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RESUMO

“Olhar em terra de cego: viagens na visualidade do Ensaio sobre a
Cegueira” é um ensaio literário, fruto da experiência de alguns olhares a respeito
do Ensaio sobre a Cegueira (1996), mostrando uma tendência estética moderna
em diálogo com a barroca, discutindo temas ligados à História das Mentalidades.
Os capítulos assim estão dispostos: o primeiro apresenta um breve excurso sobre
o autor e sua obra; o segundo introduz o conceito de alegoria, exemplificando-o
com imagens representativas do romance; o terceiro apresenta elementos do
trágico em diálogo com o erotismo batailleano numa alegoria dos sentimentos; o
quarto capítulo mostra a manifestação do cômico no romance, por meio de
recursos estilísticos com vias à musicalidade, utilizados para provocar o riso; o
quinto e último, tecerá considerações sobre a pertinência do estudo. Finalmente,
em favor de uma educação do olhar, o estudo considerou, entre outros
pensadores: Ariès (1977), Bataille (2003), Bakhtin (2002, 2000, 1999), Benjamin
(2000, 1996), Chauí (2005, 2000), Foucault (2006, 2005, 2004, 2002), Freud
(1970), Hansen (2006), Lino (2004), Sartre (2005), Vovelle (1996).

Palavras-chaves: Alegoria, Erotismo, Modernidade, Neobarroco.



ABSTRACT

"Looking at earth from blind: travel in the visuality of the test on Blindness" is a
literary Essay resulted from the experience of different points of view regarding the
“Essay on Blindness ” (1996), not only showing a Modern aesthetical tendency in
dialog with the Baroque one, but also discussing subjects related to the History of
Mentalities. The chapters are disposed as follows: The first one presents a short
Excursus about the author and his work; the second one introduces the concept of
Allegory exemplifying it with representative images of Romance; the third one
presents tragic elements in dialog with the Bataille Eroticism in an Allegory of
Feeling; the fourth one shows Stylistic Features used as a display mean of
Comedy in Romance going towards the musicalness, being the features used to
provoke laugh; the fifth and last one discusses about the study pertinence. To
conclude, in favor of a Sight Education, the study considered authors such as:
Ariès (1977), Bataille (2003), Bakhtin (2002, 2000, 1999), Benjamin (2000, 1996),
Chauí (2005, 2000), Foucault (2006, 2005, 2004, 2002), Freud (1970), Hansen
(2006), Lino (2004), Sartre (2005), Vovelle (1996).

Keywords: Allegory, Eroticism, Modernism, newbaroque.



ITINERÁRIO

RESUMO

ABSTRACT

MAPEANDO A VIAGEM................................................................................ 10

1 OLHAR EM TERRA DE CEGO: A VISUALIDADE EM ENSAIO SOBRE

A CEGUEIRA.................................................................................................

1.1 UM OLHAR VOYEUR PARA O ESGRIMISTA DAS PALAVRAS............

1.2 NOS CAMINHOS DA NARRATIVA SARAMAGUEANA..........................

20

22

29

2 OLHAR SOCIEDADE: RUÍNAS FOTOGRAFADAS POR

PALAVRAS...............................................................................................

2.1 ALEGORIA: DISFARCE OU ESCUDO?..................................................

2.2 A ALEGORIA DA CEGUEIRA: O MAL BRANCO E O ENIGMA DA

MORTE..........................................................................................................

2.3 ALEGORIA DO ESPAÇO: MANICÔMIO E LOUCURA...........................

34

34

36

48

3 OLHAR-PERCEPÇÃO: O TRÁGICO COMO EFEITO DE DAR ÁGUA

NOS OLHOS.................................................................................................. 64

4 OLHAR-ROMANCE: MELODIA CÔMICA E TRÁGICA EM

SARAMAGO.................................................................................................. 84

5 REGISTROS FINAIS.................................................................................. 104

6 COMPANHEIROS DE VIAGENS............................................................... 109



Olhar em terra de cego: a visualidade em Ensaio sobre a Cegueira

10

MAPEANDO A VIAGEM

Uma palavra caída
das montanhas dos instantes
desmancha todos os mares
e une as terras mais distantes.

(Cecília Meireles)

Um dia, umas palavras caíram nas mãos de uma cega navegante. Era um

belo dia porque disseram que era belo, pois ela não via, não conhecia, embora não o

fosse de nascença. Caíram num instante, que nem importa medir nem datar. Importa?

O que importava eram as palavras vindas d´além mar, o mesmo salgado mar que

entornou muitas caravelas, à custa de desmedidas lágrimas portuguesas.

Assim, uma prosa musical seguiu viagem melodiosamente cruzando o

Oceano Atlântico, aportando no cais chamado Terra Brasilis. Era a obra: Ensaio sobre a

Cegueira, de um mundo desconhecido batizado por José de Sousa Saramago, escritor

português, que já tivera sido serralheiro mecânico e jornalista.

O luso não escreveu em braille, no entanto a cega leu, com um pequeno

detalhe: um ano após ter sido lançada, em 1996, antes de, merecidamente, o autor

arrematar o Nobel de literatura em 1998. Lida por mera curiosidade, depois que

disseram que havia na capa um retrato de um homem diante de um espelho, cuja

imagem refletida mostrava as próprias costas dele, ou seja, não havia a menor

possibilidade de ver seu rosto.

Natural de Azinhaga, província do Ribatejo, nascido em 16 de novembro de

1922, Saramago é um escritor de estilo peculiar e, com toda sua contribuição, mostrou-

se um representante do romance e da novelística portuguesa. Sua escrita, de pendor
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moderno, na obra escolhida para estudo, é temperada por uma ironia amarga bem

característica do seu estilo.

O livro, ironicamente, faz com que o leitor enxergue e tema a própria

humanidade da qual faz parte, diante de uma situação de caos: uma epidemia de

cegueira. A partir da súbita e inexplicável epidemia, o enredo passeia livremente pelas

vias da desorganização e da superação de valores mais básicos da sociedade,

mostrando as faces ocultas dos seus personagens, por demais egoístas na sua luta em

favor da própria sobrevivência, num mundo desolador que os rejeita por estarem cegos

e por temerem acontecer o mesmo com os demais indivíduos.

Assim como Pandora foi a primeira mulher enviada para tentar a humanidade,

a obra de Saramago chamou a atenção da cega anteriormente apresentada. A questão

que queremos ressaltar é: o que a moveu se não tinha olhos? Algo imprescindível à

busca: a curiosidade, que move a todos, cegos ou não. Inclua-se o ensaísta, que, num

desejo fáustico, busca matéria prima para construir o seu ensaio, cujo mito de escritura

persegue a tessitura, como se escrever fosse um dom, ou algo que se aprende com

algumas dicas, entre outras falácias que rondam o processo de composição do

pensamento.

Valéry nos revela, durante o processo de análise do método de Leonardo Da

Vinci, que “Uma obra de arte deveria sempre nos ensinar que nós não tínhamos visto o

que vemos” (1998, p. 35). Além disso, acrescenta que, por meio das imagens visuais,

exercemos com mais freqüência a faculdade analógica.

Levando o ensinamento de Valéry para o campo da prosa poética em

Saramago, é inegável a importância desta obra para a literatura na contemporaneidade,

haja vista sua capacidade de intrigar e assustar leitores, mexendo com eles por meio de
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imagens alegorizadas pela intencional sonoridade combinada às escolhas lexicais,

valendo salientar que a permanência de seus significados nunca estão assegurados.

Além disso, principalmente, porque marca uma nova fase estética na carreira do

escritor, diferente das demais obras anteriormente publicadas e que possuíam

características narrativas díspares da que escolhemos.

Podemos dividir a produção saramagueana em três fases. A primeira,

intitulamos de período formativo, que vai de 1947 – data da publicação do primeiro

romance intitulado Terra do Pecado – até 1979, ano da publicação de uma obra

emblemática, O ouvido (Cinco sentidos).

A segunda, a partir da publicação da obra Levantado do chão (1980), inicia-

se o ciclo da metaficção historiográfica, com uma característica bastante peculiar:

sua prosa é marcada pela apropriação da História oficial que, nesses romances

históricos, aparece filtrada pelo ponto de vista popular, na perspectiva dos renegados,

dos vencidos da História. Além disso, o seu estilo de marcas inconfundíveis (poucos

pontos e muitas vírgulas em parágrafos longos), que, segundo o próprio escritor, é são

produzidos como quem conta uma história, uma tentativa de fundir escrita e oralidade.

Por exemplo: o trabalhador que constrói o convento em Memorial do Convento, a

prostituta que figura ao lado da protagonista de Ensaio sobre a Cegueira. São esses

anônimos que ganham vozes nos romances, ecoando um grito coletivo daqueles que

sempre estiveram nos bastidores da História.

Em Levantado do Chão, obra que incorpora a Revolução dos Cravos em seu

enredo, encontramos marcas deixadas pelo romancista e cidadão, uma vez que

viveram experiências de confronto com uma realidade peculiar no país – Portugal –

num específico momento histórico: o período que antecede e o que sucede a
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Revolução dos Cravos. Na forma de alegoria, construção eminentemente literária,

história e vivência humana se irmanaram no enredo. Ao invés de suscitar o pensamento

equivocado de que a contribuição saramagueana foi meramente panfletária, queremos,

com isso, mostrar que por trás da voz do narrador, há um sujeito, um escritor inserido

em práticas sociais e criador de um enredo representativo.

De tal modo, o enredo histórico característico dessa fase ganha um tom

fabular, mas antes de tudo busca corrigir a própria História. Nesse caso, a ficção

funciona como um corretor da História oficial. Essa fase termina com a publicação de O

Evangelho segundo Jesus Cristo, em 1991.

Na terceira, percebemos um escritor mais preocupado com a condição

humana. Exatamente em 1996, com a publicação de Ensaio sobre a cegueira,

percebemos essas mudanças substanciais. Suas últimas produções discutem assuntos

que afetam o homem contemporâneo sem que necessariamente esse homem seja

português. Nesse âmbito, percebemos o desespero do homem moderno em relação à

existência, a eterna busca de algo que não está mais à disposição, a pergunta por

aquilo que não tem resposta, características mais marcantes dessa fase. Exatamente

aqui, situamos o Ensaio sobre a Cegueira, obra escolhida para análise deste trabalho

que expõe concomitantemente o irônico e o grotesco da existência.

Assim sendo, quatro perguntas merecem ser formuladas e,

conseqüentemente, respondidas para que o leitor entenda o percurso da pesquisa: por
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que trabalhar o ESC1, com que finalidade, como fazê-lo e ancorados bibliograficamente

em quais teóricos?

Discorrer sobre a visualidade no Ensaio sobre a Cegueira, do escritor

português José Saramago, a priori, parece um tema repleto de contra-senso, já que seu

enfoque está voltado para a temática da cegueira numa era que cultua a imagem

excessivamente. É certo que o trabalho se torna possível e coerente quando buscamos

a categoria da alegoria benjaminiana que fornece, por hipóteses, os melhores

elementos para tal pesquisa e interpretação.

O teórico de Frankfurt, Walter Benjamim, nos mostra que a alegoria não é um

objeto de interpretação, mas assume a feição do próprio método. O método alegórico

benjaminiano constitui-se basicamente como um mosaico de citações, princípio de

composição do texto como “fruto da absorção e transformação de outros textos, dos

quais ele é duplo”. (KOTHE, 1976, p. 26).

Sobre a escola de Frankfurt da qual Benjamim faz parte, é válido mencionar

que propõe uma radical renovação do marxismo e incorpora um atento diálogo com a

Psicanálise e com as teorias da comunicação, enveredando a partir daí por estudos que

privilegiam diversificados aspectos culturais da vida social. Os temas privilegiados por

ela voltam-se à cultura de massa, às discussões sobre o papel da ciência e da

tecnologia na sociedade moderna, para a família, para a sexualidade. Aparece ainda

um especial interesse pelos problemas relacionados à alienação, à perda da autonomia

do sujeito na sociedade industrializada. Os teóricos dessa escola foram leitores, entre

outros, de Freud e de Nietzsche.

1 A partir de agora, este trabalho utilizará a abreviação ESC, para se referir à obra Ensaio sobre a
Cegueira.
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Exatamente, por ter essa base, escolhemos ferramentas teóricas que

amparassem a pesquisa não só no âmbito do estudo da alegoria como também no

campo da História das Mentalidades, ramo da História da Cultura que abarca as noções

sobre Imaginário (palavra importada da Psicologia e da Fenomenologia), Práticas e

Representações Sociais e Mentalidades, cujo pioneirismo ocorreu por meio da École

das Annales, a qual tinha como objetivos eliminar o espírito de especialidade, promover

a pluridisciplinaridade, favorecer a união das ciências humanas, passar da fase dos

debates teóricos (os da Revista de Síntese) para a fase das realizações concretas,

nomeadamente inquéritos coletivos no terreno da história contemporânea. São os

estudiosos da Nova História. Sobre isso, Burke esclarece que "Os historiadores

tradicionais pensam na história como essencialmente uma narrativa dos

acontecimentos, enquanto a nova história está mais preocupada com a análise das

estruturas." (1992, p. 12).

Pensando no contexto do ESC, enquanto o olhar do senso-comum se deixa

levar e enganar pelo que acredita que esteja vendo, os olhos/palavras do escritor luso,

José Saramago, através da escrita alegórica, revelam as diferentes faces e contra-faces

que a cegueira pode apresentar in verbis. Certamente, uma tentativa de capturar o

fracasso do olhar redutor estabelecido em suas inúmeras formas, dos olhos assépticos,

que partem de uma perspectiva de que todos vêem igual e sentem igual, de uma

perspectiva que achata o funcionamento dos olhos e dos sujeitos, reduzindo-os a

serem apenas objetos coisificados. A novidade do enredo é o seu teor plausível e

figurativo da contemporaneidade que será sentido, entre outras teorias, à luz da História

das Mentalidades que se ocupa de temas anteriormente considerados exóticos por

historiadores, tais como: a melancolia, a morte, o luto, a loucura, o desejo, a subversão,



Olhar em terra de cego: a visualidade em Ensaio sobre a Cegueira

16

a transgressão, o sexo. Debruçaremos nosso olhar nesses temas relacionados às

representações coletivas. Para alguns estudiosos, o inconsciente coletivo, faz com que

tenhamos uma visão do universo mental e dos modos de sentir do homem, seja ele

moderno ou não.

Em Saramago, pensar a cegueira não se restringe à reflexão sobre o

problema dos olhos que ficam cegos, mas alarga possibilidades para a pré-existência

de várias temáticas relacionadas ao comportamento humano diante do caos, ou, se

preferirmos, ao olhar humano que pode cegar fatalmente, ser induzido a isto ou, o que

é pior, cegar-se voluntária e passivamente.

Para tanto, apresenta uma tendência estética que deve ser observada e

investigada na contemporaneidade: a caçada de imagens mais dramáticas, orientando

o leitor para uma leitura fotográfica, já que este vive imerso na normalidade de uma

cultura em que o choque mediante o peso das palavras e o das imagens, tornou-se um

estímulo primordial de consumo e fonte de valor. O curioso nessa captura é que, para

conseguir projetar as imagens, o autor utiliza uma escrita musical que remonta às

brincadeiras populares.

O autor abre o livro com uma epígrafe do Livro dos Conselhos que focaliza

dois comandos: “vê” e “repara”, se puder. Mas, o que nos diz estas imagens para que

sejam reparadas? Ensaiar sobre elas, após a quase advertência do autor, em si, já

pressupõe um desafio alegórico, posto que sejam tantas imagens caminhando em

forma de enxurrada para os olhos do leitor. Mas, de que outra forma, em tempos como

estes, pode o artista obter atenção do público leitor mais amplo para uma obra de arte?

Sem querer reduzir a grandiosidade de Saramago, que outra forma ele encontraria para

deixar marcas profundas quando existe na contemporaneidade uma incessante
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exposição de imagens vistas e revistas muitas vezes? Ao invés de expor, ele as

arremessa hiperbolicamente. Mal dá tempo para capturarmos uma e, a seguir, vem

outra, em seguida outra, sempre arremessadas em nossa direção num ritmo frenético,

de sentidos excessivos, permitidos pela inovação na sintaxe verbal, simulacro da

oralidade.

Considerando a sonoridade como um elemento primeiro de apreensão pelo

leitor, optamos por um método – análise semiótica – à luz de teorias pertinentes,

detalhadas ao longo do trabalho, objetivando contribuir para a apreciação da obra de

arte supracitada, imersos num exercício analógico, evocando imagens mais

representativas, desenhadas ao sabor das estratégias cultistas e conceptistas,

permeadas pela carnavalização literária, o que nos motivou enxergar nuances

neobarrocas aparecidas em grande parte do romance, muito embora, a estrutura como

um todo se apresente híbrida, esteticamente falando. O texto de Saramago é um

organismo vivo que transpira palavras e emana frases melódicas, como se o som, a

música, fosse a última chance de a humanidade lançar o seu grito em busca de

identidade, ou um desejo de volta ao paraíso perdido.

No que concerne às especificidades do estudo, diante do exposto, optamos

por um método que, em princípio, esquece o modelo ordenado, que, ao adentrar no

universo da obra de arte, já busca algo nela evidente. É certo que, com isso, não

queremos destruir o que já se sabia das estéticas literárias, pois não existe enunciação

inédita, tampouco construção de pensamentos sem comprovações lógicas e

pertinentes. Por outro lado, também não almejamos utilizar a obra como pretexto para

elucubrações puramente lingüísticas.
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A seguir, tecemos considerações sobre o autor. Feito isso, num

detalhamento maior que será oferecido aos olhos do leitor nas próximas páginas,

partiremos para a discussão do conceito de alegoria, delimitando imagens mais

representativas do enredo, já que existem muitas. O estudo conceitual tornou possível a

análise de imagens na peregrinação dos cegos sob a ótica da melancolia e do luto; das

perdas e das servidões; do erotismo batailleano que permite insurgir uma discussão

mais acurada sobre as cenas nas quais a sexualidade aflora da forma mais sutil até a

mais instintiva e/ou violenta, ressaltando, ainda, aspectos trágicos na via crucis dos

confinados; da ordem e da loucura, estruturadores do espaço e do comportamento dos

cegos; da carnavalização literária, que suscita a discussão sobre a paródia e a ironia

como pontuadoras do cômico, entre outros importantes aspectos que convergem à

proposta do ensaio, cuja finalidade maior busca articular teoria e imagens para oferecer

uma análise semiótica pertinente. Sendo assim, objetivamos mostrar como se manifesta

o discurso saramagueano na poética da modernidade, trabalhando contexto e estética

como pontuadores.

Interligados pela temática do olhar, assim os capítulos se apresentam

dispostos: o primeiro apresenta um breve excurso sobre a vida de Saramago e, de

forma resumida, expõe o enredo da obra que motivou este ensaio, ressaltando a nova

concepção poética do romance, perpassando pelas angústias tão provenientes da

contemporaneidade, projetadas na forma de escrever aproximada à oralidade – recurso

inovador e estilístico de Saramago; o segundo introduz o conceito de alegoria,

exemplificando-o com a metáfora flutuante do espaço (manicômio), mostrando a

sociedade perdida ante a barbárie, a necessidade de pôr ordem no caos e a falta da

identidade surgida nas contradições; o terceiro capítulo apresenta elementos do trágico,
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utilizando a alegoria dos sentimentos: melancolia, luto, culpa e erotismo, mostrando que

as palavras asseguram os malabarismos imagéticos do autor numa prosa agonizante e

representativa, discutindo, ainda, o que é a civilização; o quarto capítulo mostrará a

manifestação do cômico no romance, por meio de recursos estilísticos com vias à

musicalidade, utilizados para provocar o riso em suas diferentes intensidades, não só

com o comportamento das personagens, como também com os elementos contextuais

do romance; finalmente, o quinto e último, tecerá considerações sobre a pertinência do

estudo.

Finalmente, em favor de uma educação do olhar, nessa experiência

ensaística, ancoramo-nos em grandes pensadores: Andrade (2005), Ariès (1977)

Bachelard (2001), Barros (2004), Bataille (2003), Bakhtin (2002, 2000, 1999), Benjamin

(2000, 1996), Chauí (2005, 2000), Foucault (2006, 2005, 2004, 2002), Freud (1970),

Hansen (2006), Lino (2004), Sartre (2005), Vovelle (1996), entre outros nomes

companheiros de viagem.
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1 OLHAR EM TERRA DE CEGO: A VISUALIDADE EM ENSAIO SOBRE A

CEGUEIRA

Não vês que o olho abraça a beleza do
mundo inteiro? [...] é janela do corpo
humano, por onde a alma especula e frui a
beleza do mundo, aceitando um tormento
[...] Ó admirável necessidade! Quem
acreditaria que um espaço tão reduzido
seria capaz de absorver as imagens do
universo?

Leonardo da Vinci

À semelhança de um fenomenólogo, que, por princípio, traz à luz a tomada

de consciência de um sujeito maravilhado pelas imagens poéticas, apresentaremos ao

público, em geral, algumas imagens poéticas saramagueanas do ESC, ressaltando-as,

acentuando-as e discutindo-as como processo criativo e composição da obra de arte,

beneficiado pela imaginação criadora.

É certo que, o que veremos será mediado pelas palavras de vários

narradores que contam a partir de suas percepções, tal como Merleau-Ponty explicita:

[...] no horizonte de todas essas visões ou quase-visões está o próprio mundo
que habito, o mundo natural e o mundo histórico, com todos os vestígios
humanos de que é feito – é certo também que esta certeza é combatida, desde
que atento para ela, porquanto se trata de uma visão minha. (MERLEAU-
PONTY, 2003, p. 16).

Mesmo que estes narradores se insiram num contexto, afetando o objeto de

narração, o enredo, valemo-nos de Sartre (1997), que em O Ser e o Nada dedica um

capítulo ao ato de olhar, diferenciado-o do olho, mostrando que este “não é captado
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primeiramente como órgão sensível de visão, mas como suporte para o olhar”. Por sua

vez, o olhar é um ato de suma importância para a constituição do ser, mesmo sabendo

que ele mascara os olhos, já que os coloca em segundo plano. Sua característica maior

é a ausência de neutralidade, ou seja, a parcialidade que abre o precedente para

atribuirmos, por meio dele, juízos de valores tanto verdadeiros quanto falsos.

Assim, quando pensamos nisso, notamos o quanto é importante a presença

do outro nessa empreitada da constituição dos sujeitos, já que esse olhar de fora

também contribuirá para tal construção, mesmo que seja através de uma relação

conflituosa, de afetação, simultânea. Sobre o olhar, Merleau-Ponty diz que

Ao mesmo tempo é verdade que o mundo é o que vemos e que, contudo,
precisamos aprender a vê-lo. No sentido de que, em primeiro lugar, é mister nos
igualarmos, pelo saber, a essa visão, tomar posse dela, dizer o que é nós e o
que é ver, fazer, pois, como se nada soubéssemos, como se a esse respeito
tivéssemos que aprender tudo. (2003, p. 17).

Sobre o aprendizado, acreditamos ser necessário à nossa disposição para

reaprendê-lo. Mas também, agora sob o manto do pensamento sartreano, devemos

considerar que a presença do outro é a desintegração do eu, já que o simples fato

desse outro existir e estar presente no mundo em exercício de percepção e não como

um mero objeto estático, de certa forma descentraliza o mundo daquele eu, daí a

relação de afetação, permeada pelo conflito, já que o mundo percebido por um

indivíduo não é visto da mesma maneira pelo outro, se essa visão ocorrer

simultaneamente.
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Além disso, quando se é visto por outrem, isso o transforma em sujeito,

enquanto o outro, em objeto. Para sermos mais enfáticos, na verdade, o indivíduo em

seu contexto, é, ao mesmo tempo, objeto e sujeito:

[...] o homem se define em relação ao mundo em relação a mim próprio; ele é
este objeto do mundo que determina um escoamento interno do universo, uma
hemorragia interna; ele é o sujeito que se descobre a mim nesta fuga de mim
mesmo em direção à objetivação. (SARTRE, 2003, p. 345).

Uma vez imersos numa terra de cegos, percebemos imagens que remetem

às relações conflituosas, cujo olhar será um intermediário que remete os cegos a si

mesmos. Embora esse mecanismo não seja percebido de imediato pelas personagens,

é necessária uma peregrinação dos cegos de si, em direção à ruína de si mesmos. Só

assim, o olhar constituir-se-á como mecanismo de reflexão, a partir do momento em

que uns olharão para os outros. A grande questão é: como acontecerá esta “troca de

olhares”, mediada pela percepção de quem não vê?

1.1 UM OLHAR VOYEUR PARA O ESGRIMISTA DAS PALAVRAS

Para que exista o eterno gozo de criar
deve também eternamente existir o
tormento da parturiente. Prazer e dor
são duas dimensões essenciais e
naturais da vida e a obra de arte, porque
interpretação da vida deve tornar
sensível não só o “prazer originário pela
aparência” mas também a “contradição
e a dor originárias”.

(Nietzsche)

Quando almoçava num restaurante, José Saramago foi surpreendido por um

descolamento na sua retina. Ante o infortúnio, imaginou a humanidade imersa numa
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cegueira coletiva. Assim, surgiam inquietações para a escrita do que viria se tornar o

livro estruturado em 17 agonizantes e irônicos capítulos. Assim como este fato

repentino, seus temas surgem repentinamente.

A ficção em sua vida aparece como num passe de mágica, embora o

desenvolvimento das idéias seja um tanto penoso, árduo. Segundo o escritor, seus

romances “nascem de uma idéia, quase sempre súbita, repentina, algumas vezes traz

já o título consigo, outras não” (SARAMAGO, 2005, p.18).

Ao falar sobre o ato de escrever, Saramago lança um olhar sobre a atividade

de ficção a qual se entrega:

[...] a ficção para mim, hoje, não sendo uma carreira, é o recurso que eu tenho
para expressar minhas dúvidas, minhas perplexidades, minhas ilusões, minhas
decepções. Não no sentido de uma literatura confessional. A preocupação que
eu tenho é esta: Em que mundo estou vivendo?Que mundo é este? O que são
as relações humanas? O que é essa história de sermos o que chamamos a
humanidade? O que é isso de ser Humanidade? Ter encontrado para essa
ficção uma forma pessoal de narrar, que é a minha, acho que esse meu
privilégio – eu não sei como nem a quem pagá-lo – de haver podido chegar a
ter uma voz própria para narrar o que tenho para narrar não tem preço.
(SARAMAGO, 1998, p. 24).

O autor não acredita que “a escrita seja feliz” (SARAMAGO In: Entre Livros,

2007, p. 32), afirmando que o que, de fato, dá prazer é a leitura. Além de desmitificar o

ato de escrever, desconstrói a tradição de que, para ser escritor, é necessário ser uma

criança precoce, destacar-se em fase pueril, revelando ter comprado seus primeiros

livros aos 19 anos, embora acrescente que sempre manteve o hábito de ler em

bibliotecas públicas.

Observando sua maneira de falar sobre o surgimento das idéias e a

organização no branco do papel, lembramos de Benjamim (2000), quando aproxima a

imagem do artista à do herói, que nomeou como metáfora do esgrimista. Segundo o
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alemão, o trabalho poético se assemelha ao esforço físico de esgrimista. Nesse

contexto, traços artísticos se confundem com os marciais, pois ambos enfrentam uma

luta fantástica. Como todo lutador que se preze, existem armas que possibilitam esta

luta e vence quem melhor sabe manejar, empreender estratégias e burlar o inimigo.

Ao ler ESC, percebemos que a maneira saramagueana de narrar se apóia em

leituras representativas. Ele admite esta influência na composição de seus textos. O

próprio escritor, na sua primeira entrevista após o prêmio Nobel, reconhece que

[...] há três escritores que representam o século XX: Kafka, pela exposição das
forças desumanizadoras que operam neste mundo, Fernando Pessoa, pela
sua percepção de que o eu individual é, na realidade múltiplo, e Borges, cuja
escrita revela um mundo composto por rituais. (GRACIA, 2004, p. 1).

Para tanto, explicou que, nessa obra, tentou expressar sua própria percepção

daquela realidade moderna desumanizada que a obra de Kafka antecipa. Em outras

palavras, seu principal objetivo no romance foi denunciar a perversão das relações

humanas, mantendo um diálogo com o estilo kafkiano.

Oportunamente, lembramos do ensaio Kafka e seus precursores, escrito por

Jorge Luís Borges. Nele, o argentino mostra como um escritor genial é capaz de

inventar seus ancestrais. Na ocasião, o autor apresenta os autores que influenciaram

Kafka. Aqui, aproveitamos o ensejo para apresentar os precursores saramagueanos. É

válido ressaltar que os temas do escritor tcheco, como a punição, o poder e a culpa

foram decisivos no aprimoramento literário do autor português.

Além dos temas, temos ainda uma característica marcante, em Saramago,

também herdada de Kafka: a insuficiência dos heróis que não alcançam seus objetivos

e a imprecisão da palavra que não consegue dar conta do sentimento desatado no

romance. Um exemplo é o oftalmologista que, mesmo exercendo a profissão
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especificada, não encontra respostas para a cura de um mal que não só acomete a si

mesmo como também a sociedade, sequer sabe nomeá-lo, já que não encontra

palavras que ofereçam lingüisticamente uma explicação plausível para o horror

experimentado por todos.

De certa forma, Saramago é herdeiro de uma tradição enraizada desde as

vanguardas do início do século XX, quando a linguagem se torna objeto nas mãos do

artista consciente. A impressão que temos, em alguns momentos da prosa de

Saramago, é que a narrativa assume a feição de laboratório do seu pensamento e da

sua poética.

Em Manual de Pintura e Caligrafia, por exemplo, um pintor expõe suas

angústias diante da encomenda de uma tela. É isto que ele sente:

[...] quando começo um novo quadro: a tela branca, lisa, ainda sem preparo, é
uma certidão de nascimento por preencher, onde eu julgo (amanuense de
registro civil sem arquivos) que poderei escrever datas novas e filiações
diferentes que me tirem, de vez, ou ao menos por uma hora, desta
incongruência de não nascer. [...] sempre soube que o retrato justo não foi
nunca o retrato feito. (SARAMAGO, 2001, p. 6-7).

À semelhança da aflição do escritor diante do branco do papel à espera das

palavras, o pintor se angustia porque sua arte está a favor de um mercado que

encomenda a criatividade. Como pode uma obra de arte ter suas feições exigidas,

ditadas? Essa e outras discussões sobre o fazer poético, a situação do escritor, a

criação, o mercado em torno da obra de arte, os consumidores da arte em si, estão ao

alcance do leitor na obra citada anteriormente. Se Kafka discutia o fazer poético,

Saramago, nesta obra, não só discute tais questões como aponta os caminhos da

ficção portuguesa.
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Que as obras de Saramago sempre tiveram um caráter humanista, disso

ninguém discorda, entretanto, quanto à estrutura do corpus narrativo, podemos dizer

que passou por processos de metamorfoses até chegar ao estilo que o consagrou

como o escritor luso que aprofundou o seu estilo no panorama literário português, a

saber, a hibridização de gêneros textuais, ao combinar ensaio e romance; a ausência

de marcas tipográficas que separam os discursos do narrador daquele proferido pelas

personagens, causando um efeito polifônico intratextual e lançando novos desafios

gramaticais para a realização da leitura, em favor da musicalidade.

Antes, porém, de chegar a esta prosa poética, a escrita saramagueana

passou por todo um processo de modificação, a partir do romance Levantado do Chão,

de 1980 e publicado no Brasil em 1982 – diga-se de passagem, o primeiro do luso a

portar em solo brasileiro, razões pelas quais delimitamos o breve excurso sobre este

processo de evolução criativa, tomando como referência esse romance, que motivou

Chico Buarque, compositor e músico brasileiro, a criar uma canção intitulada

“Levantados do Chão”, interpretada por Milton Nascimento, cuja temática se aproxima à

do romance: a questão da terra.

Embora não tenha sido a primeira a ser publicada, Levantado do chão é a

primeira a marcar a mudança de estilo, haja vista que, por meio de um estilo vigoroso,

cujas frases são cadenciadas, narra a luta de agricultores do Alentejo que se rebelam

contra a condição de oprimidos pela Igreja e pelos latifundiários, numa região agrícola.

Temos, aqui, o início de uma prosa musical, escrita em tom irônico, com citações de

provérbios parodiados, buscando “louvor” à liberdade avidamente pretendida pelos

trabalhadores, aqueles a quem a História oficial relegou o lugar de anônimos. Já se vê
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as marcas na pontuação, intrigando àqueles que estão acostumados à gramática

oficial. Além disso, o diálogo com o leitor nos lembra o estilo machadiano.

Aliás, os personagens anônimos, verdadeiros heróis do romance, relegados

pela História oficial são introduzidos nos enredos, mudando o perfil do herói e fazendo-

nos acrescentar um novo tipo de herói às categorias que conhecemos na Literatura: um

herói anônimo. Memorial do Convento, publicado em 1980, é prova irrefutável disso.

Nele, o autor utiliza a palavra como palco para encenar/experimentar um relato

histórico: o período da construção do convento de Mafra, acrescido com eventos

mágicos, semelhantemente aos causos.

Segundo a História oficial, em Portugal, localizada a cerca de 40Km de

Lisboa, na região montanhosa de Sintra e Pêro Pinheiro, existe uma pequena cidade

chamada Mafra, que no século XVIII, foi governada pelo rei D. João V, cuja

administração construiu o convento como pagamento de uma promessa, caso sua

esposa viesse a ter filhos. Nesse contexto, a nação gozava de prosperidade

econômica, pois ostentava sua riqueza com o ouro brasileiro, fruto da exploração

desenfreada no período colonial que, no Brasil, ficou conhecida como ciclo da

mineração. No contexto da obra, em 1711, nasce a primeira filha, Maria Bárbara. A

seguir, em 1714, nasce o herdeiro do trono, D. José. Ao todo, a construção do convento

leva treze anos, isto é, de 1717 a 1730.

No enredo de Memorial do Convento, o escritor se coloca ao lado dos

operários portugueses sem nome, como se pudesse dignificá-lo hoje, já que na época,

miseravelmente, eles não tinham voz. Assim, o escritor dessacraliza o que a

historiografia registra, deixando o leitor com o riso, provocado pelo rebaixamento

paródico, já que o que era história se mistura ao causo propriamente dito.
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Em O ano da morte de Ricardo Reis, obra de 1984, Saramago promove o

encontro do criador, Fernando Pessoa cuja morte ocorreu em 30 de novembro de 1935,

com a criatura, o heterônimo Ricardo Reis, o que é monarquista, médico e que se

exilara no Brasil, segundo Pessoa, que regressa à Lisboa em dezembro daquele ano.

O heterônimo ganha vida própria pela magia da palavra de Saramago e

encontra-se com Pessoa, o fantasma deste, pois o narrador nos diz que, assim como

precisamos de 9 meses para estarmos prontos a vir a este mundo, precisamos

novamente de 9 meses para partir para outro mundo. São esses nove meses, os dos

encontros prodigiosos entre criador e criatura.

Por sua vez, publicado em 1986, A Jangada de Pedra metamorfoseia a

Península Ibérica numa “jangada”, após desprendê-la da Europa, navegando livre pelo

oceano Atlântico. Um pequeno detalhe: a obra é publicada num período em que a

União Européia é criada e, conseqüentemente, Portugal seria a nação subalterna aos

interesses do grupo, estruturado pela globalização. Na obra, o movimento popular “nós

somos ibéricos” perde a força.

Temos, ainda, História do cerco de Lisboa (de 1989) e O evangelho segundo

Jesus Cristo (de 1991), sua obra mais polêmica, por apresentar um Deus impiedoso

que oferece seu filho em sacrifício visando à adesão de fiéis. O evangelho motivou o

exílio voluntário do escritor à Espanha (Ilha de Lanzarote), após ser censurada pelo

sub-secretário de cultura, Antônio Souza Lara, quando submetida ao Prêmio Literário

Europeu, em 1992, pelas seguintes razões: o enredo utiliza passagens bíblicas e

incomoda crenças inabaláveis do cristianismo, já que as personagens bíblicas são

apresentadas em suas formas humanas, errôneas, dessacralizadas. Basta dizer que

Cristo nasceu após o ato sexual entre José e Maria, desmitificando o ethos cristão
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construído em torno da mãe de Jesus, o Filho do Deus vivo. Mais uma vez, misturando

versículos bíblicos e ficção, Saramago atrai para si reações das mais diversas: o ódio

dos cristãos, pela “blasfêmia” e louvor ateu; a admiração de literatos e escritores, pela

habilidade, ao fundir prosa e musicalidade.

Após esse, publica mais seis romance até surgir, finalmente, o Ensaio sobre a

Cegueira, em 1995, obra que motivou este ensaio literário, permitindo vôos poéticos.

Ao observarmos este breve excurso sobre as obras que caminharam para a

construção de um estilo que tornou o escritor num homem singular, lamentamos um

comentário, após todo o processo de estudo sobre uma obra tão representativa e

alegórica: a afirmação de Leyla-Perrone Moisés sobre Saramago, ao reconhecê-lo

como um “escritor moralista” (Depoimento da autora à Revista Entre Livros, 2007, p.

26). Mostraremos, através de uma de suas obras, que a estética do ESC transcende o

que a escritora chamou de “moralista”.

1.2 NOS CAMINHOS DA NARRATIVA SARAMAGUEANA

“Se podes olhar, vê. Se podes ver,
repara.” (Livro dos Conselhos – Epígrafe
de abertura do ESC).

Abrimos o livro e lá está a epígrafe de abertura nos convidando e desafiando

ao mesmo tempo para reparar, caso sejamos capazes de ver. Mas, o que será

mostrado a nós a ponto de necessitar reparação? Outra dúvida: reparar em que

sentido? De dirigir ou fixar a vista? Ou seria de eliminar ou remediar as conseqüências
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de erro? Notar? Perceber? Dar importância a algo? Consertar? Restaurar? E assim

iniciamos uma leitura, cheios de questionamentos e certos de que estamos diante do

enredo que se propõe dialógico antes mesmo de começar. Seria possível arrancar

olhares de um romance? Veremos.

No primeiro parágrafo2 do livro – da página 11 a 24, temos uma descrição

detalhada do espaço multicolor onde se encontra uma sociedade, para, no segundo,

introduzir dureza e susto, através do grito de um personagem sem nome: ESTOU

CEGO! A partir deste momento, imergimos num mundo em que a cegueira branca vai

tomando conta das pessoas numa epidemia assustadora, através do recurso da

ausência de nomes, um procedimento recorrente, como se os seres fossem

desfigurados: “a rapariga de óculos escuros”, “o médico”, “a mulher do médico”, “o

garotinho estrábico”, “o homem da venda preta”, “o ladrão”, entre outros não nomeados.

Quando o leitor vem perceber o anonimato, já se tem passado boa parte do romance,

sentindo falta de outras informações que também não foram fornecidas, tais como as

datas para os acontecimentos e o nome da cidade em que se passa o fato. Seria uma

deliciosa e intencional brincadeira de mau gosto para com o leitor moderno, já que está

acostumado com sinalizações e é um escravo do tempo?

Logo estaremos diante do grupo de cegos que procura um oftalmologista, um

especialista que não consegue solucionar o problema, sequer dar explicações a

respeito. É em seu consultório que terá contato e será “infectado”. Não demora muito

para que todos os que cegaram, bem como os que tiveram contato com os cegos,

segundo a ordem governamental, sejam isolados num manicômio, espaço disponível e

2 A fim de tornar o estudo mais didático, dividimos a obra ESC em dezessete capítulos. Na verdade,
Saramago não os enumera no livro.
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semelhante a um campo de concentração; fato que causa estranhamento no leitor, já

que um espaço de insanos é escolhido para acomodar os cegos. Entenderemos mais

adiante nas análises o consórcio entre loucura e cegueira. Por hora, basta revelarmos

que, a fim de não deixar o marido sozinho, a mulher do médico, única que vê, decide

fingir-se de cega para acompanhá-lo.

No quarto capítulo – da página 45 a 61, as pessoas são levadas ao

manicômio e começam a conviver umas com as outras, a se situarem no novo espaço,

reaprendendo a ir e a vir sem a visão. Não demora muito para que o local se torne uma

latrina ambulante que recebe não só os dejetos das pessoas com dificuldade de

fazerem as suas necessidades fisiológicas como também os dejetos-pessoas, já que

elas foram abandonadas lá. Ainda neste capítulo, o ladrão do primeiro cego apalpa a

rapariga de óculos escuros, recebe um golpe do sapato dela e passa a sofrer com a

perna que, aos poucos, entra em estado de putrefação, culminando na morte do

homem já no sexto capítulo – da página 83 a 98.

Com a chegada de mais cegos, aliada à escassez de comida, os problemas

interpessoais vão aparecendo, criando um clima de tensão no ambiente. Cegos tentam

escapar do ambiente hostil, enquanto militares, que fazem a guarda local, em legítima

defesa, atiram num homem cego. A mulher do médico prossegue assistindo a tudo sem

revelar que vê, pois, segundo a opinião do marido, tornar-se-ia escrava de cegos.

Um personagem aparece no oitavo capítulo – da página 117 a 131 – para

(re)ligar o mundo à revelia que é o manicômio ao espaço exterior: o velho da venda

preta, que enxergava apenas com um dos olhos antes de cegar completamente. Além

do valor dos seus relatos, o personagem leva consigo um rádio de pilhas, que diminui a

distância dos moradores daqueles que se encontravam para além dos domínios do
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manicômio, provocando em uns a discussão acerca do ocorrido, bem como da posição

dos chefes de estado.

Não demora muito para que, no décimo capítulo – página 149 a 158,

apareçam os cegos malvados, armados, levando para dentro do hospício a realidade já

existente nas ruas: a falta de segurança e esperança em seu mais alto grau,

violentando toda a construção e tudo o que nela há. Voltamos ao caos com uma nova

roupagem. E, como uma espécie de provação, os cegos nativos experimentam uma

nova face do caos, desta vez, elevado às conseqüências últimas pelo seu opositor, um

grupo belicamente preparado para tudo.

Assim, chegamos ao capítulo seguinte – página 159 a 181, o mais cheio de

calamidades, com os malvados se apropriando da comida e fixando uma nova política

de funcionamento interno: ordenam aos antigos moradores que, caso desejem se

alimentar, deverão pagar pela comida. A transação comercial se inicia com bens e, a

seguir, com favores sexuais exigidos como moeda às mulheres presentes nas

camaratas. Assim, semanticamente, ganham um sinônimo que os identifica como os

cegos de cio. Desta maneira, o capítulo 11 se despede de nós: com uma cena de

estupro e o homicídio da cega das insônias, exemplificada no capítulo deste trabalho

que trata sobre o erotismo.

No décimo segundo capítulo – da página 183 a 210, a mulher do médico

presencia calada o ato sexual entre seu marido e a rapariga de óculos escuros. Ao final,

ela revela à garota de programa que vê. A outra se sente mal e chora copiosamente.

No encerramento desse capítulo, todos no romance cegam, o que ocasiona a saída dos

cegos para explorar o espaço além-manicômio. Somente a mulher do médico vê no que

se transformaram as ruas: um cemitério a céu aberto, cercado de corpos putrefatos
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empilhados por todos os lados. Não bastassem os corpos dilacerados, há, ainda, o

esfacelamento dos elos familiares. Tudo isso colabora para a formação de uma imagem

apocalíptica oferecida como choque para o leitor que, até agora, peregrinou numa

narrativa repleta de pessimismo.

O grupo, guiado pela mulher do médico, primeiros cegos do manicômio,

procura suas casas. Buscam comida, roupas limpas, enfim, fugir da fedentina que se

tornaram as ruas. A mulher encontra uma passagem num mercado abandonado para o

depósito de comida. Nestas idas e vindas, encontra o cão das lágrimas, que passa a

ser o animal de estimação do grupo, dotado de uma humanidade em seus gestos e

lágrimas; fato que também causa estranhamento, uma vez que o narrador aproxima

duas situações paradoxais: a desumanização dos cegos X a humanização do cão.

O décimo quinto capítulo – da página 257 a 279 – traz a figura do escritor que

cegou, apropriou-se do apartamento de um casal de cegos. Estes encontram seu

apartamento juntamente com a mulher do médico. Na conversa entre eles, discute-se

os frutos concretos e abstratos que a visão lhes trouxe.

Nessa trajetória penosa, conseguem encontrar água para beber na casa da

mulher do médico. Depois, numa das passagens mais belas, chove e as mulheres

tomam banho nuas na sacada do apartamento. A chuva é bem oportuna, calmante,

divina.

Ao final da saga, o leitor se sente entre o grotesco e o sublime, na acepção

hugoana mesmo, experimentando além da mistura das sensações mais paradoxais,

uma leitura cuja linguagem recusa imitação de modelos, já que expõe em livro-vitrine

uma mistura de estéticas, gerando uma polifonia, de forma subversiva, sob o manto do

riso amargo.
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2 OLHAR SOCIEDADE: RUÍNAS FOTOGRAFADAS POR PALAVRAS

“Dentro de nós há uma coisa que
não tem nome, essa coisa é o que
somos.” (Saramago, 1996, p. 262).

2.1 ALEGORIA: DISFARCE OU ESCUDO?

Em sua tese de livre docência, iniciada em 1923, a Origem do Drama Barroco

Alemão, Walter Benjamin identifica a alegoria como a principal marca do barroco.

Originalmente, do grego, allegorei é a exposição de um pensamento de forma figurada,

ou ainda, a invenção de um artifício que representa uma coisa para dizer outra. Ao

buscarmos o étimo da palavra em Lino (2004), percebemos que alegoria “deriva de

allos, outro, e agoreuein, falar na ágora, usar uma linguagem pública”. (LINO, 2004,

p.38).

Para entender a ágora, temos que nos reportar à Grécia antiga. Para os

gregos, ela era a praça principal na constituição da polis, cujo espaço era livre de

edificações, porém configurada pela presença de mercados e feiras livres em seus

limites, como também por edifícios de caráter público. Era nela que o cidadão convivia

com outros e mais: ali aconteciam as discussões políticas e os tribunais populares. Para

a cultura helênica, não se trata somente de um elemento do espaço urbano, mas

principalmente de um ambiente que simbolizava a democracia direta.



Olhar em terra de cego: a visualidade em Ensaio sobre a Cegueira

35

No contexto benjaminiano, falar alegoricamente significa remeter a outro nível

de significação: dizer uma coisa para significar outra. Disso se depreende que o recurso

alegórico consiste num discurso que faz entender outro, em que uma linguagem oculta

outra. Pensando dessa forma, considera-se alegoria toda concretização, por meio de

imagens, figuras e pessoas, de idéias, qualidades ou entidades abstratas. O aspecto

material referenciado “funcionaria como um disfarce, dissimulação ou revestimento do

aspecto moral, ideal ou ficcional”. (MOISÉS, 1985, p.15). Simultaneamente, persiste

uma relação entre o que aparece e o significado subjacente.

Considerando a alegoria em seu sentido mais amplo, Benjamin a revaloriza,

diferenciando-a do símbolo. Para tanto, enfatiza a riqueza da diversidade que a alegoria

suscita. A concretização de idéias, qualidades, por meio de imagens (figuras)

significativas permite à alegoria abarcar mais profundamente os significados,

multiplicando-os.

Na segunda parte de sua tese sobre a origem do drama barroco alemão,

Benjamin suscita uma contraposição entre o conceito clássico-romântico de símbolo e o

conceito de alegoria. Segundo ele, a distinção fundamental reside no fato de o símbolo

ter uma natureza plástica, havendo reconciliação entre objeto e espírito, enquanto que

à alegoria cabe o desejo de tal reconciliação. O teórico acredita que não há

autenticidade no pensamento romântico porque pertence à esfera teológica. A acepção

romântica, à semelhança do que já ocorria com o classicismo, refere-se tão somente ao

nexo inseparável entre forma e conteúdo, como mero embelezamento filosófico; o belo

passa ao divino sem uma solução de continuidade: “A unidade do objeto físico e

metafísico, em que reside o paradoxo do símbolo teológico, é deformada em termos de

uma relação de aparência e essência”. (BENJAMIN, 1986, p.18). Ademais, Benjamin
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apresenta uma distinção no tempo: o símbolo perdura no tempo e seu significado é

imutável; já a alegoria se modifica no tempo porque sempre exprime algo diverso do

que se pretendia dizer com ela.

Partiremos de um exemplo mais simples para, mais adiante nesse estudo,

apresentarmos uma alegoria do espaço, a saber, o manicômio do ESC. Por ora,

utilizaremos a figura do cego para diferenciar símbolo de alegoria. No âmbito da

alegoria, este cego poderia representar a morte, por aproximação metafórica, e ainda

gerar outras imagens a um só tempo: a do poeta itinerante, a do divino.

Enquanto o símbolo carrega um significado próprio em consonância com

determinada época, tradições, mitos e costumes, a alegoria extrapola essa fronteira,

vencendo as barreiras temporais e culturais, servindo como objeto a ser revestido por

outros disfarces, por isso ela multiplica os significados e colabora para que uma

imagem poética ultrapasse o tempo em que foi criada. A alegoria produz metáforas que

se aliam às hipérboles, que se unem às ironias, às catacreses. É um espelho de várias

imagens. No ESC, dois exemplos de alegoria são a cegueira e o manicômio, discutidos

adiante.

2.2 O MAL BRANCO E O ENIGMA DA MORTE: A ALEGORIA DA CEGUEIRA

“Mar de leite”, “mal branco”, “questão privada entre a pessoa e os olhos com

que nasceu”, “adormecer”, “peçonha”, “flecha atirada para o alto”, “uma coisa que não

tem nome”, enfim, todas essas expressões, ao longo do romance, referem-se à

cegueira. Em sua maioria, as expressões que formam o campo lexical em torno da
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cegueira, amiúde, ressaltam a cor branca; fato curioso se considerarmos que o branco

ora é considerado a mistura de todas as cores, ora a ausência delas. Também, essa

tonalidade é muito utilizada pelos campos artísticos por ressaltar um elemento

importante numa cena teatral, cinematográfica e pictórica. No romance, essa cor

ressalta não só personagens, mas principalmente atitudes e a própria (nova) maneira

de narrar. O mal branco é, na realidade, uma alegoria e não um símbolo.

Sobre o branco como ausência ou soma das cores, Chevalier assim se

refere:

[...] coloca-se às vezes no início e, outras vezes, no término da vida diurna e do
mundo manifesto, o que lhe confere um valor ideal, assintótico. Mas o término
da vida – o momento da morte – é também um momento transitório, situado no
ponto de junção do visível e do invisível e, portanto, é outro início. [...] É uma
cor de passagem, no sentido a que nos referimos ao falar dos ritos de
passagem [grifo do autor]: e é justamente a cor privilegiada desses ritos,
através dos quais se operam as mutações do ser, segundo o esquema clássico
de toda iniciação: morte e renascimento. (2005, p. 141).

No ESC, tudo começa com a chegada da cegueira branca que, num primeiro

momento, parece nos apontar unicamente para a morte. Os personagens, de certa

forma, experimentam a cegueira como um rito de passagem, embora não percebam

isso enquanto cegos. Somente quando recobram a visão, é que passam a trilhar o

caminho da reflexão, ao invés das veredas da culpa pela qual caminharam.

Sobre esse tema, o professor da Bauhaus e introdutor da abstração no

campo das artes visuais, Kandinski, para quem o problema das cores ultrapassava em

muito o da estética, pronunciou:

O branco, que muitas vezes se considera como uma não-cor... é como o
símbolo de um mundo onde todas as cores, em sua qualidade de propriedades
de substâncias materiais, se tenham desvanecido... O branco produz sobre
nossa alma o mesmo efeito do silêncio absoluto... Esse silêncio não está
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morto, pois transborda de possibilidades vivas... É um nada, pleno de alegria
juvenil, ou melhor, um nada anterior a todo nascimento, anterior a todo
começo. A terra, branca e fria, talvez tenha ressoado assim, nos tempos da
era glaciária. (CHEVALIER, 2005, p. 142).

No fragmento anterior, o pintor russo se referia à alvorada, momento de vazio

total entre a noite e o dia, quando o mundo onírico recobre ainda toda realidade. Não é

por acaso que todas as culturas edificaram seus sistemas filosóficos e religiosos com

base no simbolismo da cor branca e de seus usos rituais, decorrentes da observação

da natureza.

O branco é a cor da pureza, que não é originariamente uma cor positiva, a

manifestar algo que acaba de ser assumido; mas sim uma cor neutra, passiva,

mostrando apenas que nada foi realizado ainda. Esse é o sentido de origem da

brancura virginal, e a razão por que, no ritual cristão, as crianças são enterradas

debaixo de um sudário branco, ornado de flores brancas.

Em tribos africanas, onde os rituais de iniciação condicionam a estrutura

social, o branco de caulim – branco neutro – é a cor dos jovens circuncidados, durante

todo o seu período de retiro; com ele pintam a face e, às vezes, todo o corpo, a fim de

mostrar que estão momentaneamente fora da sociedade. No dia em que a ela se

reintegram, já na qualidade de homens completos e responsáveis, o branco de seus

corpos é substituído pelo vermelho.

No que tange ao pensamento simbólico, a valorização positiva do branco está

ligada a ritos de iniciação. Não é o atributo do candidato que caminha para a morte,

mas daquele que se reergue e que renasce, ao sair vitorioso de uma prova.
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Portanto, no contexto do romance, a cegueira não significa morte, embora

seja o que “ouvimos” de cada personagem ao longo de todo o romance. Eles não

entendem que sua cegueira é tão grande a ponto de impedir que vejam o rito pelo qual

estão passando. Certamente, acreditam estar à espera da morte (e já não estavam

antes?), pois essa cor é primitivamente a cor da morte e do luto. Ainda hoje, isso ocorre

em todo o Oriente e na Europa. Até porque “é a cor dos primeiros passos da alma,

antes do alçar vôo dos guerreiros sacrificados”. (CHEVALIER, 2005, p. 142).

O efeito narrativo dessa tautológica “visão para a morte” na fala dos

personagens é a postura imediatista de só ter olhos para os fatos superficiais, isto é, do

caos que se instala e os aflige, deixando-os em ruínas, estilhaçados e sem uma parte

de si: a sua visão. E, neste sentido, a linguagem acompanha o homem tornando-o

alegórico, na medida em que manifesta, com rigor instrumental e semântico da língua, o

ato de retornar ao mundo dos significados humanos. É como se o homem morresse, a

partir do momento em que se vê separado dos outros tidos como normais.

Lembrando que “[...] a morte não é apenas o conteúdo da alegoria; constitui

também o seu princípio estruturador” (LINO, 2004, p. 49), este homem morre para sua

extrema dependência da visão a fim de aprender a reconsiderar o mundo a partir de

seus outros sentidos. Assim, sua morte provoca novas concepções de homem, pois

vários personagens se revestirão de novas posturas, novos pensamentos. Um EU que

se transformará em outros EUS dentro da narrativa. Assim, a alegoria do homem vai

sendo traçada em hipérboles, metáforas, sinédoques, fazendo com que sua imagem

passe por metamorfoses. E como o esquema básico da alegoria barroca é a

metamorfose do vivo no morto, pois o alegorista fala em paraíso, e quer significar

cemitério; fala em armazém, e quer significar a sepultura; fala em harpa, e quer
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significar um esqueleto ao ressaltar a beleza de uma mulher, ou o tempo destruidor na

figura de um velho, encontramos, assim, o ponto convergente entre a alegoria barroca e

a obra de Saramago no que concerne à cegueira, ao manicômio, entre outros

elementos que servirão mais adiante de análise. Todas essas imagens se condensam

na alegoria da história tal como o Barroco a concebia, numa ordem mundana, e não

messiânica, isenta de transcendência, na qual a salvação se dá numa obediência

melancolicamente cega do destino em forma de história naturalizada: “se a natureza

desde sempre esteve sujeita à morte, também desde sempre ela foi alegórica”.

(ROUANET, 1984, p. 38).

Figura fundamental da estética literária, o conceito de alegoria benjaminiano

é fecundo e não pára no domínio da análise histórica. O que é observado na alegoria

barroca por Benjamim é válido para a alegoria dos tempos modernos, uma vez que o

sentimento do mundo experimentado hoje iniciou com o Barroco, no que respeita a

noção de culpa diante da própria fragilidade, manifesta na razão moderna. Natural de

um mundo estilhaçado, marcado pela finitude e pela fatalidade, tanto para o que se

verificava nos séculos XVI e XVII, como nos esboços da modernidade, já percebida em

Baudelaire, e em seus reflexos na estética da vanguarda surrealista, no começo do

século passado. Isso, por ser o modo predominante de expressão de um mundo no

qual as coisas se apresentam separadas completamente dos significados.

O próprio tema da visão, principalmente em ESC, constitui-se numa alegoria

barroca e moderna já que evolui para a conscientização do fato de que os seres

humanos não enxergam o que existe, mas apenas o que desejam ver. No contexto do

romance, o padecer é de uma cegueira voluntária, aceita por ser conveniente: “Penso

que não cegámos, penso que estamos cegos, Cegos que vêem, Cegos que, vendo,
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não vêem” (SARAMAGO, 1996, p.310). Portanto, “ter olhos” passa a ser sinônimo de

“ousar ver”, deixando à guisa de observações do leitor a ressignificação do olhar, o qual

se dá a partir da morte da visão e da exclusão do homem.

A alegoria é virtualmente carregada de antinomias. A multiplicidade de

significações pode, também, consumar em significações quaisquer. Na perspectiva

alegórica, portanto, o mundo profano divide o espaço com o sagrado, principalmente,

em nosso caso, cuja perspectiva é neobarroca.

Perdida a visão, o mundo dos cegos é revelado pouco a pouco por meio dos

outros sentidos. A audição, por exemplo, será a eleita para prevalecer, já que a partir da

perda da visão, o narrador passa a valorizar a musicalidade de forma mais intensa.

Semelhantemente aos cães, as pessoas se reconhecem pelo “ladrar”:

[...] Nem nos lembramos sequer de dizer-nos como nos chamamos, e para
quê, para que iriam servir-nos os nomes, nenhum cão reconhece outro cão, ou
se lhe dá a conhecer, pelos nomes que lhes foram postos, é pelo cheiro que
identifica e se dá a identificar, nós aqui somos como uma outra raça de cães,
conhecemo-nos pelo ladrar, pelo falar, o resto, feições, cor dos olhos, da pele,
do cabelo, não conta, é como se não existisse, eu ainda vejo, mas até quando.
(SARAMAGO, 1996, p.64).

De forma oscilante, transitamos num jogo de oposição: o olhar perdido X

homens que percebem o mundo sem os olhos. O resultado desse jogo é a valorização

do olhar, a partir da sua perda.

Por sua vez, o barroco, já desde a sua concepção básica, seus efeitos

estéticos, tanto quanto sua carga cultural, põe em relevo a alegoria. Ainda

resguardando seu sentido etimológico – “Allegorei” (falar do outro) –, a alegoria, por si

só, evoca uma “sombra” que permeia todo o barroco, que, agrupando-se a ela,

representam ambas um foco central, luminoso, que torna o “trauerspiel”, o drama
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barroco envolto pela melancolia (LINO, 2004, p. 41). Assim, somos impulsionados à

indagação: qual a relação entre alegoria e melancolia?

Benjamim deixa claro que, no teatro barroco, a perda não se limita à questão

da linguagem. Só o fato de “falar o outro” já subentende uma perda, uma

desagregação, um prejuízo. A esse dano segue-se um sentimento de ausência de si

mesmo, sentido pelo melancólico, designado pela melancolia. (BENJAMIN, 1986, p.

63).

Além do sentimento de melancolia sugerido no drama barroco, entre as suas

características gerais, encontra-se a preocupação freqüente com a temporalidade

incerta (o acaso), a sensação de abandono no mundo como uma dor, a fatalidade ávida

por acontecer a todo o momento, e, como se não bastasse, há os morticínios, a

sensação de que tudo é sem sentido e que se vive num estado de conflito permanente.

Entretanto, paradoxalmente, sob o ponto de vista estético, utiliza-se, no palco barroco,

cenários enormes e suntuosos, mesmo que o homem esteja diante de sua maior

aflição: o terror da morte, isto é, a consciência da mortalidade que se dará pela

catástrofe. Há uma série de comparações possíveis, analogias comuns entre o drama

barroco e o ESC.

As personagens, por sua vez, sobretudo o médico, manifestam em si

próprios uma marca caracteristicamente barroca: a ambigüidade. O médico é ambíguo.

Integram-se nele duas faces poderosas: a do salvador de olhares (já que é

oftalmologista, isto é, especialista em visão) e a do cego, impossibilitado de curar

aqueles que também cegaram; o que provoca o riso no leitor. “Quem é este, a resposta

veio do primeiro cego, É médico, um médico dos olhos, Esta é das melhores que ouvi
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na vida, disse o motorista, logo nos havia de ter saído na rifa o único médico que não

nos vai servir para nada,”. (Saramago, 1996, p.94).

Neste sentido, o médico se aproxima na peça do teatro barroco à figura do

príncipe. A ele é destinado assegurar a ordem e a estabilidade da comunidade por

meios ditatoriais (sendo que um tem o poder e o outro um diploma da medicina que o

nomeia como tal). Todavia para a certeza, existe a incerteza que é muito mais certa que

a segurança da previsibilidade das coisas. Tudo é reversível. Para a segurança do

homem, existe sempre uma catástrofe que o espera. Pensando assim, acompanhamos

a construção do sentimento melancólico em personagens do ESC, fruto da impotência

diante do caos.

A obsessão pela catástrofe, a relação do sujeito entregue ao mundo das

coisas, juntamente com a imanência radical do barroco contrapõe-se ao ideal histórico

da estabilização do estado que se preocuparia com a garantia constitucional da

prosperidade militar, científico-artística e eclesiástica dentro do estado.

No drama barroco, a discussão se apresenta aludindo a iminência da

instauração do estado de exceção. É esse ato específico que caracteriza o tirano em

sua função: “A função do tirano é a de restauração da ordem durante o estado de

exceção: uma ditadura cuja vocação utópica será sempre a de substituir as incertezas

da História pelas leis de ferro da Natureza” (KONDER, 1988, p. 97). Mas o tirano não é

o médico, é o próprio homem que se vê acostumado à visão daquilo que ele não quer

enxergar. O homem é seu próprio algoz porque pensa que controla tudo que o cerca.

Fatalmente, a dúvida em relação a esse pensamento de controle causa a melancolia.

Numa passagem relevante do romance, antes de cegar, o

médico/oftalmologista sente um medo súbito quando está lendo a literatura médica, na
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tentativa de reconhecer/classificar a “nova cegueira”, inutilmente é claro. São

perceptíveis indícios de frustração, desolado por (antagonicamente) ser um especialista

em olhos e não conseguir desvendar o mal branco. Em seguida, ele cega. Além disso,

quando percebe que sua mulher estava em contato com ele, autocensura-se pela futura

cegueira de sua companheira. Isso acontece porque “Na luta para conseguir a sua

realização pessoal, o conflito gerado pela própria insuficiência e a culpa pelo não-

sucesso se traduzem em um discurso de auto-recriminação – Ponto nuclear de um

estado melancólico” (PERES, 2003, p. 24). As perdas e sensações de auto-

recriminação vão se configurando durante todo o romance, como se a cegueira fosse

uma espécie de “castigo”, após atos falhos cometidos pelos personagens.

A fim de se discutir a culpa, será retomada a passagem do primeiro cego,

quando um homem se oferece para guiá-lo até a casa onde residia. O cego,

desconfiando daquele “bom samaritano”, se sentiu aliviado quando ouviu o elevador

descer levando embora o estranho tão gentil. Esta pessoa rouba o carro do primeiro

cego. A seguir, o sentimento de culpa começa a se instalar nos pensamentos daquele

ladrão.

O ladrão redobrou de atenção ao trânsito para impedir que pensamentos tão
assustadores lhe ocupassem por inteiro o espírito, sabia bem que não podia
permitir-se o mais pequeno erro, a mais pequena distração. A polícia andava
por ali (...) Estou aqui a ter um ataque de nervos. (...) ...porque o tipo ficou
cego não quer dizer que a mim me suceda o mesmo, isto não é uma gripe que
se pega... (SARAMAGO, 1996, p. 27).

O comportamento do ladrão demonstra, em prática, o que se entende por

culpa: “A tensão entre o ideal do eu e as possibilidades reais do eu gera culpa, que se

presentifica na melancolia de forma bastante severa. O melancólico aceita as

reprimendas do seu supereu, admite a culpa e se castiga” (PERES, 2003, p. 37). O
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supereu é a instância crítica e sádica que atormenta o eu com suas normas rígidas e

suas ameaças de castigo. O que se constata mais adiante no romance quando os

cegos estão reunidos num manicômio. O ladrão se pune, pois acredita que a cegueira

foi um castigo contra seu ato de roubo, impregnado de má fé, más intenções para com

um ser indefeso: um cego.

Mais adiante no romance, o ladrão cegará e morrerá, em virtude de uma

infecção na perna. Essa personagem constitui um ponto ambivalente a ser discutido, já

que as passagens cômicas e trágicas se alternam nesse episódio. A morte em si recebe

um tratamento que não difere dos tempos mais remotos da Idade Média. Ao desejarem

enterrar o morto, os cegos não só querem dar um descanso ao corpo como também

desejam evitar a proximidade com o corpo em decomposição, que, na verdade, faz com

que lembrem que alguém será o próximo.

Ao falar sobre o comportamento dos homens da antiguidade, Ariès explica:

Apesar de sua familiaridade com a morte, os antigos temiam a proximidade
dos mortos e os mantinham a distância. Honravam as sepulturas – nossos
conhecimento das antigas civilizações pré-cristãs provê, em grande parte da
arqueologia funerária, dos objetos encontrados nas tumbas. Mas um dos
objetivos dos cultos funerários era impedir que os defuntos voltassem para
perturbar os vivos. O mundo dos vivos deveria ser separado do mundo dos
mortos. (ARIÉS, 1977, p. 22).

No ESC, os cegos temem um provável contágio da morte quando olham para

o cadáver. Segundo Ariés, não vivemos hoje o período da morte domada, mas sim da

morte interdita. A primeira se caracteriza pela aceitação e preparação do homem para

ela, pois este a enxergava como conseqüência natural, não cogitando evitá-la; já a

segunda deixa evidente uma prática comum: a separação do corpo do moribundo da
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convivência familiar – para tanto, existem centros de velório e hospitais que asseguram

a segregação.

O autor acredita que no fato de o homem experimentar o sentimento de

fracasso, tomando como referência sua adolescência repleta de sonhos não realizados

ao longo da vida adulta, reside a depressão, que se alastra pelas classes abastadas

das sociedades industriais. Tal sentimento era totalmente estranho às mentalidades das

sociedades tradicionais. Hoje, a certeza da morte e a fragilidade de nossa vida

provocam nosso pessimismo existencial.

Ao comparar o homem do fim da Idade Média com o homem da

contemporaneidade, Áries elucida o comportamento dos homens diante da morte:

O homem do fim da Idade Média, ao contrário, tinha uma consciência bastante
acentuada de que era um morto em suspensão condicional, de que esta [a
vida] era curta e de que a morte, sempre presente em seu âmago,
despedaçava suas ambições e envenenava seus prazeres. Esse homem tinha
uma paixão pela vida que hoje nos custa compreender, talvez porque nossa
vida tenha se tornado mais longa. (ARIÉS, 1977, p. 35).

De certa forma, no manicômio, os cegos sentem a mortalidade em

suspensão, prestes a chegar. A cegueira é quem assegura um clima de tensão,

proporcionando a espera em seus “túmulos”, suas personalizadas camas. Essa espera

do homem pela morte, no século XVI, ganhou uma conotação erótica. Nas danças

macabras mais antigas, quando a morte tocava o vivo era para avisá-lo ou designá-lo.

Tocar era violar. Nesse período, cenas ou motivos, na arte e na literatura, associavam a

morte ao amor. A exemplo disso, quando vemos que Bernini representa a união mística

de Santa Teresa e Deus, aproxima as imagens da agonia e as do transe amoroso. No

ESC, encontramos agonia e êxtase na cena do estupro, presente no 11º capítulo.
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[...] guiando-se com os dedos, apontou o sexo ao sexo da rapariga, como
empurrou e forçou, ouviu os roncos, as obscenidades, a rapariga dos óculos
escuros não dizia nada, só abriu a boca para vomitar, com a cabeça de lado,
os olhos na direção da outra mulher, ele nem deu pelo que estava a acontecer,
o cheiro do vômito só se nota quando o ar e o resto não cheiram ao mesmo,
enfim, o homem sacudiu-se todo, deu três sacões violentos como se cravasse
três espeques, resfolegou como um cerdo engasgado, acabara. (SARAMAGO,
1996, p. 176-7).

O prazer e o vômito, em Saramago, irmanados nessa cena nos servem de

exemplo. É certo que, no ESC, existem outras cenas que nos servem de estudo para

esse campo da náusea. Sobre isso, detalharemos no próximo capítulo que versa

especificamente sobre o erotismo, momento em que retomaremos essa passagem do

romance. Por hora, voltaremos à discussão sobre o mal branco, à luz do trauerspiel

(drama barroco).

Toda a saga do romance é marcada por uma discussão sobre o “mal branco”,

trazendo à tona a identificação da sociedade moderna com os elementos

característicos do Barroco (morte, erotismo, contrastes, efemeridade), uma vez que se

vive sob a emergência, ou ainda, sob o influxo do estado de exceção. O homem

contemporâneo, assim como o homem barroco, vive num contexto que o permeia.

Neste sentido, estética barroca e contexto moderno convergem na

composição do romance, posto que um influencie o outro. Bradbury oferece uma

explicação, baseando-se no escritor Ezra Pound sobre as transformações nas artes:

“Como Pound reconheceria, as transformações na arte não são apenas eventos

estéticos, porém decorrem de mudanças sociais e ideológicas, de trocas de sistemas,

convicções e formas de vida” (BRADBURY, 1989, p. 24).
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2.3 ALEGORIA DO ESPAÇO: MANICÔMIO E LOUCURA

Ainda imersos no mundo dos cegos, acompanhamos as vias da narrativa até

chegarmos ao espaço de interdição, o manicômio. Esse espaço aparece após o avanço

assustador da epidemia, cujas proporções acabam solapando as relações humanas e

instalando caos, a ponto dos sãos isolarem os infectados num manicômio, por ordem

do ministro. A partir desse momento, a relação entre a loucura e a cegueira, incutidas

no espaço, servirá à análise.

O que se conhece por manicômio, isto é, ambiente para isolar os loucos da

sociedade tida como normal, na atualidade, já foi um dia espaço dos leprosos, até o fim

da Idade Média. Ao falar sobre os antigos leprosários, Foucault (2004, p. 5 – 7) mostra

que os portadores da doença viam no abandono uma espécie de salvação, pois a

exclusão deles possibilitava uma nova forma de comunhão com outros que se

encontravam na mesma situação.

Desaparecidos os leprosos, o espaço foi reutilizado, dois ou três séculos mais

tarde, para fomentar a exclusão de outros grupos ameaçadores da “ordem” na

sociedade: “pobres, vagabundos, presidiários, cabeças alienadas” (FOUCAULT, 2004,

p. 14). No século XVI, a lepra foi substituída pelas doenças venéreas. Estas últimas

tomariam o lugar da primeira, levando os seus portadores ao confinamento.

Finalmente, no contexto foucaultiano, depois dos loucos serem levados de

um local para outro sem destino, tiveram um local para pôr fim ao nomadismo da Nau

dos Loucos: o manicômio propriamente dito, tornando cômoda a situação para a

sociedade, na medida em que separava os loucos dos sãos e os segurava dentro do
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ambiente sob o argumento da redenção espiritual. Para os homens sãos, “a loucura

conduz todos a um estado de cegueira onde todos se perdem” (Foucault, 2004, p. 14).

Mesmo assim, o louco lembra a cada um sua verdade, na comédia em que todos

enganam aos outros e iludem a si próprios.

O autor diz também que

O apego a si próprio é o primeiro sinal da loucura, mas é porque o homem se
apega a si próprio que ele aceita o erro como verdade, a mentira como sendo a
realidade, a violência e a feiúra como sendo a beleza e a justiça. (FOUCAULT,
2004, p. 24).

Ao se observar o raciocínio foucaultiano, entende-se o fato de se levar cegos,

apegados à visão, a um manicômio. O arranjo narrativo de Saramago relembra a

experiência da loucura do século XV, quando assumia o aspecto de sátira moral. É, a

partir da experiência no espaço do manicômio, que os cegos vão se redescobrir e falar

suas “loucuras” que servem de antídoto para a própria sociedade. Ser louco é renunciar

ao mundo e procurar algo cujo fim não se conhece. Por buscar o desconhecido, a todo

instante, no romance, toda a situação é mencionada como aquilo que não tem nome. O

signo representado não dá conta do real vivido, há um déficit verbal. O homem

convenciona signos para oferecer algo mais aproximado ao que ele sente. Mesmo

assim, o homem teme o que sente; o que não vê; teme pelas perdas objetais a que é

submetido. À sucessão de perdas, instaura-se a melancolia. “A melancolia é uma

loucura sem febre nem furor, acompanhada pelo temor e pela tristeza” (Foucault, 2004,

p. 265). A agitação melancólica é débil, oferecendo ao melancólico um mal, uma

desordem impotente, corroendo seu coração e pensamento, por isso o espírito do



Olhar em terra de cego: a visualidade em Ensaio sobre a Cegueira

50

melancólico é inteiramente ocupado pela reflexão, sendo acompanhado pela tristeza e

pelo medo.

Considerando o que nos diz Foucault, torna-se aceitável a escolha do local

para confinamento dos doentes:

[...] é o que apresenta melhores condições, porque, a par de estar murado em
todo seu perímetro, ainda tem a vantagem de se compor de duas alas, uma
que destinaremos aos cegos propriamente ditos, outra para os suspeitos, além
de um corpo central que servirá, por assim dizer, de terra-de-ninguém, por
onde os que cegarem transitarão para irem juntar-se aos que já estavam
cegos... (SARAMAGO, 1996, p. 46).

A fala do ministro, acima citada, entrecortada por ironias, faz parte do metier

de exclusão. O governo se refere ao local como um espaço para “alívio para os sãos”;

local, no mínimo deplorável, capaz de causar mal-estar em quem enxerga dadas as

suas latrinas encardidas, cheiro entranhado de comida ruim e lixo por toda parte.

É lá, neste manicômio, que se pode experimentar, através dos olhos da

mulher do médico sobre o comportamento dos personagens, que numa situação de

caos, o homem se sente perdido, em primeiro lugar, de si mesmo e, em segundo lugar,

em relação ao mundo. Experimenta-se o que significa circular por aí, sem saber muito

bem nem o que se é, nem para quê o homem serve, nem que sentido tem a existência.

A angústia que se instaura nos personagens se dá porque eles têm que existir através

do outro, confiar no outro que é estranho, sem ver.

Neste sentido, o manicômio é cenário privilegiado não apenas porque é o

espaço que recebe os cegos, mas, sobretudo, porque é o local onde as narrativas se

proliferam, impregnadas de inexatidão verbal sobre o ocorrido, tornando inócua

qualquer tentativa de explicação da realidade da cegueira.
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Espelhados de paradoxos, o manicômio é atemporal também, embora

espelhe o conflito de um tempo que se nutre da desconstrução de utopias que antes

sustentavam os sonhos de transformação do mundo. Nada é certo. A segurança de

uma vida com olhos dá adeus para instalar a desestabilização, amargurando as

personagens e alimentando um sentimento melancólico. O resultado aparece na

frustração impressa nas falas das personagens, quando se torna impossível, ao menos,

definir o que lhes aconteceu.

Com as verdades desmanchadas na atmosfera pesada, através da palavra

que não mais dimensiona e nomeia o visível, a mulher do médico em tom de desabafo

prefere dizer tudo com lágrimas a ter que usar palavras.

Ao mesmo tempo, numa atitude insana, o narrador apresenta a palavra como

uma arma mais eficaz do que qualquer outra porque é através dela que se comete a

violência primeira, ou seja, expõe a partir delas uma realidade imbuída de interpretação

numa cadeia infinita de possibilidades interpretativas que só fazem encobrir a verdade,

a causa da cegueira.

Verdade encoberta à parte, o manicômio segue funcionando com uma vitrine

onde se pode encontrar cegos da razão, cegos da sensibilidade, cegos, enfim de tudo

aquilo que faz do homem não um ser razoavelmente funcional no sentido da relação

humana, mas o contrário, um ser agressivo, egoísta, um ser violento e melancólico. Isso

é o ser humano. Nesse lugar, tem-se um espetáculo onde está em evidência o mundo

da desigualdade, do sofrimento, sem justificativa aparente.

Esta vitrine contém as microestruturas da marginalidade em seus requintes,

com suas divisões em camaratas: zona dos cegos malvados, zona dos primeiros cegos,

guiados pela mulher do médico, zona dos cegos sem organização. Esta divisão das
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fronteiras são relativizadas pela geografia da barbárie que reagrupa indivíduos segundo

leis próprias. Se por um lado, há o agrupamento por aproximação ideológica, por outro

gera-se um mecanismo de exclusão, no momento em que os cegos malvados decidem

controlar o espaço, demarcando o limite para circulação. Mesmo com a cegueira

ultrapassando todas as fronteiras, diluindo os contornos e embaralhando as linhas

demarcatórias, pois contra ela não há quem possa, uma nova territorialidade é instituída

pelo poder das armas.

O poder das armas é inversamente proporcional à capacidade de amar e

respeitar os limites do outro. Assim, apontando a dificuldade de amar, interrogando e

concluindo pela impossibilidade de obediência ao mandamento “amarás teu próximo

como a ti mesmo”, recorre-se a Freud, quando afirma que há uma maldade, uma

poderosa quota de agressividade, inerente a todo ser humano. O homem não é essa

criatura gentil que todos gostariam que fosse, principalmente na situação de

calamidade em que se encontram.

Fala-se do poder das armas inversos ao poder de amar recorrendo-se à

passagem do Ensaio em que o grupo de cegos malvados se apropria da comida e

propõem repartir o alimento em troca de sexo com as mulheres dos cegos veteranos –

assunto que discutiremos mais detalhadamente adiante na temática do erotismo. Não

há respeito algum ao princípio de propriedade coletiva. Os cegos malvados, assim

chamados no romance, estavam “cegos de cio”. Neste sentido, Peres corrobora quando

diz que “a solidão faz-se sempre acompanhar do sentimento de tristeza, afeto por

excelência da melancolia. Estar só no mundo, incapaz de sentir-se amado e de amar,

porém portador de uma grande ânsia de amor; eis o que sente o melancólico” (2003, p.

25).
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A seguir, após a sessão de relações sexuais forçadas em troca de alimento,

há um completo desolamento entre as mulheres: “A rapariga de óculos escuros

começou a chorar. Que infelizes nós somos, murmurava” e a mulher do médico diz: “Há

ocasiões em que as palavras não servem de nada, quem me dera a mim poder também

chorar, dizer tudo com lágrimas, não ter de falar para ser entendida” (SARAMAGO,

1998, 172).

Nesta situação, o discurso da mulher do médico se mostra melancólico

quando apresenta o pensamento vazio, a perda de sentido, a monotonia ao falar, a

impressão de um domínio da sonoridade da palavra à custa de sua significação, como

se algo faltasse para dar consistência à palavra. A melancolia nos falaria, então, de

uma fragilidade, ou insuficiência constitutiva, estrutural do discurso. Peres diz que

“podemos especular sobre uma possível dificuldade nas relações entre as

representações-coisa e representações-palavra, entre o inconsciente e a organização

do pré-consciente que vão ter conseqüências em uma má estruturação do eu e se

traduzem no acentuado sentimento de vazio do qual o melancólico é portador”. Assim

sendo, as palavras perdem-se a si mesmas na fala da mulher do médico, uma vez que

não dão a dimensão do vivido, transpondo para a fala a angústia do verbo que quer

dimensionar o sofrimento, a dor, o asco.

A própria representação das imagens possui um caráter transfigurante, se

considerarmos a alegoria do manicômio. Sem sabê-lo, peregrinamos boas páginas da

obra por meio da alegoria do manicômio que propicia uma imagem metafórica do

espaço, tornando-o flutuante e dialético. Exatamente por ter este caráter mutante é que:

para os chefes de Estado e para a população sadia, transfigura-se de território vazio e

inválido para espaço utilitário e coerente para a proteção dos doentes. Realizado o
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isolamento, o templo dos loucos, na visão dos cegos, ganha um novo significado: o de

prisão. É tudo uma questão de ponto de vista! A seguir, os que foram acomodados

dentro do hospício, no decorrer da convivência e, conforme a chegada de outros cegos,

o espaço muda de prisão para caos, criando-se um problema demográfico. É chegada

a hora de colocar ordem no caos. Desse modo, as personagens recebem uma

sugestão daquela que vê, a mulher do médico. Mais uma vez, o espaço ganha uma

nova face à medida que vai do caos para a ordem.

Desse modo, a cegueira é uma catástrofe necessária a todos, para que

busquem um estado de exceção. No drama barroco, assenta-se sobre uma antítese:

sua obsessão pela idéia de catástrofe contraposta ao ideal histórico da restauração.

Assim, a sociedade, num momento de conflitos, revoltas, instabilidade financeira,

guerras, etc. enfim, num momento de grande turbulência, vê sendo instaurado o estado

de exceção.

Aparentemente, a instauração do estado de exceção (suspensão das leis

com objetivo de restaurar a ordem) faz-se de modo necessário. O homem não age

como se o tivesse instaurado. Todo acontecido, considerado insuspeito o desejo do

homem em provocá-lo, aparece a todos como: “Instituiu-se” o estado de exceção, não

por acaso, ou por alguém específico, mas por necessidade. O destino e o homem-

história fundam-se, desta forma, para estabelecer seu escopo no drama barroco e

exercer sua função na cidade: apaziguar a história. Por fim, o homem exerce tão bem a

sua função que, ao longo do período do estado de exceção, a sociedade se sujeita,

aceita-se, acostuma-se à situação, e, pelo hábito, então, o estado de exceção tornar-

se-á regra.
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Vejamos que, com chegada do velho da venda preta, há a introdução de um

aparelho de rádio que noticia o mau cheiro das ruas e a situação em que se encontram

os não-confinados.

O rádio, nesse sentido, é bem oportuno para o momento, já que é um

instrumento de comunicação que possibilita não somente o acesso à informação, mas

principalmente à sugestão, à capacidade de o ouvinte criar imagens, estabelecer laços

afetivos e ter a cálida sensação de que o locutor é-lhe íntimo, afastando a solidão em

que se encontram os desvalidos de visão.

Assim, o velho da venda preta conduz os olhos do leitor à realidade do

mundo além-manicômio, uma realidade mais afetiva, diga-se de passagem, já que a

transmissão da notícia via oralidade permite uma afetação nas emoções quando o

locutor afirma que o caos pode se instalar a qualquer momento, intensificando o clima

de tensão já instalado no espaço. Além disso, o narrador radiofônico promove uma

discussão do lado de lá, onde se encontram as feridas abertas que andam e falam em

constante processo de putrefação do espírito e do corpo, a quem o romance batiza

como “pessoas”.

A partir da entrada da informação a respeito das pessoas que estavam fora

do manicômio, os confinados discutem sobre as atitudes impensadas de quem está no

poder lá fora. O líder político tenta resolver todo o problema isolando as pessoas

infectadas e as que cegaram num espaço de confinamento que incha a cada dia.

Mesmo assim, ao invés de perceberem que, embora confinados, encontravam-se

seguros, posto que o espaço alcançasse o status de fortaleza, os cegos permanecem

imersos em suas cegueiras melancólicas.
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É bem verdade que, se a entrada da informação não promove mudança do

olhar dos cegos com relação ao espaço em que estavam, visualizamos o caos, a

quebra de regras, o abuso de poder e o instinto de sobrevivência prevalente que toma

conta dos homens. Nenhuma das personagens pensa na possibilidade de ataque ao

manicômio, até porque é um espaço interdito para o qual ninguém deseja ir. É nele que

mora “a peçonha” e confinam-se “os bichos”. Assim, peregrinamos o enredo sob efeitos

típicos de uma guerra.

Com a chegada do grupo colonizador, a quem Saramago batizou de cegos

malvados, o manicômio passará de espaço de enclausuramento e segurança que,

penosamente, passou a funcionar sob a tutela da ordem para, novamente, voltar ao

caos, desta vez, difícil de se criar mecanismos normativos para o bom funcionamento

do espaço, uma vez que os cegos malvados são uma facção organizada e habituada a

uma postura impositora e, por isso, claudicante com relação a normas pré-

estabelecidas, fazendo surgir uma nova ordem: o segundo caos para, finalmente, voltar

a ser espaço da segurança, quando chega o momento dos cegos saírem para a

realidade fora dos muros do espaço que ocupavam.

Em forma de organograma, veremos, a seguir, as metáforas encadeadas,

divididas em seis movimentos, que tornam o conceito de manicômio flutuante.
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Como vimos, o encadeamento dessas metáforas constrói uma alegoria do

manicômio, engenhosamente desenhada por Saramago, provocando uma oscilação de

conceitos durante a leitura. A impressão que temos é a de estarmos diante de uma

câmera que apresenta esse espaço alegorizado cinematograficamente, já que são

visões de dentro para fora (dos cegos) e de fora para dentro (da população que teme

cegar), suscitando várias discussões, entre elas, a idéia de civilidade. Assim,

perguntamo-nos: o que é a civilização? Quem são essas pessoas civilizadas fora do

manicômio? Sobre esses questionamentos, responderemos após uma breve

ALEGORIA DO MANICÔMIO: a movimentação

das metáforas

1º Movimento: ESPAÇO ABANDONADO
(uma sepultura coletiva em potencial)

2º Movimento: ESPAÇO DE CAOS E INTERDIÇÃO
(primeiros cegos e infectados)

3º Movimento: ESPAÇO DA ORDEM E DA
DEMOCRACIA (instituídas pelos próprios cegos)

4º Movimento: ESPAÇO DE NOVOS CONFLITOS
ARMADOS E DE INTERDIÇÕES (novos cegos)

5º Movimento: REESTABELECIMENTO DA ORDEM

6º Movimento: RETORNO À CONDIÇÃO DE ESPAÇO
ABANDONADO (refúgio de proteção dos cegos)
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diferenciação entre símbolo e alegoria, necessária ao andamento do trabalho. Para

tanto, utilizaremos o próprio espaço em destaque.

Se falarmos em Idade Média, por exemplo, veremos no manicômio a

representação dos antigos leprosários. Na alta Idade Média, passou a espaço de

acolhimento dos loucos que, antes, viajavam em naus, vagando sem rumo. Ainda

nesse período, serviu de abrigo para forasteiros de passagem pelas cidades. Em suma,

o manicômio é um espaço de confinamento dos portadores de enfermidades e de

estrangeiros.

Se o símbolo é atemporal, conservando sempre o mesmo significado, no

caso da alegoria, há uma movimentação desse conceito que remete a outras visões

sobre o mesmo objeto. Ao olharmos para o manicômio nessa perspectiva benjaminiana,

não teremos somente um espaço de confinamento, mas de lugar inóspito e

abandonado, como também de espaço da ordem e, ainda, da desordem; o que nos leva

a refletir sobre o fato de uma mesma imagem gerar conceitos e visões plurais e ainda

controversos que são construídos, desconstruídos e reconstruídos ao longo do

romance.

Nesse sentido, por ser uma das formas de expressão cultural de um povo, a

literatura, na maioria das vezes, busca a sua referência no que Augé (1994, p. 18)

denomina lugar antropológico. Em ESC, José Saramago desconstrói as referências

típicas desse lugar, que confere ao homem uma identidade, define sua relação com o

meio, bem como o situa em um contexto histórico. O enfraquecimento das marcas

usuais da historicidade, isto é a referência espaço-temporal e de identidade, faz do

texto um espelho no qual o leitor poderá mirar-se e refletir sobre o seu papel, enquanto

cidadão do mundo, na construção da história da humanidade.
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Em ESC, as inquietações tomam forma em uma horrenda viagem através do

labirinto das relações humanas, em um mundo do qual já não fazem parte as regras de

civilização, onde os homens são o que são: “É desta massa que nós somos feitos,

metade de indiferença e metade de ruindade”. (SARAMAGO, 1996, p. 40).

A exceção da mulher do médico, a cegueira branca que se espalha, afetando

a população de um local não nomeado no romance, reduz os homens ao grau zero da

civilização, a ponto de tudo ter de ser refeito, recomeçado, reaprendido. Assim, é

compreensível a movimentação das metáforas do manicômio, vistas em seus sete

movimentos. Nós enxergamos a metamorfose por que passa o espaço, mas no

contexto da narrativa o mundo de imagens passa a ser substituído por um mundo de

ruídos e todos, com exceção da mulher do médico, a única que não sucumbe à

cegueira, se vêem diante de uma vida sem os referentes do seu lugar antropológico.

Se nesse romance, Saramago opta pelo anonimato melancólico das

personagens, como uma maneira de universalizar a experiência, abrangendo todas as

pessoas, todos os nomes, ao fazê-lo, também leva os leitores para o universo ficcional

e para a experimentação da dolorosa trajetória dos cegos no romance3. As impressões

do leitor se misturam à visão da mulher do médico e do homem da venda preta,

juntamente com o anonimato do lugar e a falta de clareza do tempo. Isso já foi

mencionado, mas vale ressaltar o que há de novo na arte escrita de Saramago, sobre a

concepção de indivíduo, que pode ser visto nas palavras de Rosenfeld:

3 A partir do romance ESC, Saramago opta pelo anonimato dos personagens que, regra geral, não têm nomes
próprios. Também, o tempo e o espaço não mais são determinados. Essas características serão mais fortes em suas
produções subseqüentes.
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O fundamentalmente novo é que a arte moderna não o [o sujeito] reconhece
apenas tematicamente, através de uma alegoria pictórica ou da afirmação
teórica de uma personagem de romance, mas através da assimilação desta
relatividade à própria estrutura da obra-de-arte. A visão de uma realidade mais
profunda, mais real, do que a do senso comum é incorporada à forma total da
obra. É só assim que essa visão se torna realmente válida em termos
estéticos. (1969, p. 13).

Existe uma realidade histórica próxima ao leitor contemporâneo, pois a obra

de arte mostra o tipo de tratamento uniformizado em seus dias. Por exemplo: quando é

tratado friamente no seu cotidiano por uma loja como “Prezado Sr.”, ou mesmo quando

lhe chama o filho de ..., a esposa de ..., ausência de nomes próprios num processo de

descaracterização, semelhantemente ao fenômeno que ocorre no romance: “A rapariga

de óculos escuros”, “o garotinho estrábico”, “A mulher do médico”, etc. O leitor se

enxerga numa obra que traduz sua realidade. Mesmo assim, numa leitura desatenta,

pode-se até pensar que as únicas coisas passíveis de reconhecimento do contexto

histórico da atualidade no enredo saramagueano são os automóveis e os semáforos.

Por sua vez, o tempo e o espaço, dados invisíveis no texto, reiteram a teoria

de Einstein, são revelados como relativos ou mesmo aparentes, reconhecendo o que é

corriqueiro na ciência e filosofia, uma vez que duvidam de posições absolutas. Há uma

correspondência: a abolição do tempo cronológico corresponde à do espaço-ilusão. Em

todos os aspectos, o leitor experimenta ausências e perdas.

Com a abolição de tempo e espaço, e levando-se em consideração que o

mundo já não é um dado objetivo, mas sim subjetivo, em Saramago, fica bem evidente

que
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[...] o romance se passa no íntimo do narrador, as perspectivas se borram, as
pessoas se fragmentam, visto que a cronologia se confunde no tempo vivido; a
reminiscência transforma o passado em atualidade. Como o narrador já não se
encontra fora da situação narrada e sim profundamente envolvido nela não há
a distância que produz a visão perspectívica. (ROSENFELD, 1989, P. 21).

É certo que o leitor não necessita ficar cego ao ler a obra, mas ao fazê-lo tem

a sensação de quem não enxerga. Na verdade, os olhos e a consciência costumam

seguir aquilo que o narrador e os personagens propuseram. O que faz com que a

consciência acabe tecendo um olhar onivoyeur do mundo. Como se todos percebessem

o mundo da mesma forma. Como se todos fossem um único ser que tivesse um olhar

absoluto. Merleau Ponty nos mostra isto:

Somos seres olhados nos espetáculos do mundo. O que nos faz consciência
nos instituiu, do mesmo golpe, como speculum mundi. (...) O espetáculo do
mundo, neste sentido, nos parece como onivoyeur. É mesmo essa fantasia que
encontramos, na perspectiva platônica, de um ser absoluto ao qual é
transferida a qualidade de onividente. (MERLEAU-PONTY, 2002, p. 32).

A consciência tem forjado, na história da humanidade, uma única forma de

olhar o mundo. O que tem sido mais ainda reforçado no mundo atual, através da

globalização, em função da presença maciça de um olhar industrializado. Um olhar que

se tornou um produto a ser vendido para os demais, a partir das leituras estabelecidas

pela sociedade de massas.

Com isto, o sujeito está exposto a um olhar prévio que não é mais o seu.

Mas, um olhar que se impõe como um novo mestre que detém todo o saber. Porém,

este mestre não traz mais o conhecimento tradicional como aquele proposto pela

filosofia. Ele é um mestre do saber temporário, o mestre que se pauta no saber

científico de uma dada época, de uma determinada cultura reiterando o ditado popular
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que diz: “em terra de cego quem tem um olho é rei”. Entretanto, quem tem os dois

torna-se testemunha do esfacelamento da humanidade e de nossa tendência à

barbárie.

Diante do seu esfacelamento, o homem assiste à sua própria derrocada

moral e física, provocada pela perda da visão no ESC. Daí, o homem procurar um

culpado com a culminância na percepção de que ele mesmo o é pelo que deixou de ver

antes de cegar ou se negou a ver; pelo que não sabe; pelo que não pôde fazer, ou

mesmo, pelo sentimento de culpa que o acompanha por ter cegado sem motivo

aparente. Vários personagens, durante o romance, entendem a cegueira repentina

como um castigo para seus males, como é o caso do ladrão que se aproveita da

cegueira do primeiro homem que aparece, ou ainda, a rapariga de óculos escuros que

era prostituta, enfim, cada um recebe o acontecimento da cegueira como punição.

Mais uma vez, o sentimento de punição inculcado pelos cegos, advindo da

culpa, acompanha-os. Assim, a tarefa da culpa é depender do pior, construindo um

mecanismo pessoal e secreto de insatisfação diária, como uma espécie de desafio

constante para as personalidades ambivalentes e receosas de viver plenamente. O

segredo e mistério da dor passam a adquirir um significado quase místico no romance,

de expiação por algo que sequer se compreende profundamente, no caso, o porquê da

cegueira na vida de cada personagem. “Deixar que a vida nos ensine, é contar com a

mais pura experiência de desamparo e sofrimento”, disse o psicólogo Alfred Adler, pois

quando algo externo decide pela pessoa, esse outro não terá a mínima compaixão. O

herói da modernidade é exatamente aquele ser inquieto, que realmente procura a

legítima solução para seus problemas diários; ao contrário da imensa maioria que

necessita encontrar mais miséria ao seu redor para se sentir reconfortado. Todavia, no
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contexto do romance, o homem não consegue resolver seu problema, tampouco seu

próximo. O resultado disto é uma aura de insegurança, já que está rodeado de perdas e

sentimento de culpa.

Assim sendo, a insegurança impõe ao homem a eterna obrigação de ser

influenciado, seja por uma pessoa, ideologia, sedução, vício ou determinada compulsão

ou obrigação. Isto remete à questão ética do poder, pois o mesmo só deveria ser usado

para eliminar a amargura e o sofrimento de outro ser humano, desenvolvendo seu

potencial para novas buscas; nunca para escravizar alguém numa imagem ou ilusão de

algo que jamais a pessoa irá obter. Alguns personagens chegam, inclusive, a querer

manipular o sonho ou esperança de outros, quando no fundo, não deseja em hipótese

alguma participar do desejo do outro.

É nítida uma decadência, uma fratura, um espaço vazio entre falas, relações,

enfim, no comportamento dos personagens, pois é isso que eles têm para oferecer: sua

melancolia mórbida, suas perdas e sua culpa, por isso o leitor é guiados pelos cegos

durante todo o romance percebendo que os olhos/palavras estão em ruínas. A partir de

uma reflexão sobre a solidão de cada indivíduo cego, o leitor pode concluir que a

percepção das coisas depende exclusivamente de si mesmo.
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3 OLHAR-PERCEPÇÃO: O TRÁGICO COMO EFEITO DE DAR ÁGUA NOS

OLHOS

Só atingimos os estados de êxtase, ou de
arrebatamento, dramatizando a existência.

Georges Bataille

Na atualidade, convivemos com a imagem como choque e,

concomitantemente, como clichê, sendo faces de uma mesma moeda. O conhecimento

de guerras, por exemplo, mediado pela câmera, constitui elemento inevitável do nosso

conhecimento. Semelhantemente às imagens de guerra, as de Saramago falam,

tagarelam, gritam e expõem cenas de dar água nos olhos. Na verdade, expostas para

nós quase obscenamente como vitrine:

[...] a mulher do médico sentiu-se como se estivesse por trás de um
microscópio a observar o comportamento de uns seres que não podiam nem
sequer suspeitar da sua presença, e isto pareceu-lhe subitamente indigno,
obsceno, Não tenho o direito de olhar se os outros não me podem olhar a mim,
pensou. (SARAMAGO, 1996, p. 71).

No percurso desta leitura, assemelhamo-nos àqueles que sentem um misto

de prazer e curiosidade – voyeurismo? – diante dos personagens cegos. Invadimos a

obra inadvertidamente, tomando posse das imagens, interagindo com elas. Somos

invasores da privacidade dos outros, assistimos à dor dos outros através da lente de

aumento que são os olhos da mulher do médico, única que vê dentro do manicômio –

espaço imposto pelas autoridades para isolar os portadores do mal branco.

Não queremos compreender as atrocidades cometidas pelos sãos para com

os cegos do romance. Não desejamos entendê-los em sua barbárie, visto que todos
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são reflexos de um sistema legitimador da reclusão, da tortura e do assassinato, sob a

justificativa pungente do contágio de uma cegueira que não se sabe como, nem porque

aconteceu – incógnita que permanece até o fim do romance para os personagens.

É neste ambiente de

reclusão que decidimos dar um

zoom em cenas carregadas de

conflitos, que provocam leituras

perturbadoras: o ato sexual da

rapariga de óculos escuros,

garota de programa, com o

médico, presenciado em silêncio

pela esposa deste; o estupro coletivo realizado pelos

cegos malvados ou cegos de cio, como pagamento dos moradores das camaratas pela

comida, culminando na morte de uma mulher; o homicídio cometido pela mulher do

médico - o enredo nos é testemunha da cólera dessa mulher. Imbuída de uma revolta

coletiva, ela carrega sobre si o asco das cegas estupradas aliado ao desejo de

vingança em nome da morte da cega das insônias.

Nesse contexto, os personagens morrem, não para poderem entrar na

eternidade, mas para poderem entrar na alegoria, pois as cenas evocam e evidenciam

o corpo imerso em duas atividades presentificadas na vida do ser humano: o sexo e a

violência.

Justamente pela aproximação temática realizada por Bataille entre sexo e

violência em O Erotismo é que estas cenas corroboram para um olhar/estudo mais

Cárcere, tela de Goya (1746-1828)
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apurado sobre o corpo, suas sensações e percepções em face da cruel realidade da

condição humana, isto é, a morte.

Em seus estudos, o autor mapeia a presença do erótico na religião e na

filosofia, relacionando o sexo com a vida e a morte. Segundo ele, a reprodução sexual

que, na base, faz intervir a divisão das células funcionais, leva a uma nova espécie de

passagem da descontinuidade à continuidade. O espermatozóide e o óvulo são, no

estado elementar, seres descontínuos, mas que se unem e, em conseqüência,

estabelece-se entre eles uma continuidade que leva à formação de um novo ser, a

partir da morte, do desaparecimento das células separadas. Ou seja, a reprodução está

intimamente associada à morte, e é desta relação entre a continuidade e a morte que

surge a fascinação que domina o erotismo, por isso o erotismo, nesta concepção

batailleana, não se constitui num estado de excitação sexual ou paixão amorosa

propriamente dita, mas sim num processo de violência e transgressão. Na medida em

que o homem se contrapõe às interdições necessárias para a organização do mundo

do trabalho, também é um momento sagrado por negar a produção de bens e afirmar o

prazer. (BATAILLE, 2004). Em estado erótico, o ser deixa de ser fruto de seu meio e,

superando proibições, retorna a seu interior pelo contato corporal. O sentido do

erotismo para o autor transcende a concepção, por vezes, julgada pelo leitor.

Assim, Bataille (2004) apresenta três tipos de erotismo:

a) Erotismo dos corpos: Corresponde à violação dos parceiros, buscando

atingir o ser no mais íntimo, no ponto onde fica sem forças e os

pensamentos e palavras são inúteis, principiando a destruição da

estrutura do ser fechado que, no estado normal, é um parceiro do jogo

sexual. A ação decisiva para que ocorra é o desnudamento, fazendo com
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que os corpos se abram para a continuidade por intermédio desses

condutos secretos que nos provocam o sentimento de obscenidade. Há

nele algo pesado, sinistro, pois dissimula a descontinuidade individual

cinicamente;

b) Erotismo dos corações: É mais livre que o dos corpos. Ele se separa

aparentemente da materialidade dos corpos, mas possui um dos aspectos

deste: a afeição recíproca dos amantes. Pode se separar inteiramente do

erotismo dos corpos alcançando a sublimação. Para quem o experimenta,

a paixão pode ter um sentido mais violento que o desejo dos corpos, pois

além das promessas de felicidade, existem a perturbação e o incômodo.

Desse modo, a paixão submete o homem a uma desordem violenta

causando sofrimento, se inacessível. Este sofrimento traz duas realidades

opostas promovidas pela paixão: 1) a alegria dos amantes ao vislumbrar a

possibilidade de estar com o outro; 2) o apelo à morte, desejo de matar ou

suicídio, caso esta paixão não se concretize;

c) Erotismo sagrado: Aqui, o ser amado é a transparência do mundo. É o ser

pleno, ilimitado, que a descontinuidade pessoal não limita mais. É a

continuidade do ser percebida como uma libertação a partir do ser

amante. Para o amante, o ser amado equivale à verdade do ser.

Comparado à ação erótica, o sacrifício religioso oferece além do

desnudamento, a morte da vítima – se o objeto do sacrifício não é um ser

vivo, há de existir de qualquer maneira a destruição do objeto. A vítima

morre, então, os assistentes participam de um elemento que revela sua

morte. Esse elemento é o ritual sagrado. Daí, a idéia de continuidade
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através da morte, já que a experiência mística – mesmo revelando a

ausência do objeto (um animal sacrificado ou um santo que morreu no

lugar do homem) – transfere para o objeto a descontinuidade, imbuindo o

sujeito do sentimento de continuidade, sem que nada o incomode.

Dos três tipos, o autor se detém mais precisamente no último deles, visto que

enxerga uma conciliação entre a volúpia e a santidade, isto é, o erotismo não pode ser

considerado independente da história do trabalho e das religiões. Por isso, mostra-nos

o sacrifício como o ato mais neurótico dos homens, que explicaremos a seguir, partindo

de um olhar sobre a condição humana para, a posteriori, lançarmos um olhar sobre a

teoria de Bataille associada às cenas de Saramago. Entenda-se por neurose um

compromisso, entre o espírito e o real, que suscita condutas e ritos atenuantes ou

exorcizantes da crueldade do real. (FREUD, 1969).

Uma vez na terra, o homem é um ser ignorante do seu destino, submetido à

morte, não escapando dos lutos, penas, servidões, maldade humana, constituindo-se,

assim, uma cruel realidade tão inerente à sua revelia. Somando-se a isto, leve-se em

consideração que ele é um misto de extrema emotividade, excitabilidade e irritabilidade

– elementos que o tornam vulnerável aos golpes do destino. Nesta ocasião, temos

razão para demarcar o cerne do sofrimento, fruto da incompreensão e do mal-entendido

na relação deste homem com o outro.

Diríamos mais: a consciência da morte, da sua finitude, persegue-o

lembrando-o que o seu único tesouro, seu EU, passará por um momento de destruição

absoluta, ou seja, a realidade lhe oferece algo pesado e terrível: ele é um ser

descontínuo.
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Oportunamente, ao refletir sobre tal destruição – a morte – sob o ângulo do

erotismo, Bataille apresenta-nos a idéia do corpo como duplo, como um jogo de

continuidade e descontinuidades, assegurando-nos que o erotismo “é a aprovação da

vida até na morte” (BATAILLE, 2004, p. 20). No ESC, a experiência da cegueira traz

muitas mortes e misérias aos nossos olhos, ensinando-nos que “o corpo também é um

sistema organizado, está vivo enquanto se mantém organizado, e a morte não é mais

do que o efeito de uma desorganização” (SARAMAGO, 1996, p. 281). Com isso,

percebemos que esta cena oferece visualmente a sensação da idéia da

descontinuidade em Bataille, reiterada pela desorganização do corpo, metáfora da

morte.

Para Bataille, todos os corpos são descontínuos, pois entre um ser e outro há

uma descontinuidade que só se modifica por instantes epifânicos e, portanto, eróticos

de continuidade do ser. Mas esse estado corporal só é alcançado no erotismo pela

violação, ou melhor, pela violência: da passagem da descontinuidade dos corpos para a

continuidade. Por isso, neste contexto, o erotismo associa-se à morte e à excitação

sexual. A violação se dá toda vez que o corpo sai do estado fechado para o aberto,

quando há o desnudamento corpóreo.

Em termos mais práticos, remetendo ao romance, quando um dos cegos de

cio, ao se apossar do corpo da cega das insónias, penetra-o até que ele se revele, até

que a morte desse corpo tornado objeto de prazer, em suas mãos, coincida com a

revelação do desejo ligado à transgressão, guiado pelo proibido.

Sem o primado da proibição não teria sido possível o alcance da consciência,

representada pela volta da visão. Sob a ótica batailleana, a proibição eliminaria a

violência e os impulsos sexuais. Se estivesse submetido a ela, o cego não teria
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consciência desse ato, mas, ao transgredi-la, conheceu a angústia, sem a qual a

proibição não existiria: a experiência do pecado. Nesse sentido, a sensibilidade

religiosa uniria sempre estreitamente o desejo e o terror, o prazer intenso e a angústia.

A imagem do corpo das cegas das insónias, conspurcado em sua fragilidade,

desperta no leitor piedade e asco, ante a degradação. Mas, ao pararmos, dominarmos

os sentimentos passionais de leitor e refletirmos com a frieza de um hermeneuta em

busca de leitura e de análises, levando isto para o aspecto religioso, percebemos certa

semelhança com o ato sacrificial que acalma a crueldade dos deuses, vence as

incertezas e liberta o homem da angústia da descontinuidade que o ronda. Desse

modo, a fé religiosa permite suportar e combater a crueldade do mundo, mesmo que

para isso faça uso do martírio, desmembrando o corpo de outrem. Na cena do estupro,

vemos que esse ato, interdito pela religião, mostra-se válido ao estuprador, pois ele não

pondera seus atos na busca de se sentir completo. Para a mesma ocasião, lembramos

que as religiões ensinam a se ter menos medo da morte e se libertar do aniquilamento

do EU. Assim, a cega das insónias descansa em seu sono eterno.

Mesmo sabendo que o erotismo é apregoado pelo cristianismo como um

profano sintoma do demônio, Bataille o aproxima da experiência religiosa, visto que

rompe com a solidão intrínseca de todo ser. Analisemos, agora, a primeira imagem

sugerida no início deste trabalho, retirada do 11º capítulo do ESC:

Assim estava quando viu o marido levantar-se e, de olhos fixos, como um
sonâmbulo, dirigir-se à cama da rapariga dos óculos escuros. Não fez um
gesto para o deter. De pé, sem mexer, viu como ele levantava as cobertas e
depois se deitava ao lado dela, como a rapariga despertou e o recebeu sem
protesto, como as duas bocas se buscaram e encontraram, e depois o que
tinha de suceder sucedeu, o prazer de um, o prazer do outro, o prazer de
ambos, os murmúrios abafados, ela disse, Ó senhor doutor, e estas palavras
podiam ter sido ridículas e não o foram, ele disse, Desculpa, não sei o que
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me deu [grifo nosso], de facto tínhamos razão, como poderíamos nós, que
apenas vemos, saber o que nem ele sabe. Deitados no catre estreito, não
podiam imaginar que estavam a ser observados, o médico decerto que sim,
subitamente inquieto, estaria dormindo a mulher, perguntou-se, andaria por aí
pelos corredores como todas as noites, fez um movimento para voltar à sua
cama, mas uma voz disse, Não te levantes, e uma mão pousou-se no seu peito
com a leveza de um pássaro, ele ia falar, talvez repetir que não sabia o que lhe
tinha dado, mas a voz disse, Se não disseres nada compreenderei melhor. A
rapariga dos óculos escuros começou a chorar, Que infelizes nós somos,
murmurava, e depois, Eu também quis, eu também quis, o senhor doutor não
tem culpa, Cala-te, disse suavemente a mulher do médico, calemo-nos todos,
há ocasiões em que as palavras não servem de nada, quem me dera a mim
poder também chorar, dizer tudo com lágrimas, não ter de falar para ser
entendida. Sentou-se na borda da cama, estendeu o braço por cima dos dois
corpos, como para cingi-los no mesmo amplexo, e, inclinando-se toda para a
rapariga dos óculos escuros, murmurou-lhe baixinho ao ouvido, Eu vejo.
(SARAMAGO, 1996, p. 172-3).

“Desculpa, não sei o que me deu”, foi o comentário do médico após o coito

com a garota de programa, a rapariga dos óculos escuros. O narrador acrescenta

“como poderíamos nós, que apenas vemos, saber o que nem ele sabe”. Eis os dois

questionamentos emblemáticos.

Deve-se considerar que estes personagens partilham dos mesmos

infortúnios: a cegueira, o manicômio fétido de excrementos, a morte que os espera de

braços abertos, os conflitos entre os cegos em busca de comida. Não queremos, com

isso, justificar as ações das personagens, pois segundo elas mesmas, não há

explicação plausível. Desejamos analisar a cena com rigor alegórico, considerando que

este é o capítulo que apresenta um cenário perturbador de violência, excrementos,

sexo permitido, sexo desejado e estupro. É o capítulo das calamidades. Tudo acontece

nele, não temendo dizer que se constitui no divisor de cenas do romance.

Se observarmos com os olhos de Bataille, assim como o cristianismo funde

os homens no amor a Deus, percebemos que o sentimento de fusão com outras

pessoas possibilita a libertação do estado de isolamento da experiência de estar no
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mundo. O ser torna-se, assim, contínuo em relação a outro. Mas não o faz de forma

confortável, pois para chegar à sensação de comunhão, é preciso entrar em crise

consigo mesmo de forma angustiante. O desrespeito às regras, assim como a morte da

idéia do “eu social”, embora sejam temporários, angustia após o momento desta

transgressão. Ao findar a atividade erótica, dá-se lugar à angústia da perturbação vivida

por esse rompimento e a ordem é reposta. Assim, o erotismo só é possível, se houver

barreiras a quebrar, pois é movido por elas.

Assim, somos movidos pela escrita terapêutica de Bataille, visto que

apresenta com naturalidade situações tidas como aberrações pela convenção moral.

Há fartas doses de escatologia, orgias, sacrilégio, humilhação, violência, um frenesi de

prazer e angústia, dupla fundamental no erotismo batailliano. Violar regras faz parte do

prazer/angústia do homem que, segundo ele, é capaz de tudo.

Lembrando da mistura de sensações batailleanas, escolhemos uma outra

cena, por meio da qual observaremos o momento em que as mulheres se preparam

para estar com os cegos de cio:

[...] uma fila grotesca de fêmeas malcheirosas, com as roupas imundas e
andrajosas, parece impossível que a força animal do sexo seja assim tão
poderosa, ao ponto de cegar o olfato, que é o mais delicado dos sentidos, não
faltam mesmo teólogos que afirmam, embora não por estas exactas palavras,
que a maior dificuldade para chegar a viver razoavelmente no inferno é o
cheiro que lá há. (SARAMAGO, 1996, p. 174)

Diz-nos o dito popular: longe dos olhos, longe do coração. A afetação visual,

que poderia ser provocada por estas mulheres, inexistia. Não para nós que lemos o

romance, vemos e sentimos. No caso do trecho supracitado em destaque, a força do

sexo é maior do que a do mal-cheiro por uma razão bem justa: são cegos de cio que
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partilharão destas mulheres, colocando para fora toda sua animalidade em meio a

excrementos aos “gritos, relinchos, risadas” (ESC, 1996, p. 175), dando patadas no

chão. Um deles, no momento da escolha das mulheres, “quase se babava quando

disse, Fico com estas” (ESC, 1996, p. 176).

Essa animalidade que relincha no ESC nos lembra a prosa naturalista de

Émile Zola, mais especificamente, Thérèse Raquin, obra recebida com toda a

brutalidade da crítica do século XIX. Referenciamos essa obra, por dois motivos: a sua

quebra de paradigmas, pois Zola não escreveu prefácio – sendo ele um escritor que

tinha por hábito dizer tudo o que pensava, acabou sendo vítima da incompreensão; a

natureza de seus personagens que, à semelhança dos que figura no ESC, são movidos

pelos seus instintos:

Acreditei ingenuamente que este romance pudesse dispensar prefácio. Tendo
por hábito dizer claramente o que penso, e mesmo insistir nos pormenores do
que escrevo, esperava ser compreendido e julgado sem explicação prévia.
Parece que me enganei. [...] A crítica acolheu este livro de uma maneira brutal
e indignada. Algumas pessoas virtuosas, em jornais não menos virtuosos,
fizeram uma careta de asco, pegando-o na pontinha dos dedos para lançá-lo
ao fogo. […] Portanto, tenho de apresentar eu mesmo a minha obra aos meus
juízes. Eu o farei em poucas linhas para evitar no futuro qualquer mal-
entendido. [...] Em Thérèse Raquin, eu quis estudar temperamentos e não
caracteres. Aí está todo o livro. Escolhi personagens soberanamente
dominados pelos nervos e pelo sangue, desprovidos de livre arbítrio,
arrastados em cada ato de suas vidas pelas fatalidades da própria carne.
Thérèse e Laurent são animais humanos, nada mais. Procurei acompanhar
nesses animais o trabalho surdo das paixões, as violências do instinto, os
desequilíbrios cerebrais ocorridos na seqüência de uma crise nervosa. […] A
alma está absolutamente ausente, concordo perfeitamente, uma vez que eu
quis assim. (Émile Zola apud BOSI, História Concisa da Literatura Brasileira.
São Paulo: Cultrix, 1994, p. 169).

Em se tratando de ESC ser uma obra moderna, por isso espelha outras

estéticas, oportunamente trouxemos esse depoimento do introdutor do Naturalismo na

França que elucida muito bem a essência de seus personagens.
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No ESC, a cena do estupro da Rapariga dos óculos escuros é mais uma que

serve de exemplo, formando um campo da náusea. Durante o estupro, ela não domina

o asco e vomita:

[...] guiando-se com os dedos, apontou o sexo ao sexo da rapariga, como
empurrou e forçou, ouviu os roncos, as obscenidades, a rapariga dos óculos
escuros não dizia nada, só abriu a boca para vomitar, com a cabeça de lado,
os olhos na direção da outra mulher, ele nem deu pelo que estava a acontecer,
o cheiro do vômito só se nota quando o ar e o resto não cheiram ao mesmo,
enfim, o homem sacudiu-se todo, deu três sacões violentos como se cravasse
três espeques, resfolegou como um cerdo engasgado, acabara. (SARAMAGO,
1996, p. 176-7).

A seguir, a cegas das insônias, referenciada noutros momentos desse

trabalho, é outra mulher que também foi estuprada, porém seu corpo não resiste aos

solavancos, espancamentos, indo a óbito:

Levantou em braços o corpo subitamente desconjuntado, as pernas
ensangüentadas, o ventre espancado, os pobres seios descobertos, marcados
com fúria, uma mordedura num ombro, Este é o retrato do meu corpo, pensou,
o retrato do corpo de quantas aqui vamos, entre estes insultos e as nossas
dores não há mais do que uma diferença, nós, por enquanto, ainda estamos
vivas. (SARAMAGO, 1996, p. 178-9).

Analisando as duas cenas, percebemos aspectos visuais que sinalizam para

nós como elementos para análises mais apuradas: o campo da repugnância e da

náusea; o campo da violação do corpo pelo outro através de um ato de transgressão. A

morte aproxima os dois campos.

O pavor que ronda os personagens femininos do ESC reitera a sensação de

horror diante da putrefação do corpo e dos excrementos humanos. A aproximação do

excremento e da sexualidade no ESC, neste sentido, é possível, pois concretiza a idéia



Olhar em terra de cego: a visualidade em Ensaio sobre a Cegueira

75

de obscenidade ligada ao estupro não só pelo seu caráter ilícito de violação, mas

principalmente pelo fato de a náusea e a repugnância estarem ligadas.

Bataille diz que “nossas matérias fecais não são objeto de uma interdição

formulada por regras sociais meticulosas, análogas às que incidem sobre o cadáver ou

sobre o sangue menstrual. Mas, no conjunto, por deslocamentos, formou-se um campo

da imundície, da decomposição e da sexualidade, cujas conexões são muito sensíveis”

(BATAILLE, 2004, p. 88).

Dessa forma, o vômito é ignorado pelo estuprador, pois em primeiro lugar

estava o seu corpo a ser satisfeito, mostrando-nos que existe uma parcela de

subjetividade ante o asco, a náusea, isto é, ela varia de acordo com as pessoas e sua

razão de ser objetiva fica oculta.

O sentimento de náusea acomete as mulheres, vitimadas pelos cegos de

cio. A seguir, um sentimento de vazio ao olharem o corpo nu, violado, representando o

corpo de todas que a qualquer momento poderiam passar pela mesma violação.

Conceber a idéia de um só corpo representando a humanidade feminina nos evoca a

representação do corpo de Cristo, lembrando aos homens que seus destinos também

serão aquele. A diferença é que no contexto cristão, o filho de Deus é ressurreto,

enquanto as mulheres do ensaio são um corpo em potencial degradação, intensificado

no sentimento de vazio, experimentado no enfraquecimento de si mesmas ante a visão

escatológica da morte.

O mal-estar se instala, pois o homem gostaria de ter a sensação de

eternidade, de ser ilimitado, sem fronteiras. Entretanto, ao se deparar com o corpo, ele

se vê em estado de putrefação também, vê seu eu desintegrando-se, decompondo-se e

isto o angustia.
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Nesta ocasião, o manicômio é um espaço em putrefação em todos os

sentidos, que alguns cegos negam-se a percebê-lo. Ou mesmo, que alguns cegos, em

busca da fuga dos sofrimentos e inevitabilidade da morte, procuram burlar. Os cegos de

cio, por exemplo, encontraram no estupro uma maneira de isolar seu ego desta fonte de

desprazer que o manicômio representa para eles, criando um puro ego em busca do

prazer carnal, contra o exterior estranho e ameaçador, mesmo que para isto tenham

lançado mão de um ato de transgressão.

Vejamos que, durante todo o romance, poucas são as cenas ligadas à

sexualidade. Na verdade, elas eclodem neste capítulo, pois o tempo inteiro, até a

chegada dos “cegos colonizadores”, os “cegos nativos” estavam mais preocupados com

o que Freud chamou de princípio da realidade do que propriamente com o princípio do

prazer, isto é, em criar mecanismos para afastar o sofrimento.

O sofrimento dos cegos veteranos se apresenta de forma avassaladora nas

seguintes direções: dos corpos deles, condenados ao enclausuramento, à decadência,

esperando o próprio fim em meio à angústia e com todos os sinais de advertências

possíveis – a cegueira é um deles; do mundo externo, que se volta contra eles com a

força destrutiva esmagadora e sem piedade; dos seus relacionamentos com outros

cegos. Este último tipo de sofrimento, no que tange ao aspecto sentimental, segundo

Freud (1969), é o mais penoso de todos, pois afeta profundamente o emocional do

indivíduo.

Quando os cegos de cio transgridem, é como se a realidade fosse inimiga e

fonte de todo o sofrimento, com a qual é impossível viver, de maneira que, se quiserem

ser felizes, têm que romper todas as relações com ela. Daí, sua inclinação à barbárie

pela busca da felicidade e da satisfação para si mesmos. Eles adentram o espaço não
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só com armas propriamente ditas, mas com as armas dos instintos. As primeiras só

potencializam e tornam o clima favorável para que estabeleçam seu reinado à custa de

sangue, sêmen e lágrimas.

Se por um lado, temos cegos satisfeitos, por outro temos mulheres cuja

sensação de desamparo é evidente, sendo intensificada com a imagem do corpo

violado e em seu grau máximo de finitude: com a morte. É para os braços dela que

estas mulheres caminham a passos largos.

Aos olhos de Bataille, sempre extrema, a nudez é uma imagem fronteiriça,

uma presença cuja abertura ao erotismo também leva à morte. Por isso, relacionamos a

teoria batailleana com o romance saramagueano, pois as afirmações de um servem

como legenda para algumas das imagens do outro, jogando perversamente com o

leitor, visto que se admitirmos que "uma mulher nua é a imagem do erotismo" também

devemos considerar que é "a imagem da morte" (BATAILLE, 2004). No ESC, a cena em

que o corpo da cega da insónias é descrito, há uma imagem sublime do corpo feminino

ao lado da pesada imagem do cego que a estupra. Ao final do ato, a mulher é recebida

pela morte.

O enredo nos mostra o quanto as cegas cheiram mal. Mesmo assim, os

cegos de cio desejam o corpo dessas fêmeas mal cheirosas, já que os instintos deles

falam mais alto. Algo semelhante acontece num poema do francês Baudelaire, Quadros

parisienses I, na III parte do poema – A uma mendiga ruiva, da obra As Flores do Mal.

O eu-lírico descreve o corpo de uma mendiga, ressaltando-lhe as feridas em suas

pernas, mas também a doçura presente nesse mesmo corpo coberto de chagas. Eis

alguns fragmentos:
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“Ruiva e branca a aparecer,
Cuja roupa deixa ver
Por seus rasgões a pobreza
Como a beleza,

Para mim, poeta sem viço,
Teu corpo jovem enfermiço,
Todo manchas e agruras,
Só tem doçuras.

[...]

E laços mal apertados
Mostrem aos nossos pecados
Os teus seios a brilhar
Como um olhar;

Para seres desnudada
Tu te faças de rogada.
Possam expulsar teus braços
Dedos devassos”
(BAUDELAIRE, 2002, p. 97-8)

O boêmio Charles-Pierre Baudelaire (1821-1867) conseguiu cifrar, de forma

enigmática, a mais profunda de todas as contradições: a luta de classes, tema

fundamental de As Flores do Mal. No universo dos pobres no mundo moderno, um

poema sobre uma mendiga nos ofereceu subsídios para aproximá-lo de Saramago, já

que o poeta francês é o fundador da lírica moderna, tendo incorporado elementos não-

poéticos em sua obra, como nenhuma outra poesia produzira até então. Ele assimilou

elementos pouco ortodoxos para entender, por meio de seus escritos, as enormes

contradições que estão na base da vida moderna, cujo epicentro, no século XIX, era

Paris. Aqui, ele nos serve à discussão sobre o erotismo.

A cega do ESC e a mendiga de As Flores do Mal carregam em seus corpos o

amor e a morte. Seus corpos parecem convidar os respectivos observadores em busca

de saciar seus instintos animalescos. Ressalve-se: a cega é percebida pelo cheiro;

enquanto a mendiga, pelo aspecto visual. Se uma cheira mal e a outra possui feridas no
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corpo, que elemento é responsável pelo nascimento desse desejo? O corpo é a

resposta para esse enigma. Retomaremos Bataille para melhor discutir essa questão.

Bíblico em sua origem, o consórcio entre a nudez e o erotismo nasce

justamente da transgressão de uma lei, encontrando de modo definitivo outro sentido

para os corpos nus: sua ardorosa e necessária fusão. Se a nudez é o caminho para o

sexo, em Bataille essa perspectiva adquire escuros matizes. Ela participa do erotismo.

De acordo com a concepção batailleana, as mulheres "se propõem como

objetos ao desejo agressivo dos homens". (...) "A mulher nua está próxima do momento

da fusão, que ela anuncia". A questão é que este ato não se faz impunemente. Ele

atinge mais plenamente seu sentido quanto mais participa da violência, pois, como se

sabe, não há "boa" sexualidade. Ou se preferirmos, sem temer sermos tautológicos,

toda lei existe para ser violada.

Vivemos num mundo em que o tempo todo, em toda parte, os limites são

transgredidos. Existe na natureza e subsiste no homem um movimento que sempre

excede os limites. Apesar de todo concreto armado da racionalidade, sempre haverá

fissuras, e alguma forma de violência estará presente.

Neste sentido, a escrita de Saramago trabalha a loucura e a lucidez, tão

presentes quanto atadas, figurando no vocabulário do romance e abrindo o precedente

para atos transgressores dos personagens. Afinal, são cegos que vivem num

manicômio. Se para Bataille, o erotismo é um aspecto decisivo da vida interior do

homem, se é o que o define e o distingue dos animais, comprovamos isto no romance

quanto vemos que o erotismo põe os cegos diante de seus próprios instintos, pois

ninguém está vendo seus rostos no momento em que decidem tomar decisões.



Olhar em terra de cego: a visualidade em Ensaio sobre a Cegueira

80

Faz-se necessário, ainda, uma ressalva: não significa um retorno à natureza

ou uma mera liberação sexual (as proibições, ao contrário, são necessárias para haver

transgressão e superação dos limites). O erotismo é uma experiência que depende de

seu aspecto proibido e sagrado e nasce justamente desse sentimento de violação, de

profanação de seu objeto. Tanto é verdade que, após a cena do estupro, as

personagens passam ao exercício constante da tentativa de resgate de um eu. O eu

transfigurado no corpo da cega das insônias. As estupradas dialogam e erigem

questões sobre a própria existência, indagando-se sobre si mesmas, sobre o que são

verdadeiramente, por que cegaram, por que estão passando por tudo isso e,

finalmente, no que se tornaram. Assim, entendemos a “motivação” dos cegos de cio ao

decidirem estuprar as mulheres, pois é a maneira que eles escolhem para fugir dessas

questões existenciais que acompanham vários personagens ao longo do romance.

Uma das conseqüências fundamentais desse pensamento é a ligação do

erotismo com a morte. Recorrência a Sade: "Não existe melhor meio de se familiarizar

com a morte que o de ligá-la a uma idéia libertina" (SADE apud BATAILLE, 2004, p.

20). Diante do exposto, o erotismo não se confunde com a mera atividade sexual. É

uma dimensão particular dela, uma afirmação da volúpia infinita ligada à agitação

sexual. "O erotismo é tudo o que está ligado à sexualidade profunda. Por exemplo:

sangue, terror, crime, tudo o que destrói indefinidamente a beatitude e a honestidade

humana". (BATAILLE, 2004, p. 32). Daí sua maldição. O erotismo se liga à morte

porque, de certa forma, antecipa a experiência da morte. A desordem sexual é maldita.

O corpo é maldito, sobretudo porque finito, perecível, e essa verdade é insuportável ao

homem. A nudez, assim como os brancos ossos do esqueleto, já que a cultura não

suporta a podridão, nem a sujeira da morte, é certamente um vestígio da tragédia



Olhar em terra de cego: a visualidade em Ensaio sobre a Cegueira

81

humana, mas também de seu êxtase. O homem, segundo Bataille, é um "dado trágico"

(2004, p. 21) em que vida e morte, dor e êxtase comunicam-se em agonia numa

estética que permeia o sujeito com sua ambivalência.

Dessa forma é que Bataille nos apresenta a

nudez: A morte beijando uma jovem nua diante de uma

tumba aberta, prancha de Hans Baldung Grien em que a

morte é esquelética e abraça por trás a jovem

horrorizada, entretanto correspondendo ao beijo de

forma indefesa. No momento do beijo, o manto se

desenrola por entre os dedos, exibindo seus seios, o

ventre e o púbis negro, mostrando a nudez violada pela

morte que, em êxtase, mostra seu segredo. A nudez

jamais poderia ser um referente vazio, isolado, nem

jamais é absolutamente "nua", pois o erotismo é a

articulação do objeto (corpo) luminoso em linguagem. O

macabro não "mata" o erotismo como faz a pornografia, ao contrário possui um sentido

de colaboração para preencher, alimentar, consagrar o erótico. O sujeito sucumbe à

nudez, levando-o a aniquilar-se no outro. Eis o erotismo batailleano.

Nesta atmosfera trágica de morte, a mulher do médico, única que vê, junta-se

astuciosamente às mulheres da camarata vizinha para manter relações sexuais com os

cegos de cio, levando uma tesoura que trouxera em sua mala. Estando na sala dos

cegos, sem que eles soubessem:

A morte e a mulher, de Hans
Baldung Grien (1545).
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[...] a mulher do médico observava os movimentos daquele que não tardaria a
matar, como o gozo o fazia inclinar a cabeça para trás, como já parecia estar a
oferecer-lhe o pescoço. Devagar, a mulher do médico aproximou-se, rodeou a
cama e foi colocar-se por trás dele. A cega continuava no seu trabalho. A mão
levantou lentamente a tesoura, as lâminas um pouco separadas para
penetrarem como dois punhais. Nesse momento, o último, o cego pareceu dar
por uma presença, mas o orgasmo retirara-o do mundo das sensações
comuns, privara-o de reflexos, Não chegarás a gozar, pensou a mulher do
médico, e fez descer violentamente o braço. A tesoura enterrou-se com toda a
força na garganta do cego, girando sobre si mesma lutou contra as cartilagens
e os tecidos membranosos, depois furiosamente continuou até ser detida pelas
vértebras cervicais. O grito mal se ouviu, podia ser o ronco animal de quem
estivesse a ejacular, como a outros já estava sucedendo, e talvez o fosse, na
verdade, ao mesmo tempo que um jato de sangue lhe regava em cheio a cara,
a cega recebia na boca a descarga convulsiva do sémem. (SARAMAGO, 1996,
p. 185-6).

Esta cena, certamente a mais emblemática no que tange à máxima

expressão batailleana, exprime a idéia da morte unindo sangue e sêmem, num jogo de

oposição barroco e moderno, reunidos num ato homicida praticado pela mulher do

médico. Para Bataille, o homicídio é aceito no duelo, na vendeta e na guerra. No caso

de assassinato, é criminoso, pois depende de ignorância ou da negligência da

interdição. No caso em questão, estamos numa situação em que prevalece a

animalidade que não institui a interdição da morte dos semelhantes, já que não há

regras definidas tampouco respeito aos valores mais básicos. Antes da chegada dos

cegos de cio até havia uma certa ordem, que já antecedera a desordem para, depois,

voltar mais intensamente.

No contexto do ESC, a punição retorna às suas origens mais primitivas

quando o homem considerava o suplício como melhor mecanismo de castigo. Daí, esta

organização se distanciar da pós-modernidade, pois nesta “as práticas punitivas se

tornaram pudicas. Não tocar mais no corpo, ou o mínimo possível, e para atingir nele

algo que não é o corpo propriamente” (FOUCAULT, 2004, p. 14), tomando como objeto

a perda de um bem ou de um direito. Na cena da mulher do médico, o poder de punir
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se apóia na máxima de legítima defesa de um grupo, o das mulheres, ante a

transgressão dos cegos de cio, que ao impor suas avassaladoras leis, promoveram

uma quebra no contrato social dos residentes mais antigos, conseguido com muito

esforço, após a adaptação a uma vida sem visão e horizontes. Desse modo, para sua

ação há os efeitos mais significativos, fruto de um sistema marginal que se propõe

legitimador de uma nova ordem.
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4 OLHAR-ROMANCE: MELODIA CÔMICA E TRÁGICA EM SARAMAGO

A voz é a vista de quem não vê.
Saramago

Estudiosos da História justificam a origem da música, atribuindo a duas

causas: a necessidade da expressão de sentimentos pela voz humana, raiz da música

vocal; e o fenômeno natural de soar em conjunto duas ou mais vozes, raiz da música

instrumental.

Tida como o quarto ramo da matemática, a música surgiu em VI a.C., em

ocasião dos estudos sobre acústica que resultaram numa invenção, cuja patente é

atribuída à Pitágoras (582 a. C. – 497 a. C.): o monocórdio, uma caixa de madeira

sobre a qual são esticados fios que, ao serem tangidos, emitem sons consonantes.

Mesmo buscando um exemplo para a demonstração matemática, o filósofo grego talvez

nem tenha imaginado o quanto a sua invenção contribuiria para diversas áreas de

conhecimento.

Hoje, aos músicos, importa considerar que ela possui três elementos

principais: o ritmo, base e fundamento de toda a expressão musical, a harmonia e a

melodia. Eles acreditam que os movimentos rítmicos do corpo humano tenham-na

originado. O ritmo é tão importante, pois é o único dos elementos que pode existir

independente dos outros dois. Para os profissionais no assunto, consiste na capacidade

de saber expressar sentimentos, partindo da combinação artística de sons,

modificando-se esteticamente de cultura para cultura.



Olhar em terra de cego: a visualidade em Ensaio sobre a Cegueira

85

O intuito de abrirmos este capítulo mostrando a origem da música não nos

distancia de Saramago, ao contrário, fornece-nos um intróito para entendermos as

inovações na escrita do luso, num universo melodioso que converge para investigarmos

um campo importante na literatura: o cômico, face da mesma moeda em que se

encontra o trágico no mesmo romance, sendo aquele permeado pela ironia, paródia,

sarcasmo, enfim, níveis de humor que surgem implícita ou explicitamente na obra.

Afinal de contas, estamos diante de muito cegos e, nesse caso, só a voz poderá fazer

valer um mínimo de sensibilidade nas relações conflitosas sobre as quais discutimos

em capítulos anteriores.

O momento em que o riso se manifesta é para o leitor, pois, numa espécie de

brincadeira, ao mudar a forma de organizar o discurso, substituindo as marcas

tipográficas que separam a fala do narrador da fala dos personagens por vírgulas,

seguidas de uma letra maiúscula, caso haja mudança de fala. O ESC não só discorre

sobre o olhar como exerce uma função metalingüística, exigindo um olhar diferente do

usual para a obra de arte e o faz a começar pelos aspectos gráficos. É uma educação

do olhar, através de um jogo temático, verbal e musical; um mosaico, um labirinto a ser

percebido via plano de expressão (forma como o enredo se apresenta) aliado ao plano

de conteúdo (temática abordada pelo ensaio). E quanto mais se joga, mais elementos

se percebem, bem ao estilo Barroco.

Por sua vez, o suposto anonimato é visto por alguns estudiosos como um

recurso para a universalização das personagens, já que, exceto a mulher do médico,

todos cegam. Falamos “suposto” porque, na verdade, conseguimos identificar cada

cego, através do jogo de adjetivação, afinal de contas numa sociedade em que ter é

melhor do que ser, mais vale ser conhecido pela profissão que se exerce, ou algum
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outro dado que demonstre a posição social na cadeia alimentar do sistema. Ou seja, o

fato de não existirem nomes próprios causa um efeito paradoxal na estrutura do

romance.

Saramago lança uma obra de arte que pede um leitor mais atento, daí a

epígrafe “se podes ver, repara”, convidando-o e, ao mesmo tempo, avisando que serão

necessárias manobras para a efetivação de leitura.

Se por um lado, o texto não possui tempo, paradoxalmente, torna o leitor seu

escravo temporal, uma vez que é veloz com seus poucos pontos, muitas vírgulas,

ausência de travessão na mudança das falas das personagens, entre outros recursos

sintáticos, permitindo um incrível dinamismo ao texto, deixando, inclusive, o leitor tonto,

experimentando uma ignescente vertigem de leitura, preso ao livro.

A falta de noção dos dias, meses ou ano, introduz uma atmosfera trágica,

guiada pela melancolia ante a incerteza, pois os personagens estão acostumados à

temporalidade do mundo que os cerca. Ao perder a visão, os infectados têm de se

adaptar a uma nova vida e é, exatamente, no momento de adaptação que o narrador

ressalta grotescamente a comicidade amarga. Um dos primeiros episódios é o da

procura pelo banheiro.

E a narrativa prossegue levando junto ao enredo um surto de cegueira

repentina, numa velocidade conflitosa. Segundo a Revista de Língua Portuguesa

(2005), sobre o procedimento narrativo presente no ESC, Saramago afirmou escrever

como quem faz música, decidindo abolir os sinais de pontuação para criar um ritmo

próximo da palavra falada em seus romances. Assim, lembrando-nos que “A voz é a

vista de quem não vê” (SARAMAGO, 1996, p. 120), a musicalidade aparece em sua

obra.
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No romance, a ligação entre o que se diz e o modo como se diz tem um lugar
muito especial. É claro que, se escrevesse de outra maneira, contava a mesma
história. O que ocorre é que transponho para o discurso escrito os mecanismos
da fala. Afinal, quando nós falamos não estamos a fazer parágrafos nem
pontos de interrogação. Falamos como se estivéssemos a fazer música, com
sons e pausas. Proponho, então, um pacto, dizendo: aqui não há sinais de
pontuação, o que há são sinalizações de pausa; uma leve, simbolizada por
uma vírgula, e outra um pouco mais longa, representada pelo ponto final. Se o
leitor aceita esse pacto, a história segue. (SARAMAGO, 2005, p. 18).

Neste pacto estabelecido entre leitor e texto, a leitura se transforma numa via

de possibilidades musicais, marcadas pela leitura ora pausada, ora mais acelerada.

Sobre as marcas visíveis, temos notícia. Resta-nos, agora, buscar suas marcas

invisíveis, através de rebaixamento paródico em diferentes níveis de riso em sua obra, à

luz de Bakhtin.

Ao comentar sobre a estrutura romanesca em Dostoievski, Bakhtin falava

sobre a capacidade de renovação do gênero literário, afirmando que

O gênero sempre é e não é o mesmo, sempre é novo e velho ao mesmo
tempo. O gênero renasce e se renova em cada nova etapa do
desenvolvimento da literatura e em cada obra individual de um dado gênero.
Nisto consiste a vida do gênero. (BAKHTIN, 1997, p. 106).

Isso implica assegurar a unidade e a continuidade do desenvolvimento

literário, ou, caso contrário, as obras de arte enquadradas como romance manteriam

sempre a mesma estrutura, não oferecendo nada de novo.

Nesta busca de desenvolvimento do gênero, tomando como exemplo o ESC,

percebemos a presença de uma literatura que sofreu influência de diferentes

modalidades de folclore carnavalesco, intitulada de literatura carnavalizada que figura o

campo do sério-cômico.
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Na obra em estudo, Saramago trabalha com a paródia de brincadeiras

infantis – no contexto de uma ditadura instaurada – com a reinvenção dos ditos

populares e provérbios, inclusive, com a arte pictórica. Antes de partirmos para os

exemplos do romance, lembramos que, para Bakhtin (1988), a paródia consiste numa

construção dialógica muito especial por meio da qual o discurso que representa

estabelece uma relação de desmascaramento em relação ao discurso representado,

desentronizando-o. Nela, encontram-se as mais variadas formas de linguagens

determinadas por inter-relações, desejos verbais e discursivos que se encontram nos

enunciados. Ainda segundo o autor, a paródia “introduz livremente um material de

outrem nos temas contemporâneos [...], põe à prova a língua estilizada, colocando-a

em situações novas e impossíveis para ela”. (BAKHTIN, 1988, p. 102).

Acreditamos que a paródia não somente desentroniza uma imagem primeira,

um texto primeiro, mas também a resgata, não a deixando cair no esquecimento, a

paródia também apresenta essa função: a de trazer à memória um elemento parodiado,

mesmo que, para isso, subverta-o.

Se nos capítulos anteriores, discutimos sobre as tragédias pessoais e

coletivas dos cegos, a partir de agora ressaltaremos os elementos cômicos, a partir da

musicalidade saramagueana, mostrando que existe fusão do trágico com o cômico, que

em si, já constitui uma hibridização de gêneros e oferece outras fusões do sublime com

o vulgar, empregando gêneros intercalados.

A partir do segundo capítulo, encontramos elementos do cômico. Enquanto o

primeiro cego sofre o infortúnio da desgraçada cegueira e um homem se oferece para

ajudá-lo a voltar para casa dirigindo seu carro, o narrador nos lembra que “se é certo

que a ocasião nem sempre faz o ladrão, também é certo que o ajuda muito”
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(SARAMAGO, 1996, p. 25). Ou seja, enquanto sofremos uma perda e sentimos a dor

de um dos personagens, o narrador faz do momento a piada em forma de dito popular

reconstruído como prenúncio de que assistiremos à ação de um ladrão de cego que

também cegará após o roubo. Mais requintada ainda é a expressão “bom samaritano”,

remetendo-nos parodicamente à parábola cristã que assegura que existe gente honesta

neste mundo.

A própria descrição da linguagem com que os cegos se comunicam é de um

humor amargo, pois eles não falam, ladram. Considerando que ladrar significa latir ou

proferir com violência, então, que tipo de comportamento esperamos desta “outra raça

de cães” (SARAMAGO, 1996, p. 64)? A narrativa segue dando lugar à musicalidade da

linguagem canina falada pelos homens, funcionando como melodia para a metamorfose

por que passam, pois passam de humanos a animais, de animais a seres bestializados;

um prenúncio do caos em que a humanidade vai adentrando.

No liame entre o sério e o cômico, o romance prossegue através das palavras

das personagens que insistem em falar sobre impossibilidades de nomeação da

cegueira, do que estão vivendo, enfim, de tudo que os cerca. Enquanto isso, o adâmico

narrador esbanja imagens e situações sem economizar as classes de palavras,

desenhando as cenas de horror com humor em diferentes escalas, isto é, do horror

mais contido ao hiperbólico.

No 5º capítulo, os cegos questionam a validade de um especialista em olhos

que não pode ver:

Quem é este, a resposta veio do primeiro cego, É médico, um médico dos
olhos, Esta é das melhores que ouvi na vida, disse o motorista, logo nos havia
de ter saído na rifa o único médico que não nos vai servir para nada, Também
nos saiu na rifa um motorista que não nos levará a parte alguma, rispostou
com sarcasmo a rapariga de óculos escuros. (SARAMAGO, 1996, p. 68).
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Retextualizando o que nos diz as personagens para o provérbio popular:

“chumbo trocado não dói”. É bem isso que acontece entre as afirmações sarcásticas

das personagens. À medida que lemos, o nível de linguagem avança em violência e

animalidade. Aqui, por enquanto, as ironias são refinadas, alegóricas – porque dizem

uma coisa para significar outra – e apontam que os ânimos das personagens estão sob

controle.

Ainda neste capítulo, mais adiante no enredo, a rapariga de óculos escuros

disfarça as lágrimas, usando colírio em olhos que já não vêem. E quanto mais o

romance avança, encontramos o surrealismo da obra, à medida que temos a sensação

de passar os nossos olhos por uma nau de loucos. Ao fim deste capítulo, acontece uma

execução. Ela permitirá uma pausa para um olhar mais apurado, já que consideramos

uma cena representativa, haja vista que o cadáver se torna um problema. “Esse

problema” se instala quando a mulher do médico aponta a possibilidade de o cadáver

contagiar os outros que não cegaram, inclusive os militares de serviço. Estes últimos

providenciam uma enxada para cavar uma sepultura, a fim de enterrar não só o corpo,

mas também qualquer possibilidade de propagação da doença, a cegueira. Ademais,

um fato que deve ser lembrado é a justificativa para a execução, a saber, “a legítima

defesa do soldado”. Agora, imaginemos um soldado com uma arma de última geração

atirando num cego desarmado – Eis a representação da covardia diante do que existe

de mais inofensivo: um cego desarmado. Vejamos o fragmento em que a mulher do

médico, supostamente cega, é guiada pelos militares, até uma enxada para cavar e

enterrar o cadáver do ladrão:
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Não me posso esquecer de que estou cega, pensou a mulher do médico, Onde
está, perguntou, Desce a escada, que já te irei guiando, respondeu o sargento,
muito bem, agora anda na direção em que estás, assim, assim, alto, vira-te um
pouco para a direita, não, para a esquerda, menos, menos do que isso, agora
em frente, se não te desviares vais dar com o nariz mesmo em cima dela,
quente, a escaldar, merda, eu disse que não te desviasses, frio, frio, está a
aquecer outra vez, quente, cada vez mais quente, pronto, agora dá meia volta
que eu torno a guiar-te, não quero que fiques para aí como uma burra à nora,
às voltas, e me venhas parar ao portão, Não estejas tão preocupado, pensou
ela, irei daqui à porta em linha reta, no fim de contas tanto faz, ainda que
ficasses a desconfiar de que não estou cega, a mim que me importa, não virás
cá dentro buscar-me. Pôs a enxada ao ombro, como um cavador que vai ao
seu trabalho, e caminhou na direcção da porta sem se desviar um passo,
Nosso sargento, já viu aquilo, exclamou um dos soldados, até parece que ela
tem olhos, Os cegos aprendem depressa a orientar-se, explicou, convicto, o
sargento. (SARAMAGO, 1996, p. 85-6).

Afinal, quem é o cego nesta passagem? O sargento pensa que guia uma

cega, e o faz semelhantemente a uma brincadeira do folclore infantil, o jogo do

quente/frio que, segundo Duarte (2000), é originário da Suíça. Percebemos, então, uma

hibridização de gêneros com introdução de um jogo folclórico no enredo do romance

estudado.

Refletindo sobre a inserção de um gênero em outro, encontramos uma das

peculiaridades da literatura carnavalizada que, segundo Bakhtin (1997), se caracteriza

pela pluralidade de estilos e a variedade de vozes de todos esses gêneros, isto é, pela

politonalidade da narração, no momento em que intercala gêneros, a fim de dar

andamento ao enredo por meio da fantasia livre, oferecendo novo tratamento à

realidade. Dessa forma, o discurso da representação faz surgir o discurso representado.

No oitavo capítulo, aparece um elemento da arte pictórica, no mínimo,

curioso: uma tela que, na verdade, contém 7 telas conhecidas. Como se era de esperar,

Saramago decidiu lançar mais um desafio ao olhar dos leitores, pois não há nomes de

pintores e sim nacionalidade de alguns; inexistem os nomes das obras, há uma
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descrição das imagens. É com essas pistas que o leitor tem de chegar a uma imagem

parodico-antropofagico-alegórica.

[...] O último que eu vi foi um quadro, Um quadro, repetiu o velho da venda
preta, e onde estava, Tinha ido ao museu, era uma seara com corvos e
ciprestes e um sol que dava a ideia de ter sido feito com bocados doutros sóis,
Isso tem todo o aspecto de ser de um holandês, Creio que sim, mas havia
também um cão a afundar-se, já estava meio enterrado, o infeliz, Quanto a
esse, só pode ser de um espanhol, antes dele ninguém tinha pintado assim um
cão, depois dele ninguém mais se atreveu, Provavelmente, e havia uma
carroça carregada de feno, puxada por cavalos, a atravessar uma ribeira,
Tinha uma casa à esquerda, Sim, Então é de inglês, Poderia ser, mas não
creio, porque havia lá também uma mulher com uma criança ao colo, Crianças
ao colo de mulheres é do mais que se vê em pintura, De facto, tenho reparado,
O que eu não entendo é como poderiam encontrar-se em um único quadro
pinturas tão diferentes e de tão diferentes pintores, E estavam uns homens a
comer, Têm sido tantos os almoços, as merendas e as ceias na história da
arte, que só por essa indicação não é possível saber quem comia, Os homens
eram treze, Ah, então é fácil, siga, Também havia uma mulher nua, de cabelos
louros, dentro de uma concha que flutuava no mar, e muitas flores ao redor
dela, Italiano, claro, E uma batalha, Estamos como no caso das comidas e das
mães com crianças ao colo, não chega para saber quem pintou, Mortos e
feridos, É natural, mais tarde ou mais cedo todas as crianças morrem, e os
soldados também, E um cavalo com medo, Com os olhos a quererem saltar-
lhe das órbitas, Tal e qual, Os cavalos são assim. (SARAMAGO, 1996, p. 130-
1).

A conclusão a que chegamos sobre essas várias imagens, fundidas numa

só? São excessivas e despertam a sensação de angústia no observador. Tal sensação,

à medida que os objetos artísticos são descritos na obra, causam uma ansiedade sem

precedente, pois o narrador revela, em alguns momentos, não os pintores das telas,

mas sim a nacionalidade dos artistas que pintaram. Além disso, o “novo” objeto artístico

serve como uma espécie de jogo, cuja peça central é o leitor que, angustiado, buscará

uma a uma.

Num livre exercício semiótico, decidimos materializar a descrição

saramagueana:
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Não por acaso A Seara com Corvos (1890), do holandês Van Gogh é citada

inicialmente. Essa tela foi a última produção desse artista, antes do seu suicídio. As

cores quentes nela utilizadas marcam a intensa fase em que o pintor produzia (uma tela

por dia!) dentro do manicômio onde esteve internado. Tais cores são as preferidas dos

loucos.

Por sua vez, o cão enterrado, pelas características estéticas, corresponde ao

de Picasso, muito embora Dali também tenha produzido uma tela em que aparece um

animal semelhante. O que nos faz optar pelo primeiro? O traço jamais utilizado em

pintura outrora. Dali se inspirou nos modelos neoclássicos para compor sua arte

surrealista, já Pablo Picasso, não. Esse último parece “rascunhar” sua imagem. Além
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disso, o próprio enredo do ESC é fragmentado, tal qual a arte cubista. Mesmo assim, se

necessitássemos traduzir a linguagem do ESC em pintura, certamente, a obra seria

cubista, pela sua fragmentação cenográfica; barroca, pelos contrastes não só pelo jogo

de luz e sombra, mas pela suntuosidade da catástrofe; moderna, pela capacidade de

reunir várias tendências estéticas.

Seguindo a linha de raciocínio da narrativa, é-nos apresentada a tela do

inglês John Constable, O carro de feno (1820-1821). O que a tela de cenário bucólico

tem a acrescentar a este conjunto “desarmônico”? À semelhança de Saramago, o

inglês produziu uma arte fora dos padrões acadêmicos. Aliás, o português é contrário

ao academicismo que impede a criação artística. Constable está para a ruptura no

tratamento impressionista da cor, sendo um dos pioneiros a pintar ao ar livre, assim

como Saramago o está para a ruptura com a sintaxe, com a gramática normativa.

Já que o romancista não é adepto do academicismo, seria natural que ele

instigasse a imaginação do leitor para a tela seguinte: a mãe com uma criança no colo.

Presente na cultura judaico-cristã, a mãe de Jesus segurando-o no colo ainda menino

figura na lista das imagens mais parodiadas na pintura. As representações da mãe de

Nosso Senhor ultrapassam as barreiras do tempo e a nacionalidade dos artistas,

aparecendo nas estéticas bizantina, barroca, renascentista, romântica, entre outras.

Escolhemos, portanto, a Madona de Salvador Dali, Madonna Port Lligat (2ª versão -

1950), a título de composição da imagem, muito embora ela não seja descrita no texto.

Em seguida, A Última Ceia (1495-1498), de Da Vinci, que nos prepara mais

uma vez para a morte. A escolha dessas telas é regida pelo signo da morte. Então,

passamos a “reparar” que a tela é metalingüística, visto que a vida das personagens e a

representação da vida na arte se irmanam.
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A seguir, Vênus é revelada entre as telas A Última Ceia e a cena da batalha.

Na tela, Vênus é a deusa, emergindo das águas em uma concha, empurrada para a

margem pelos ventos do oeste. Símbolo das paixões espirituais, assemelha-se à

mesma representação produzida pelas antigas estátuas de mármore com longos

membros e traços harmoniosos. É surpreendente que o quadro tenha escapado das

fogueiras que consumiram tantas outras obras de Botticelli, já que possui um tema

pagão e foi pintado num período histórico em que os artistas se atinham a temas

católicos. Ao inserir este quadro como fragmento da imagem descrita pelo cego,

Saramago consegue unir as duas pontas do sagrado e do profano, regados pela

sinergia afetiva das sensações, de sentimentos e da sensualidade. Em torno de Vênus

existe “a atração simpática pelo objeto, a embriaguez, o sorriso, a sedução, o impulso

de prazer”. (CHEVALIER; GHEERBRANT, 2005, pág. 938).

A última das telas fecha o ciclo vital, trazendo uma batalha que não escolhe

faixa etária, raça, crença ou gênero. Estamos mais uma vez sob o signo da morte, da

finitude. E a imagem faz questão de deixar isso claro, iniciando com a temática e

fechando-se nela de igual modo: apontando na direção da morte.

Na realidade, acreditamos que a tela paródico-antropofágica do ESC é uma

alegoria da vida e da arte, da estética e da concepção artística como um todo. Por meio

dela, a memória da modernidade é forjada numa imagem que abarca sete outras

diferentes em todos os sentidos. Tais diferenças são necessárias para a compreensão

do convite ao olhar feito desde a epígrafe de abertura. Nesse sentido, Saramago

empreende um meticuloso trabalho de investigação, demonstrando conhecimento da

tradição pictórica que, à semelhança de um exímio retratista e pintor de paisagem, vai

oferecendo detalhes históricos na tela antropofágica.
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No contexto da tela, a representação de cada paisagem é importante, quando

relacionada às ações humanas se levarmos para o que está ocorrendo com os

personagens do enredo. Para discutirmos essa “humanidade”, temos um contraponto

personificado na figura de um cão, o das lágrimas, mais humano e autêntico do que os

cegos que, mesmo padecendo do mal branco, são incapazes de se verem inseridos

num padrão de normalidade imposto pelo “filtro condicionado socialmente”. (BARROS,

2004, p. 45).

O filtro social seria constituído por uma série de elementos, como a

linguagem, a lógica, os tabus sociais, mas também por uma série de hábitos

enraizados, de atitudes automatizadas e de impulsos que dão origem a práticas

culturais diversas. Esse caráter social corresponde a “um núcleo da estrutura do caráter

que é inerente à maioria dos membros da mesma cultura, diferentemente do caráter

individual que varia entre as pessoas da mesma cultura”. (BARROS apud FROMM,

2004, p. 45).

Relacionando esse pensamento com a personagem o cão das lágrimas do

romance e o cão pintado por Picasso, percebemos o porquê de serem tão diferentes,

visto que são personagens autênticas e que preservam um caráter individual que

parece faltar aos cegos, por isso encontramos a humanidade nos cães e não nos

homens. Estes últimos, inclusive, decidiram usam a mesma linguagem: ladrar.

A cena chama a atenção do espectador, pois legitima um pensamento

coletivo condicionado pelo filtro social sobre a arte, sobre o fazer artístico. A

representação dessa imagem assegura a comunicação entre um passado histórico,

dependente das regras artísticas ditadas pelo consumidor da obra de arte. Esse tipo de

discussão sobre o mercado da arte e o simbólico é recorrente nas obras de Saramago.
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Em Manual de Pintura e Caligrafia, o narrador diferencia o retratista do pintor,

mostrando ainda que a arte, muitas vezes, não percebida completamente no presente

em que é feita, já que carrega mensagens subliminares.

Faço retratos para pessoas que estimam suficientemente para os
encomendarem e pendurarem em átrios, escritórios, livingues-rumes ou salas
de conselho. Garanto a duração, não garanto a arte, nem ma pedem, mesmo
que eu pudesse dá-la. Uma semelhança melhorada é ao mais longe que
chegam. E como nisso podemos coincidir, não há decepção para ninguém.
Mas isto que faço não é pintura. Apesar das insuficiências que me deu para
aqui confessar, sempre soube que o retrato justo não foi nunca o retrato feito.
(SARAMAGO, 2001, p. 7).

O fator que motiva a produção de uma linguagem implícita na obra de arte,

dependendo do contexto, é o medo do autor se denunciar:

Só eu sabia que o quadro já estava feito antes da primeira sessão de posse e
que todo o meu trabalho iria disfarçar o que não poderia ser mostrado. Quanto
aos olhos, esses estavam cegos. Assustados e ridículos estão sempre o pintor
e o modelo diante da tela branca, um porque se teme de ver-se denunciado,
outro porque sabe que nunca será capaz de fazer essa denúncia [...].
(SARAMAGO, 2001, p. 8).

De certa forma, esse “desabafo” do pintor que exerce a função de retratista,

serve como legenda para as obras reunidas na tela do ESC, pois todas elas sofreram

críticas, cada uma em sua época, sobre o conteúdo veiculado entendido como

subversivo, herético, entre outras concepções pejorativas. Essas telas reunidas numa

só constroem e legitimam uma representação do passado. Expor essas obras ao

público possibilita a criação de um consenso acerca do discurso sobre o passado,

através da circulação dos códigos de significação dessas telas, no entanto, a tela do

ESC aliada à escrita de Saramago nos faz questionar sobre as tradições em arte, os

modelos, as mensagens moralizadoras da pintura histórica, pensada e criada para
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entrar em contato com o público. Saramago, de certa forma, nos conduz à visão de

que, mesmo sendo um bem encomendado, a obra de arte é fruto de um longo processo

que envolve observação, pesquisa e estudo.

Retomando a discussão sobre o processo de carnavalização, a partir de

agora, ressaltaremos outra particularidade do enredo, a saber, a “combinação orgânica

do fantástico livre e do simbolismo e, às vezes, do elemento místico-religioso com o

naturalismo de submundo” (BAKHTIN, 1997, p. 115). Isto que o teórico chama de

naturalismo de submundo mostra que as idéias não são temerosas quanto à lama da

vida, ou seja, o homem se depara com o mal universal, a baixeza e a vulgaridade,

ocorrendo em espaços como prisões, covis de ladrões, entre outros. O espaço mais

baixo entra em primeiro plano.

Dessa forma, temos o manicômio como espaço de elevado simbolismo, do

fantástico da aventura e do naturalismo de submundo. É sobre este propício lugar do

ESC que o narrador experimenta suas posições filosóficas e busca mostrar palavras

derradeiras, decisivas diante dos atos humanos, por isso se tornam comuns as cenas

de escândalos, os comportamentos excêntricos dos personagens, os discursos e

declarações inoportunos. Assim, percebemos, através do narrador, as dúvidas,

perplexidades, ilusões e decepções das quais falava Saramago ao escrever sobre um

assunto tão universal: o homem ante situações-problemas num espaço marginalizado.

Na cena do estupro, não temos apenas corpos violados, temos

discursos violados também. Um exemplo? As vozes femininas que não têm a liberdade

para gritar, para protestar contra o estupro. No manicômio, as pessoas se reconhecem

pela voz, contudo às mulheres esse direito é privado. Assim, elas seguem silenciando a

própria identidade, a sevícia e o sofrimento, adotando a servidão.
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O fato de escolherem para espaço de reclusão um manicômio e,

posteriormente, comparar cegos a loucos já nos prepara para o riso acre e flutuante

entre as cenas de tragédia durante todo o romance.

São três camaratas de cada lado, há que ver como é isto cá dentro, uns vãos
de portas tão estreitos que mais parecem gargalos, uns corredores tão loucos
como os outros ocupantes da casa, começam não se sabe porquê, acabam
não se sabe onde, e não chega a saber-se o que querem. (SARAMAGO, 1996,
p. 112).

Num outro momento deste trabalho, destacamos a atmosfera melancólica

presente no manicômio, a partir da relação dos cegos com o espaço. Agora, devemos

ressaltar que, na condição de loucos, perceberemos o trabalho do riso com maior

nitidez no ambiente de cegos loucos ou loucos cegos – tal classificação se torna

indiferente diante das situações a que são submetidos os seres humanos.

Chevalier (2005) nos lembra que o poeta, assim como o iniciado e o inspirado

aparecem como loucos, de acordo com algum aspecto de seu comportamento, que

escapa às normas habituais. A sabedoria, neste sentido, é a loucura encarnada para

aqueles que não conhecem outra regra que o bom senso.

O louco está fora dos limites da razão, fora das normas da sociedade.
Segundo o Evangelho, a sabedoria dos homens é loucura aos olhos de Deus e
a sabedoria de Deus, loucura aos olhos dos homens: por detrás da palavra
loucura se esconde a palavra transcendência. (...) O louco, segundo a
simbologia dos números [no Tarô], quer dizer o limite da palavra, o lado de lá
da soma que não é outra coisa senão o vazio, a presença superada, que se
transforma em ausência, o saber último, que se torna ignorância,
disponibilidade: a cultura, aquilo que fica quando tudo o mais é esquecido,
como se diz. O Louco não é o nada, mas o vácuo do fana dos sufis, uma vez
que nenhum haver é mais necessário, tornando-se a consciência do ser a
consciência do mundo, da totalidade humana e material, da qual ele se
desligou para avançar mais à frente. (...) ele caminha na frente, com uma
evidência solar, sobre as terras virgens do conhecimento, para além da cidade
dos homens. (CHEVALIER, 2005, p. 560).
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A experiência do manicômio, neste sentido, mostra-nos seres humanos em

seu primitivismo experimentando, inclusive, a linguagem em sua forma sonora,

imprecisa, com rupturas, elipses, com sua estrutura lingüística fraturada, por sinal,

características da música moderna. Um louco falando da loucura é a própria insanidade

enlouquecida. Ser louco é renunciar ao mundo e procurar algo cujo fim não se conhece.

Por buscar o desconhecido, a todo instante, no romance, toda a situação é mencionada

como aquilo que não tem nome, pois “começam não se sabe o porquê, acabam não se

sabe onde, e não chega a saber-se o que querem”. (SARAMAGO, 1996, p. 112).

Para renunciar ao mundo regrado, o louco passa a controverter a ordem. O

mesmo acontece no ambiente carnavalesco que Bakhtin (1987) apresenta da seguinte

forma:

Esta é uma vida desviada da sua ordem habitual, em certo sentido uma vida às
avessas, um mundo invertido. As leis, proibições e restrições, que
determinavam o sistema e a ordem da vida comum, isto é, extracarnavalesca,
revogam-se durante o carnaval: revogam-se antes de tudo o sistema
hierárquico. (BAKHTIN, 1997, p. 123).

Quando armados, os cegos malvados se apropriam da comida e a utilizam

para estabelecer uma nova hierarquia. Esquecem-se de que a cegueira é igual para

todos, de que as relações mútuas do homem com o homem são modificadas e que as

mésalliances carnavalescas são necessárias para reorganizar valores, idéias,

fenômenos e coisas. Como não se adequam à nova organização que tornam iguais

todos os cegos, sofrem destronamento quando seu líder é assassinado pela mulher do

médico, cuja ação homicida traduz um riso de júbilo contra a supremacia. No carnaval é

assim: tudo se destrói, mas também se renova. Apegados a essa afirmativa/promessa,

seguimos esperançosos por uma reviravolta no enredo.
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Diante disto, questionamo-nos: até que ponto o limite da insanidade humana

é capaz de chegar? Vítimas da própria loucura, uns mais que outros, vagando e

percebendo a humanidade através dos outros sentidos que lhes restaram, os

personagens, silenciados pela dor e pelo isolamento, esquecem que ainda existe a

palavra.

Enquanto os personagens poupam os verbos, o narrador desata mares

sonoros de palavras, velozmente desenhando o amargor que parece não esgotar diante

da vitrine de pessoas que perderam a si mesmas. Riso cortante, corrosivo e implacável

do narrador bem ao gosto de Bakhtin que vê o riso como eco das vozes de seu tempo,

da história de um grupo social, de seus valores, crenças, preconceitos, medos e

esperanças.

Pensamos que a loucura em sua forma de sabedoria só pode inspirar temor,

o que faz com que tenhamos piedade dos homens de bom senso. Neste sentido, ter

olhos quando todos perderam pode provocar furor, daí o pedido do médico para que a

esposa se mantivesse calada sobre o fato de ainda ter esta capacidade, não só porque

os cegos delas tirariam proveito, mas principalmente porque a sabedoria e, por

conseguinte, os olhos críticos são um perigo numa sociedade que nem se reconhece

como tal. Amar a sabedoria é assumir a própria loucura. O saber incomoda assim como

o louco que profere aparentes desatinos, subvertendo a ordem, o poder.

Como nem só de loucura e angústia vive o personagem, esperamos a

experiência com o sagrado para dar suporte ao ser ante o peso da morte que ronda o

seu destino. No entanto, ao invés de amenizar a cruel realidade, o sagrado é tocado

pelo humor corrosivo-subversivo de Saramago, na cômica passagem em que a mulher
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do médico entra numa igreja, desmaia e, após recobrar os sentidos, pensa que está

louca:

[...] naquele mesmo instante pensou que tinha enlouquecido, ou que
desaparecida a vertigem ficara a sofrer de alucinações, não podia ser verdade
o que os olhos lhe mostravam, aquele homem pregado na cruz com uma
venda branca a tapar-lhe os olhos, e ao lado uma mulher com o coração
trespassado por sete espadas e os olhos também tapados por uma venda
branca, e não eram só este homem e esta mulher que assim estavam, todas
as imagens da igreja tinham olhos vendados, (...) só havia uma mulher que não
tinha os olhos tapados porque já os levava arrancados numa bandeja de prata.
(SARAMAGO, 1996, p. 301).

Na página inteira, o autor repete 18 vezes a palavra “tapado”, causando

musicalidade e certo humor corrosivo, pois a palavra ganha uma nova conotação: além

do sentido de venda, aparece como estupidez. Todos estão “tapados”, isto é, nem os

santos estão disponíveis para amenizar a desgraçada experiência da cegueira, posto

que, inclusive eles, também possuem olhos e não vêem, contrariando a máxima de que

os representantes e mediadores de Deus, feitos de gesso, a tudo podem ver, estando

disponíveis para a tarefa da salvação dos seus filhos.

Aqui, se por um lado a cegueira não faz distinção de cor, raça, situação

econômica, assemelha-se a Deus quanto à onipresença, à onipotência e à formação de

um rebanho implacável na terra, composto por cegos. Assim, Saramago faz do riso um

mecanismo que ridiculariza a idéia de salvação, ironiza a clemência, subverte a ordem

por meio do discurso, devassando qualquer possibilidade de esperança, diante do

catastrófico mal branco. Ao leitor, só resta mesmo esperar pela morte dos personagens

de olhos iluminadamente abertos.

Saramago conduz os personagens, alimentando o andamento da narrativa

com a musicalidade das palavras numa espécie de dança macabra, como se a morte

afinasse sua rabeca para começar a grotescamente ceifar vidas em potencial, entre
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aliterações, repetições, assonâncias. Ao repetir 18 vezes a palavra “tapado”, o narrador

paulatinamente vai fechando as possibilidades de salvação que o cego encontraria ou

pedir a São João, São Pedro, São Sebastião, entre tantos outros. É nessa passagem

que a situação grotesca se mistura ao riso. A morte não só ronda como também dança

grotescamente mais selvagem e febril, cercando os cegos, acelerando seu ritmo à

medida que o texto corre, sacudindo e chacoalhando seus ossos. O seu riso lembra sua

universalidade celebrada: não importa o estatuto de uma pessoa em vida, ela unirá a

todos.

Fomos avisados ainda no capítulo 7 que “na terra de cegos quem tem um

olho é rei, Deixa lá o outro, Este não é o mesmo, Aqui nem os zarolhos se salvariam”

(SARAMAGO, 1996, p. 103). A palavra “outro” se refere ao dito popular inadequado à

situação de calamidade em que se encontravam os cegos, antecipando aos leitores que

não há cura para a cegueira da humanidade. O mar de leite prossegue como num

pesadelo cinematográfico.

Finalmente, quando todos os personagens voltam a enxergar, a única mulher

que atravessou o romance assistindo a tudo sente medo e pensa que sua vez é

chegada. Movida pelo medo, ela baixa os olhos e, ao mirar seu rosto para o céu,

percebe que a cidade ainda estava lá. E assim o romance termina: numa felicidade

amarga flutuando num céu de um azul ilusório. Terminamos a leitura não deixando de

ver que há – como em Machado de Assis – uma gota da baba de Caim em toda essa

“felicidade” presente.
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REGISTROS FINAIS

Não há, na arte, nem passado nem futuro.
A arte que não estiver no presente jamais
será arte.

Pablo Picasso

Amparados pelo estudo benjaminiano, percebemos o quanto a alegoria

apresenta um modo privilegiado de interpretação, momento a momento, como tentativa

de restauração da continuidade em instantes heterogêneos e desconexos. Ela é a

representação de cifras do passado esquecido, da história enquanto história dos

sofrimentos do mundo, que se torna mais significativa nas etapas de sua decadência,

ou enquanto ruína.

Por meio desta ferramenta interpretativa e em nome da curiosidade,

encontramos vários sentimentos e olhares dentro da caixa de Pandora que é o Ensaio

sobre a Cegueira. Em meio à profusão dos sentimentos, da emoção, da observação e

do rigor, não necessariamente nesta ordem, fomos, assim como tantos outros,

arrastados pela obra de arte: de peito aberto, com a curiosidade sobre o que

encontraríamos lá dentro daquele baú.

Se bem que a escolha dessa obra não foi impulsionada pelo nobel de

literatura, uma vez que a curiosidade surgiu antes do prêmio. Queríamos saber o que o

livro tinha a dizer sobre a cegueira. Por que ensaiar sobre a cegueira? Que tipos de

cegueira o leitor encontraria lá dentro? Seria possível uma identificação com o perfil de

um dos cegos? Valia mesmo se deixar vagabundear dentro do enredo. Este ensaio é
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quase um diário de bordo, violado para um público leitor que deseja não só olhar para

dentro de si, mas para a humanidade.

Na busca de um EU, encontramos uma civilização com sua opulência

aparente e realidade miserável oculta sob este nome “civilização” em plena atividade na

“cadeia alimentar” capitalista – e pensar que estamos todos nela; na busca do civismo,

encontramos a transgressão; na busca do respeito, encontramos o sentimento de culpa

da mulher do médico ao simplesmente “invadir” – sem escolha – a privacidade de todos

os personagens; na busca dos discursos, encontramos a ausência da palavra em

alguns momentos.

Depois vieram todos os discursos de uma só vez e vimos com quantas vozes

se faz um romance-ensaio com a estética saramagueana de ser. Encontramos o

discurso personificado em cada cego, cada um à sua maneira, mostrando que existem

as elipses, as fraturas, as impossibilidades de nomeação, a imprecisão.

Vimos, também, a pantomima da linguagem porque eram vários eus narrando

para nós. O que nos faz pensar no quanto lemos atravessado. Lemos “por meio de”,

lemos “através de”, lemos “atravessadamente”, mas lemos e essa experiência é única,

por isso afirmamos que, para entrar no discurso labiríntico de Saramago, cada olho

deverá se educar para ver o que lá existe, tendo o cuidado e a sensibilidade de não só

“reparar” como, principalmente, ouvir e se deixar levar pela linguagem melodiosa.

Tudo o que conseguimos no período curto de dois anos foi dedilharmos

algumas palavras, numa luta desigual contra o tempo, ao menos, registrada aqui.

Foram as carnes que se fizeram verbo, sobressaltadas pelas angústias, após olhar para

o que eram, foram e, quiçá, serão aqueles cegos cada vez que alguém decidir olhar
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para eles e abrir um diário de bordo sobre a nau dos loucos. Porque, quando lemos,

pensamos no que fomos, nos que somos e no que nos tornamos a cada dia.

Não sei onde vamos parar, sei somente que a nossa obrigação é pelo menos

falar, escrever e fazer com que as pessoas tomem conhecimento das coisas que as

aflige. O ensaísta, assim como o romancista, ou o poeta têm de expurgar os infortúnios

abrigados dentro de si sobre si, sobre o outro, sobre o mundo.

E se escrever parece fácil, somos obrigados a desmistificar. O escritor é de

carne e osso e experimenta a árdua materialidade de se fazer nascer idéias escritas

sobre fenômenos observados, sentidos, demonstrando que a escritura é angustiante

tanto quanto viver e refletir sobre si, sobre o outro e sobre o mundo – coisas igualmente

reconhecidas pelo próprio Saramago.

Dar voz às discussões sobre melancolia, loucura, ordem, entre outros temas

tão fecundos e não menos inquietantes é se arredar da loucura e do vôo da

experimentação. Sim, loucamente, você e eu devaneamos com Saramago. Dormimos e

sonhamos com a cegueira saramagueana, mas jamais poderemos fechar nossos olhos

quando acordamos deste “sonho”, escrito sob a forma da experiência ensaística do

pensamento sobre nossa própria essência que, sob as vestes da civilização camufla

nossas inclinações à ira, à transgressão, aos oscilantes estados de humor e de

estética. O estado de humor, um dia será silenciado, mas a obra de arte, jamais! É

assim que o artista se eterniza.

Concluímos a leitura com a sensação de que o Ensaio sobre a Cegueira é um

convite à reflexão sobre temas específicos que mantêm estreita relação com o

comportamento humano, quando o indivíduo experimenta suas dores – sozinho e

coletivamente.
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A saga dos portadores do mal branco que nos é apresentada denuncia os

modelos de comportamento apregoados por uma coletividade abstrata. Para isso não

há uma lei que obrigue a humanidade a ser igual ou ver igual a todos, mas, ao

negarmos a nossa identidade, estimulamos a criação de uma imagem de nós para os

outros. Não passamos de uma imagem ideal a serviço de uma visão coletiva forjada.

Contra isso, o romance é implacável, já que cada cego, embora, não tenha nome,

apresenta um ethos de si, em nome da identidade, mesmo que essa identidade seja um

cheiro ou uma voz.

Sendo assim, o resultado desse EU forjado desencadeia os horrores que

vimos proporcionados pelos homens quando submetidos a uma situação de caos.

Nesse momento, caem as máscaras que eles usam no dia-a-dia para se enquadrarem

num padrão de normalidade. Além disso, a expiação de não se ter um mesmo olhar

gera, nos personagens, depressões, sentimento de culpa, dúvidas. Não é tão simples o

desapego dessas exigências sociais fictícias. Ter olhos é fazer pacto com os riscos de

viver.

Finalmente, esperamos termos aberto as portas da percepção para um

estudo sobre a vasta riqueza da obra de Saramago, provocando os leitores para que

venham “passar seus olhos” por este ensaio com a vontade de sonhar novamente, mas

desta vez, escrevendo à sua maneira.
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