eu 

acabo, para que eu seja o Bem, é necessário que tu continues a ser o Mal, se o Diabo não vive co-

mo Diabo, Deus não vive como Deus, a morte de um seria a morte do outro, para que eu seja o 

Bem, é necessário que tu continues a ser o Mal, se o Diabo não vive como o Diabo, Deus não vive 

como Deus, a morte de um seria a morte do outro.532” 

Se segundo Saramago a Bíblia é “um manual de maus costumes” e o Deus da Bí-

blia é “um Deus rancoroso, vingativo e má pessoa” no qual “não há que ter confian-

ça”533, na visão e na obra de Beckett a mitologia bíblica – como e mais de que as outras 

– é uma “esperança que não floresceu”534. O paraíso perdido apresenta-se assim clara-

mente como um paraíso negado, desde que está claro que não é verdade que “o Senhor 
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sustenta a todos os que caem, e levanta a todos os abatidos”535 (“The Lord upholdeth all 

that fall, and raiseth up all those that be bowed down”536). Os personagens, desta forma, 

realizam que o Senhor – assim como Godot – os desamparou537, e não podem senão so-

frer e se desesperar por esta “presença ausente”538, que os deixa sem ajudas e sem pon-

tos de referência. Neste cenário, também as preces se tornam “a vague supplication”539, 

um “hábito do passado”540 que perdeu o seu propósito. Em Happy Days, Winnie admite: 

“I used to pray. I say I used to pray. Yes, I must confess I did. Not now”541, assim como 

em Not I a de Mouth é uma “prayer unanswered … or unheard … too faint”542. No en-

tanto, o episódio em que esta visão se manifesta mais claramente pode-se encontrar em 

Endgame, quando Hamm propõe uma tentativa – que falhará miseravelmente – de reza-

rem a Deus para receberem um sinal da existência dele: 

“HAMM: […] Let us pray to God. 

CLOV: Again! 

NAGG: Me sugar-plum! 

HAMM: God first! (Pause.) Are you right? 

CLOV (resigned): Off we go. 

HAMM (to Nagg): And you? 

NAGG (clasping his hands, closing his eyes, in a gabble): Our Father which art— 

HAMM: Silence! In silence! Where are your manners? (Pause.) Off we go. (Attitudes of prayer. 

Silence. Abandoning his attitude, discouraged.) Well? 

CLOV (abandoning his attitude): What a hope! And you? 

HAMM: Sweet damn all! (To Nagg.) And you? 

NAGG: Wait! (Pause. Abandoning his attitude.) Nothing doing! 

HAMM: The bastard!! He doesn't exist.”543 
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Ao realizar que nada aconteceu apesar das suas “attitudes of prayer”, Hamm 

chama blasfemamente Deus de “bastard”, odiando-o por não existir e por tê-los deixado 

na desolação sem possibilidade de redenção. 

De acordo com esta conceção, nestas obras Deus ou é ausente ou é uma presença 

demasiado esmagadora e tirânica, com a qual os homens não podem construir uma rela-

ção positiva. Deste modo, é Saramago que, em Caim, chega à desconstrução final do 

mito bíblico, ao tornar Caim responsável pela extinção (ou salvação) da humanidade. 

Na Bíblia, Noé – por ter achado “graça aos olhos do Senhor”544 – conseguiu conservar a 

vida durante o dilúvio: ele é o homem que salva os homens, ao permitir o surgimento 

duma nova humanidade conforme aos desenhos de Deus. No romance de Saramago, ao 

contrário, Caim leva a humanidade à extinção, ao matar o próprio Noé e os seus familia-

res “para matar deus”545 e contrariar o seu projeto. Se Noé, desta forma, pode ser consi-

derado o símbolo da “aliança”546 com Deus, Caim é o emblema dos desentendimentos 

com ele, o anti-herói que se torna herói por não aceitar se submeter às imposições divi-

nas. Ele, portanto, representa a conclusão do percurso de recodificação e dessacraliza-

ção dos mitos e dos dogmas enfrentado pelos autores em questão, desde que, depois de-

le, “a história acabou, não haverá nada mais que contar”547. 
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Mandamo-vos, porém, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, 

que vos aparteis de todo o irmão que anda desordenadamente, 

e não segundo a tradição que de nós recebeu. 
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5. One mustn't laugh at those things, Nagg 

 

5.1. Nothing is funnier than unhappiness: a importância da ironia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desta análise do processo de desconstrução e dessacralização dos mitos, emerge 

claramente o papel fundamental que a ironia – que muitas vezes assume até os contor-

nos do humor – desenvolve, quer relativamente a esta ideia, quer mais em geral na obra 

dos autores em questão. Proceder-se-á agora a uma definição geral do que se entende 

com ‘ironia’, chegando sucessivamente a examinar mais detalhadamente a utilização 

que Beckett e Saramago fazem dela. 

Os conceitos de ironia, de cómico e de humor são sem dúvidas alguns dos mais 

estudados e analisados. Sobre eles debateram ilustres filósofos como Schlegel, Bergson, 

Jankélévitch, Freud, Kierkegaard e outros, que chegaram a definições complementares e 

mesmo contrastantes, devidas à amplitude e à complexidade do tópico. O objetivo que 

se tentará alcançar aqui não é fornecer uma apreciação exaustiva do assunto – impossí-

vel e inoportuna – mas sim individuar alguns fundamentos teóricos que facilitem a aná-

lise destes elementos nas obras de Beckett e Saramago. De acordo com o filósofo dina-

marquês Søren Kierkegaard, a ironia é “a visão certeira para o torto, o falso, o vaidoso 

na existência”548. Ela é um instrumento para enfrentar a realidade, uma disposição do 

espírito que funciona como defesa contra as preocupações e os estímulos negativos da 

existência. Ela “joga com o perigo, […] o vai ver, o imita, o desafia, brinca com ele”549, 
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Senti as vossas misérias, e lamentai e chorai; 

converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. 

 

Tiago 4:9 

Ao riso disse: “Está doido”, e da alegria: “De que serve esta?” 

 

Eclesiastes 2:2 
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ao operar uma inversão das perspetivas que abre novas alternativas de pensamento, em 

frente a uma realidade que incomoda o não satisfaz as expectativas. Neste sentido, a 

ironia prevê essencialmente uma situação de contraste entre realidade e expectativas, na 

qual se insere de maneira ao mesmo tempo aliviante e perturbadora. Ela alivia na medi-

da em que dessacraliza o pensamento e os obstáculos que a existência comporta, en-

quanto perturba por questionar e demolir as certezas e os pontos de referência. Do ponto 

de vista estilístico e literário, ela desenvolve-se como um “contraste entre enunciado e 

enunciação”550, atribuindo à mensagem linguística uma nuance de significado que muda 

a essência do que se diz. Desta forma, ela produz fraturas na comunicação e na signifi-

cação das palavras, ao ser – segundo Kierkegaard – a forma de discurso “cuja caracte-

rística está em se dizer o contrário do que se pensa”551. A ironia, como sustenta Vladi-

mir Jankélévitch, é, portanto, “uma maneira de se expressar” que “pensa uma coisa e, a 

seu modo, diz outra”552, revelando ser “não a essência, e sim o contrário da essência”553. 

O próprio Saramago, em várias entrevistas, chegou a dar uma definição pessoal 

de ironia, distinguindo-a da troça, do sarcasmo e do humor. De acordo com ele, “a troça 

é o pior de tudo; o sarcasmo, às vezes, é a única solução, enquanto que o humor é uma 

espécie de gazua e a ironia pode ser um disfarce de qualquer coisa grave, dor ou angús-

tia, mas também pode ser prova ou demonstração de amor”554. Ele afirma ser “alguém 

que gostaria de brincar, mas não pode ou não sabe fazê-lo”555, de modo que a ironia se 

torna numa tábua de salvação que permite “tornar mais pungentes […] coisas tão irre-

mediáveis”556. Neste sentido, em Saramago a ironia funciona como contraponto ao des-

gosto e à insatisfação com a realidade, “como uma máscara de dor, […] uma defesa que 

os que somos gente frágil carregamos”557. Ela permite introduzir reflexões e argumentos 

complexos – e até subversivos – com maior ligeireza e com a capacidade de dessacrali-

zar, ao “dissolver a seriedade do objeto”558, e revela a própria “intimidade com os dis-
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cursos dominantes que contesta”559. Assim, Saramago utiliza-a como um prisma para 

filtrar a realidade e os seus dogmas, conseguindo mostrar diferentes perspetivas e pon-

tos de vista. As re-Escrituras saramaguianas são um bom exemplo deste procedimento, 

já que nelas há um questionamento radical dos preceitos da cristandade e da cultura oci-

dental, no entanto levado a cabo de forma irónica e paródica, através duma deslocaliza-

ção contínua que o torna ainda mais eficaz e premente. A ironia vale, portanto, “como 

receita de bom médico sempre que a outra porta de saída teria de ser a indignação”560, 

de maneira que a vida não se torne em demasia desconfortável e na ideia de que, “se as 

coisas são assim, tentemos rir disto da forma que é possível”561. 

Neste sentido, pode-se afirmar que a ironia e o riso têm um efeito catártico e dia-

noético, já que ao mesmo tempo tranquilizam – conforme à ideia de Jankélévitch de que 

“a ironia sempre ultrapassa o desespero”562 – e favorecem uma aquisição intelectual das 

potencialidades não exprimidas das coisas. Esta visão coincide com a utilização que 

Beckett faz do humor, que leva “à superação da cultura da tragédia, enquanto desafio ao 

absoluto”563 e tendência ao limite, e abrirá o caminho para a silenciosa e imóvel escuta 

das últimas peças. Como sustenta Annamaria Cascetta, ele ri “para aliviar a tensão du-

ma situação ineludível em que o homem está colocado e de que tem consciência”564, na 

vontade de demolir as ilusões e enfrentar a condição humana de outro ponto de vista. 

Em Beckett, o humor desenvolve-se em várias maneiras, as quais contribuem para mu-

dar o significado e as consequências do riso. Por um lado, a infiltração cómica acontece 

quando “o corpo prevalece a alma”565, conforme à análise de Henri Bergson. De facto, 

os personagens de Beckett não só são anti-heróis trágicos que “se lembram de ter um 

corpo”566, mas a materialidade e a corporeidade deles e das suas ações aparecem exa-

cerbadas e grotescas, desde que o corpo deles é dorido, esgotado e ridículo, e contribui 

de forma decisiva para o esvaziamento da tragédia e da dramaticidade. Por outro lado, 
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“o riso resulta de uma espera que se traduz no nada”567, de um enorme esforço que leva 

a um resultado nulo. Com efeito, nas peças de Beckett as ações do homem revelam-se 

inúteis e vãs, desvalorizando e tornando ridícula a dramaticidade da agitação do homem 

e da ausência da possibilidade da salvação. Ele ri para desmascarar a ação e a palavra 

humana, que já não conseguem enfrentar a realidade do homem, do cosmo, de Deus, 

num riso dianoético que é “olhar paralisante e pacificada aceitação da finitude, ao saber 

que o absoluto é algo outro e inefável”568. O riso é assim a única resposta aos limites da 

linguagem, à sua incapacidade de “expressar o sentido da experiência e, sobretudo, de 

articular o consequente desespero da condição humana”569. Se na visão de Bergson, 

pois, é preciso “distinguir o cómico que a linguagem expressa e o que a linguagem 

cria”570, em Beckett não só a própria linguagem se torna cómica e inadequada, mas – 

como se viu – fracassa ainda mais profundamente por não conseguir nem conferir signi-

ficados, nem se anular num silêncio impossível. 

Contudo, é preciso notar que se na dramaturgia tradicional o motor da ironia con-

siste no facto do público estar numa situação privilegiada em relação aos personagens, 

por ter elementos de conhecimento que o distanciam das angustias deles, em Beckett 

muitas vezes a ironia aparece ser em detrimento do auditório e do leitor, já que se en-

contra na mesma condição de ignorância e impotência perante o absurdo dos persona-

gens. Neste teatro, como nota Esslin, “o público relaciona-se com personagens cujas ra-

zões e ações permanecem incompreensíveis”571, sem conhecer mais do que eles o seu 

destino. Aliás, em frente ao ridículo encenado pelo autor irlandês perde-se a tentação de 

se identificar com os personagens, e o espetador passa da empatia ao estranhamento, 

distanciando-se do que acontece em cena: “a tragédia que falta em cena transfere-se fora 

do palco, no fracasso do espetador”572.  

Desta forma, apesar do deslize da tragédia no tragicómico e no grotesco, “farsa e 

tragédia não se excluem mutuamente, mas sim coexistem, ou melhor, o cómico apresen-

ta-se enquanto o trágico se esconde pudicamente”573. Com efeito, quando os persona-
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gens viverem a condição deles sem nenhuma esperança concreta, o riso torna-se inquie-

tante e perturbador e o cómico e o trágico apresentam-se como “estados de espírito coe-

xistentes e inextricáveis”574 duma realidade cada vez mais indecifrável. Sobretudo na 

segunda fase da dramaturgia beckettiana, o que emerge é uma via negativa, baseada no 

distanciamento e na tentação do silêncio, a qual, contudo, nunca consegue anular defini-

tivamente a presencia do humor. Ele torna-se mais sombrio, “um riso negro” que funci-

ona como “mascara para o desespero”575, numa “interpretação da ironia que mata a co-

média ao acentuar a frustração, a sordidez e a derrota”576. Neste sentido, o humor não 

consegue completar o seu percurso de libertação da dor da impossibilidade da redenção, 

e os próprios personagens não podem mais rir da própria condição: 

“HAMM: […] Don't we laugh? 

CLOV (after reflection): I don't feel like it. 

HAMM (after reflection): Nor I.”577 

O humor, como nota Theodor Adorno relativamente a Endgame, passa assim a 

ser “obsoleto, repulsivo e desprovido de qualquer cânone do qual se possa rir”578, e “a 

risada que deveria inspirar acaba por sufocar a risada mesma”579: 

“NELL: Yes, yes, it's the most comical thing in the world. And we laugh, we laugh, with a will, in 

the beginning. But it's always the same thing. Yes, it's like the funny story we have heard too of-

ten, we still find it funny, but we don't laugh any more.”580 

O próprio humor acaba por ser ridículo, inapropriado, revelando de forma clara e 

perturbadora a fratura entre a realidade e a perceção que os homens têm dela e de si 

próprios. Esta ironia, para utilizar as palavras de Jankélévitch, “suscita o riso sem ter 

vontade de rir e troça friamente sem se divertir”581, tornando si mesma no desconforto e 

na tensão que finge aliviar. Beckett, desta forma, “suscita o riso para regelá-lo imedia-
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tamente”582, no desenvolvimento duma comicidade ambígua que perturba e embaraça 

na mesma altura em que ridiculiza o desespero. 

A chave desta ironia é, portanto, a de se apresentar como ambígua e inquietante, 

ao ser o elemento que ao mesmo tempo anula e reafirma a tragicidade e a dramaticidade 

da condição dos personagens e, por conseguinte, da existência humana. Nas palavras de 

Saramago, com efeito, a que os dois autores utilizam “não é uma ironia agressiva, é uma 

ironia diante da vida, e fatal, muito trágica”583. Ela é um “claro-escuro, um jogo de 

sombra e luz” que “alegra e entristece simultaneamente”584, devido ao facto de que “ao 

mesmo tempo que [os escritores são] conscientes da sua inutilidade, também o [são] de 

que não [podem] não ser irónicos”585. Nesta fratura e nesta incerteza é onde a obra e a 

mensagem de Beckett e Saramago pode se desenvolver, fingindo darem respostas no 

momento em que as desconstruem. 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 

 

582 Ibidem. 
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Melhor é a mágoa do que o riso, 

porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. 

 

Eclesiastes 7:3 
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5.2. Se podes ver, repara: uma esperança final  

 

 

 

 

 

 

 

 

Como resulta desta análise, o elemento cómico – apesar de ser ambíguo e insufi-

ciente – é a única esperança que permanece ao homem e ao escritor. A ironia não con-

segue solucionar completamente a falta de significado e de certezas da realidade, contu-

do é o único elemento liberatório para exorcizar a queda e permitir uma análise distan-

ciada da condição humana. Ela é “uma válvula de escape para a tensão acumulada”586, 

que talvez não funciona como resposta salvadora, mas que consegue, no mínimo, indi-

viduar de forma diferente a complexidade da existência humana. 

Em Beckett, o cómico constitui “a única possibilidade de o homem ultrapassar a 

dramaticidade do irracional”587, para não ficar esmagado pelo inexplicável e por tudo o 

que não se encaixa nos padrões de significado que ele construiu para classificar a reali-

dade. O humor é o único recurso para a aceitação ou – se não for possível – a relativiza-

ção dos sofrimentos humanos perante a casualidade e a relatividade da salvação divina: 

se na visão da Bíblia nós homens “cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Je-

sus Cristo”588 e de Deus, eles não são obrigados a fornecer explicações para as suas 

ações e escolhas. De resto, nas palavras de São Paulo, “não tem o oleiro poder sobre o 

barro, para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra?”589 O ho-

mem só pode tentar se defender da inadmissibilidade da sua condição através do riso, o 

qual – embora seja amargo e efémero – controla o desespero com resignada distância. 

Este humor, que às vezes se torna negro e inquietante, desmantela as ilusões duma rea-

lidade cujos limites aparecem indistintos, e leva à consciência da fundamental e ineludí-

                                                 

 

586 Calimani, Dario, Fuori dall’Eden. Teatro inglese moderno, 205. 
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O tempo e o acaso afetam a todos. 

Além do mais, ninguém sabe quando virá a sua hora. 

Assim como os peixes são apanhados numa rede fatal 

e os pássaros são pegos num laço, 

também os homens são enredados pelos tempos de desgraça 

que caem inesperadamente sobre eles. 

  

Eclesiastes 9:11,12 
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vel absurdez do universo. De acordo com Martin Esslin, é precisamente este aspeto que 

constitui a ligação decisiva entre os autores do que ele identifica como ‘Teatro do Ab-

surdo’: mediante uma risada que exorciza e deixa desconfortável no mesmo momento, o 

espetador se vê confrontado com a loucura da realidade e, “ao ver as suas ansiedades 

formuladas, pode livrar-se delas”590. A ironia, desta forma, não salva mas clarifica, ao 

perfurar o véu de dogmas e ilusões que os próprios homens teceram. 

Relativamente a isso, é preciso desmontar um dos equívocos e das incompreen-

sões principais da crítica sobre Beckett: a relação dele com o niilismo. Apesar da sua 

obra se aproximar da chamada ‘filosofia da crise’ – a qual tem como precursores os 

mencionados Nietzsche, Schopenhauer e Heidegger – Beckett nunca chega a poder ser 

identificado com esta corrente de pensamento. Ele, sem dúvida, tem a obsessão com o 

nada, o qual, no entanto, é mais um objetivo inatingível do que uma condição presente. 

Como nota Annamaria Cascetta, nele falta a “orgulhosa afirmação da absoluta liberdade 

do homem” perante a inelutabilidade do nada, assim como “o cortante e sombrio pessi-

mismo […] que envenena cada valor” e a “crítica social e política que não se submete a 

qualquer autoridade e princípio”591. Mediante o seu peculiar humor, portanto, Beckett 

leva à aceitação da finitude que abre uma janela para o nada, mas que não é o nada em 

si. O termo da literatura beckettiana define-se assim na ambiguidade entre o tudo e o 

nada, uma dúvida final e irresolvível baseada na “provocação de organizar significati-

vamente o que, em última instância, decai na insignificância” 592. A mesma conceção 

pode-se individuar também no que acontece aos personagens das suas peças, os quais, 

embora sejam confinados na falta de sentido e na dramática repetição do nada, nunca 

conseguem alcançar a aniquilação final. Se por um lado – como foi analisado antes – es-

te aspeto pode ser emblemático da eternidade da pena e do castigo pela queda, pelo ou-

tro permite manter se não uma esperança, pelo menos a teorização da possibilidade de 

uma alternativa. Eles, como destaca Harold Bloom, “não podem continuar, disseram, 

mas continuam de qualquer forma”593, e, apesar do caos e do desespero, não veem o fim 

do seu percurso. Para além disso, os espetadores, deixados no desconforto pela repeti-
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ção sem sentido à qual assistem, podem continuar a imaginar o momento – quase cer-

tamente irrazoável e utópico, mas todavia teorizável – em que Vladimir e Estragon 

“aceitarem o nada, abandonarem a espera e começarem a viver como heróis do absurdo” 

594, ou em que Clov decidir-se a sair do quarto, abandonando Hamm ao seu destino. De 

resto, como emerge deste trecho de Endgame, o próprio Beckett não fecha todas as por-

tas à possibilidade duma alternativa, embora seja fora do alcance dos personagens: 

“HAMM: Did you ever think of one thing? 

CLOV: Never. 

HAMM: That here we're down in a hole. (Pause.) But beyond the hills? Eh? Perhaps it's still 

green. Eh? […] Perhaps you won't need to go very far.”595 

O que Beckett quer analisar, desta forma, não é a ausência de significado em si, 

mas sim a maneira em que os homens tentam atribuir um significado à insignificância, 

não conseguindo se relacionarem com ela. É precisamente a criação destes sentidos ilu-

sórios e limitativos que o autor irlandês questiona, assim como uma ideia de salvação 

totalmente enganosa e destacada da realidade. No entanto, esta crítica está longe de po-

der ser considerada niilista, já que a própria análise de valores perdidos constitui, por si 

só, um valor. Neste sentido, “a recognição da perda de significado torna-se significativa 

em si mesma”596, constituindo o verdadeiro objeto e mensagem da obra de Beckett. Ela, 

de facto, não é uma negação total e indiscriminada, mas sim fundamenta-se na exami-

nação de como “a humanidade se relaciona com os que se poderiam chamar de resíduos 

de significado”597, aqueles rastos que resistem ao fracasso e nunca poderão ser erradica-

dos ou negados. O ser humano, afinal, é o elemento que permanece, e os seus sofrimen-

tos, a sua pena e a sua angustia são os que o definem: ele é representado numa condição 

extrema, à beira do abismo, mas é precisamente assim que a sua essência e a sua auten-

ticidade podem ser reveladas. Neste ponto, aparece significativo retomar a temática – já 

analisada anteriormente – do deserto, que poderia ser considerado o lugar físico e meta-

físico onde Beckett leva os seus personagens e até os seus leitores e espetadores. Este, 

como se viu, é o lugar do silêncio, o lugar da reflexão final e da experiência interior, o 
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eremos “que leva à beira da morte ou da renascença”598. A partir de aqui, Beckett deixa 

de fornecer respostas ou hipóteses: “Make sense who may. I switch off”599, ele declara 

em What Where, retomando o “Qui potest, intellegat”600 de Agostinho. Neste sentido, 

ele não livra do impasse da condição humana, mas também não se refugia na negação 

total e enganadora: a sua obra, por ser dessacralizadora e perturbante, “não consiste em 

negar, mas sim em deixar aberta a possibilidade de olhar para a positividade de um pon-

to de partida, o silêncio”601. 

Também em Saramago, por sua vez, “a paródia possui um caráter positivo, pois 

mata para fazer brotar novamente a criação” 602. Ela, como se viu, tem a função de des-

construir os paradigmas de significado e, ao infringir os códigos previamente estabele-

cidos, “recusa e esvazia o modelo original para recriar e preencher um modelo que lhe é 

próprio”603. Saramago, nos seus romances, desafia e contraria as expectativas do leitor 

com uma ironia que contribui, com irreverência e sarcasmo, “para mostrar a relatividade 

de certas verdades”604. Desta forma, se por um lado a ironia favorece a catarse do leitor, 

pelo outro apresenta-se como perturbadora, já que força o leitor à “participação ativa 

[…] na descodificação da obra”605 e ao questionamento radical dos seus padrões de aná-

lise da realidade e de relação com ela. A ironia saramaguiana atrai o leitor no momento 

em que o repele, criando um paradoxo desagradável que põe a nu as desumanidades cri-

adas pelo homem mesmo. Relativamente a isso, Maria Alzira Seixo destaca que Sara-

mago utiliza “um sistema de valores essencialmente modernista”606 e fundamentado so-

bre a relativização dos sistemas, mas, apesar disso, adota “uma atitude que contrarie a 

pura indiferenciação, ou o ludismo apagador do sentido”607. Na visão da crítica portu-

guesa, “é indiscutível que alguns dos processos reconhecidamente pós-modernos da fic-
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ção contemporânea são centrais em Saramago”608, mas ele nunca adere à tendência pós-

modernista de apagamento dos sistemas de valores e de indiferenciação social e política. 

De facto, em Saramago “o gosto de formas de reescrita […], o gosto da correção ou al-

teração do passado […] e a adoção, na narrativa, do ponto de vista do Outro”609, sempre 

filtrados pelo prisma da ironia, não levam à conceção pós-modernista de que ‘nothing 

matters, anything goes’, mas sim ao seu contrário: a certeza de que ‘something matters’ 

e é preciso reafirmá-lo. Mediante a desconstrução do sistema de valores existente, por-

tanto, ele procura ativamente reconstruir outro, mais humano, em que “ciência e poética 

[possam] em conjunto ajudar a libertação do homem […], o amor humano [seja] mais 

rico do que o amor divino […] e qualquer historia […] [possa] ser contada de várias 

maneiras”610, cada uma das quais pode implicar uma verdade diferente. Neste sentido, 

nem Saramago pode ser chamado de niilista, como ele mesmo declarou numa entrevis-

ta: 

“Não sou niilista, sou simplesmente relativista. André Comte-Sponville, em seu ‘Dicionário filosó-

fico’, coloca as coisas em seu devido lugar: o niilismo é a filosofia da preguiça ou do nada, o rela-

tivismo é a filosofia do desejo e da ação. Os que dizem que sou niilista não sabem ler ou, se sa-

bem, não entendem o que leem.”611 

Ele, com efeito, desenvolveu uma visão do mundo, da sociedade e da existência 

humana marcada por um pessimismo racional, resultante do reconhecimento de que, nas 

suas palavras, “o chamado progresso moral deixou de ser, pura e simplesmente, pro-

gresso e entrou em regressão”612. Contudo, este pessimismo – que como se viu caracte-

riza maiormente a segunda fase da sua produção narrativa – “serviu de impulso para ati-

var sua resistência crítica e elaborar propostas com as quais contribua para superar a 

paisagem deteriorada que sua perceção e elaboração intelectual desenhavam”613. O 

objetivo de Saramago, portanto, é tanto desconstruir quanto reconstruir, esta vez sobre 

fundações diferentes e que tenham como pedra angular a centralidade do homem e a re-

cuperação da sua integridade e moralidade. Nos romances de Saramago, neste sentido, 
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se adverte “a urgência de uma insurreição ética […], uma revolução da bondade”614 que 

possa levar à conscientização do leitor e à sua responsabilização, na certeza de que “a 

inação é já uma ação, uma escolha”615. Ele recusa aquela passividade que o niilismo es-

colhe orgulhosamente, ao dedicar a própria obra à intervenção civil e ética e à transmis-

são de significações especificas e de lições que, embora ambíguas, tornam o pessimis-

mo em rebelião e militância em defesa dos verdadeiros valores. Desta forma, o autor 

português desenvolve até uma conceção da redenção para a queda – e da relação do 

homem com ela – diferente daquela tradicional. De acordo com ele, com efeito, não po-

de existir uma salvação fora da vida, naquela morte pela qual os personagens de Beckett 

anseiam: é a própria vida – conduzida no respeito da humanidade do homem – que pode 

tornar-se salvífica. 
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A esperança dos justos é alegria, 

mas a expectação dos perversos perecerá. 

 

Provérbios 10:28 
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Conclusão 

 

 

 

 

 

 

 

Ao longo deste trabalho, viu-se como a reflexão destes dois autores, aparente-

mente distantes entre si, tem muitos pontos em comum. Antes de tudo, ambos baseiam a 

sua obra na premissa de que o que o homem tem de enfrentar é um mundo desumano e 

‘caído’, em que algo correu mal, com a corresponsabilidade do próprio ser humano. De 

facto, como nota Michael Mundhenk, “o trabalho de Beckett não é o produto de um mi-

santropo psicopatológico […], mas sim o produto de um mundo psicopatológico e mi-

santrópico, mediado por um artista que viveu na lixeira desumanizada da sociedade oci-

dental do século XX”616. Beckett não cria o seu deserto existencial do nada, mas cons-

trói-o a partir da realidade física e social na qual age. Da mesma forma, Saramago afir-

mou que “Muita gente [lhe] diz que [é] pessimista; mas não é verdade, o mundo é que é 

péssimo”617, e ele só se limita a descrever e evidenciar as distorções que vê. A mundivi-

dência dele configura-se, portanto, como a de quem está consciente da sua condição, na 

ideia de que “um pessimista é um otimista bem informado”618. Aliás, ambos chegam ao 

reconhecimento do nada em que o homem está preso, mas recusam – ou pelo menos 

acham impossível – o refúgio no niilismo e no autoaniquilação total. Se Saramago, co-

mo se viu, utiliza esta consciência como impulso para a reconfiguração ativa dos parâ-

metros éticos, Beckett falha na sua intenção de falhar totalmente. Ele, de facto, partilha 

a opinião do pintor neerlandês Bram Van Velde, de que “to be an artist is to fail, as no 

other dare fail”619, na vontade de tornar evidente o fracasso da realidade mediante o fra-
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De tudo o que se tem ouvido, o fim é: 

Teme a Deus, e guarda os seus mandamentos; 

porque isto é o dever de todo o homem. 

 

Eclesiastes 12:13 
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casso do artista. Em Beckett, é evidente a tendência – sobretudo do ponto de vista da 

linguagem – à desconstrução total e ao silêncio, mas, no entanto, ele nunca consegue 

apagar definitivamente a própria voz: como os seus personagens, ele não pode conti-

nuar, mas vai continuar igualmente. 

A que emerge da obra de ambos é a vontade – e mesmo a necessidade – de repen-

sar as relações entre o sujeito e o mundo que o rodeia, na conceção heideggeriana de 

que quando o homem vive sem lembrar a sua própria fragilidade e mortalidade como 

ser, entra na espiral da inautenticidade e da decadência. Como escreveu o poeta italiano 

Giuseppe Ungaretti, “la morte si sconta vivendo”620, na ideia de que, numa condição 

humana marcada pelo sofrimento e a falta de sentido, a obra de arte não pode senão 

“declarar a negatividade do presente e ter uma sua positividade precisamente na decla-

ração do negativo”621. Neste sentido, a negatividade e o pessimismo constituem o antí-

doto para o cinismo e a inautenticidade, que força o homem a começar do zero. Este 

processo, na obra de ambos, é constantemente filtrado pela ironia, aquele instrumento 

de desconstrução que – nas palavras de Jankélévitch – “nos liberta ao voltar atrás […], 

para uma consciencialização maior, mais intensa”622. 

O objetivo de ambos é, pois, focalizar a sua análise nos resquícios de significado 

que permanecem apesar de tudo, os que não podem ser eliminados apesar de qualquer 

esforço e que representam o único ponto de apoio para a humanidade. Por conseguinte, 

ambos poderiam ser definidos como humanistas, embora esta expressão tenha um valor 

diferente conforme o caso. Beckett, como sustenta Jonathan Boulter, pode ser chamado 

de ‘pós-humanista’, “um humanista relutante que continua a sê-lo contra a sua vonta-

de”623: ele focalizou-se nos limites do ser humano, na tentativa de eliminá-lo completa-

mente mediante a aniquilação do corpo e da voz, mas, mesmo assim, o homem perma-

nece, inelutavelmente. Saramago, por sua vez, sempre se definiu como um humanista, 

quer no âmbito literário, quer nas suas posições políticas. Contudo, o seu humanismo 

configurou-se, ao longo da sua experiência, como desencantado e traído, ao reparar nas 

contradições e nas injustiças da sociedade e das relações entre os homens. Ele, por con-

                                                 

 

620 Ungaretti, Giuseppe. 1916. “Sono una creatura”. In L’Allegria. 
621 Bertinetti, Paolo. 2002. “L’idea di teatro del secondo Novecento”. Prefácio a Beckett, Samuel. Teatro. 

Torino, Einaudi: XI. 
622 Jankélévitch, Vladimir, L’ironia, 63. 
623 Boulter, Jonathan, Beckett: A Guide for the Perplexed, 118. 
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seguinte, promoveu o desenvolvimento dum humanismo novo, baseado na ‘re-

humanização’ do ser humano: movimentando-se a partir da análise da ausência, ele leva 

à “vitória do banal sobre o excecional, do indivíduo sobre a História”624, numa perspeti-

va sempre ética e ativa. 

Se até agora, no entanto, foram analisados os aspetos que aproximam a obra e a 

mundividência de Beckett e Saramago, é preciso salientar aqui aquela que provavelmen-

te é a principal diferença entre os dois: se de acordo com Beckett, de facto, o homem só 

pode tentar exorcizar a própria condição através do riso e da análise, Saramago encoraja 

à consciencialização da falibilidade humana a fim de encontrar uma solução, mantendo 

uma esperança naquela ‘humanidade do homem’ tão frequentemente ultrajada. Em 

Beckett, a incerteza da conclusão e a indefinição do percurso dos personagens oferecem 

“só uma possibilidade e não uma verdadeira esperança”625, embora libertadora e alivian-

te. Beckett não consegue negar o relance sobre a possível existência de outra coisa, mas 

não indica o caminho para alcançá-la: a sua reflexão leva à ambiguidade entre a consci-

ência e a impotência, e detém-se um momento antes de dar uma resposta final. Ele, co-

mo destaca Annamaria Cascetta, “adivinha e deseja uma abertura positiva, uma adesão à 

vida anterior às categorizações”626, a qual, contudo, ainda não está percorrida plenamen-

te. Ao contrário, Saramago acredita na possibilidade da superação da queda, que só po-

de ser alcançada através da fé no ser humano. De acordo com ele, uma mensagem fi-

nalmente otimista é possível, na condição de que o homem recupere a própria visão ra-

cional e humana. A sua intenção, pois, é “fazer despontar uma nova esperança, uma 

‘ressurreição’, uma nova imagem do mundo, um verdadeiro humanismo que recupere a 

sensibilidade e o respeito pelo outro”627. Para fazer isso, é necessário que o ser humano 

se aperceba da condição de cegueira em que fica preso – e pela qual é o primeiro culpa-

do – e a ultrapasse mediante a própria humanidade. 

Para concluir, portanto, poder-se-ia afirmar que Beckett chega à consciência da 

impossibilidade de uma autoaniquilação total, enquanto Saramago a recusa ativamente, 

ao promover um resgate ético. Se o autor irlandês, assim, procura descrever e desvelar a 

                                                 

 

624 Vieira, Agripina Carriço, “Da historia ao indivíduo ou da exceção ao banal na escrita de Saramago”, 

391. 
625 Horowitz, Evan, “Endgame: Beginning to End”, 127. 
626 Cascetta, Annamaria, Il tragico e l'umorismo. Studio sulla drammaturgia di Samuel Beckett, 67. 
627 Borges, António José, José Saramago: da Cegueira a Lucidez, 175. 
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condição humana após a queda, presa entre a fragmentada recordação dum passado di-

ferente e a esperança duma libertação vislumbrada, Saramago não anseia por um regres-

so ao Éden, mas sim impele para a construção de um Éden humano e terreno, social e 

justo, para o qual é necessário o questionamento dos dogmas e das certezas anteriores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

L’inferno dei viventi non è qualcosa che sarà; 

se ce n’è uno, è quello che è già qui, l’inferno che abitiamo tutti i giorni, 

che formiamo stando insieme. 

Due modi ci sono per non soffrirne. Il primo riesce facile a molti: 

accettare l’inferno e diventarne parte fino al punto di non vederlo più. 

Il secondo è rischioso ed esige attenzione e apprendimento continui: 

cercare e saper riconoscere chi e cosa, in mezzo all’inferno, non è inferno, 

e farlo durare, e dargli spazio. 

 

Italo Calvino, Le città invisibili 
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