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Não pode haver maior cegueira, nem mais cega, 

que ser um homem cego e cuidar que não o é. 

Antonio Vieira 

 
Resumo: Pretende-se, neste artigo, levantar elementos na estrutura do romance que atestem ser 

Ensaio sobre a cegueira (1995), do escritor português José Saramago, uma estética do 

aprendizado. Dentre eles estão a inserção na diegese de provérbios populares por meio das 

diversas vozes, inclusive a do narrador; a configuração da personagem do velho da venda como 

a representação daquele que tem o que ensinar e a escolha em construir um foco narrativo que 

se apoia na testemunha do horror, a única que vê: a mulher do médico.   

Palavras-chave: Estética do aprendizado; provérbios; personagem; foco narrativo. 

 

 Contar o humano, este parece ser o propósito do romance Ensaio sobre a cegueira 

(1995), de José Saramago. Uma nova caverna, temporalidade, cegueira e, no centro, a 

figura humana a debater-se consigo e com o outro, a ser desnudada gradualmente, a ter 

suas facetas e complexidades expressas passo a passo. Diante do caos, a criatura se 

revela: “Provavelmente, só num mundo de cegos as coisas serão o que verdadeiramente 

são” (SARAMAGO, 1995, p. 128), afirma uma das personagens fundamentais, o 

médico. Assim, nesta nova alegoria, teremos o ser humano em sua mais profunda 

verdade. 

 O desejo gnosiológico é uma das diretrizes do gênero romanesco, narra-se para 

conhecer, para entender, para significar o mundo e a si. Mesmo quando não é colocado 

explicitamente este propósito, ele lá está. Entretanto, há alguns romances que, dada a 

sua construção, convertem-se em uma estética do conhecer, uma estética do 

aprendizado, como é o caso do romance que tratamos. A busca pelo entendimento já é 

expressa na epígrafe do livro como uma convocação, uma urgência: “Se podes olhar, vê. 

Se podes ver, repara.” Livro dos Conselhos (SARAMAGO, 1995, p. 09). Antepor-se à 

narrativa um excerto retirado de um suposto livro de conselhos sugere que este contar 

vem para aconselhar, oferecer entendimento.   

O romance, como gênero, não se alimenta da tradição oral, nem a ela alimenta, a 

arte do contar, nos moldes das sociedades artesanais, dissipa-se, converte-se em outro 
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modo de contar. A épica da solidão, do isolamento prepondera. O romance fecha-se e o 

indivíduo reina. Benjamin anunciou o fim da arte de narrar, pois não há mais quem o 

saiba fazer devidamente, também vislumbrou o empobrecimento da experiência, 

estaríamos perdendo a faculdade de intercambiá-la, porque “as ações da experiência 

estão em baixa e tudo indica que continuarão caindo até que seu valor desapareça de 

todo”. (BENJAMIN, 1994, p. 198) O valor da experiência passada de pessoa a pessoa, 

geração a geração, fonte que abastecera os narradores, despencou, desvalorou-se. 

Lúgubre cenário.  

Pode-se afirmar que o romance configura-se como uma estética da solidão, pois 

o “leitor de um romance é um solitário” (BENJAMIN, 1994, p. 213), não há mais a 

escuta de uma história ou o partilhar da companhia do narrador, mas sim a ausência da 

voz como corpo. O mundo mudou, portanto, as formas épicas também, como assevera 

Walter Benjamin, custosa e lentamente: “Devemos imaginar a transformação das 

formas épicas segundo ritmos comparáveis aos que presidiram à transformação da 

crosta terrestre no decorrer dos milênios.” (p. 202). Contudo, frente às mudanças, um 

aspecto permanece e pode ser observado em Ensaio sobre a cegueira: a ideia de que é 

possível aprender pela experiência do outro. Esta noção ganha vários desdobramentos 

dentro da obra: na voz do narrador, no uso de ditados populares, no próprio desenrolar 

do enredo, na configuração da personagem do velho da venda preta, na construção dos 

diálogos, na eleição do foco narrativo, enfim, aparece em diversos níveis estruturantes 

da narrativa. 

O narrador deste romance faz da possibilidade do aprender pela experiência, 

pelo relato do vivido, uma estética do aprendizado. Isto é percebido na relação que 

estabelece com o leitor, no uso constante de comentários reflexivos e também no modo 

como desenvolve o enredo, mostrando como as personagens são forçadas a relacionar-

se com a nova condição de cegas, com o outro e com o mundo. É preciso reaprender a 

viver dentro da cegueira branca, do mar de leite, bem como é preciso rever e reaprender 

a ver e viver, quando a visão retorna. Será necessário reordenar o mundo, reerguê-lo. É 

este o seu canto.  

Para ancorar a estética do aprendizado, o narrador costura a narrativa com 

máximas populares, que ouvem-se na voz de personagens anônimas, das personagens 

centrais e na sua própria voz. Assertivas que se calcam na sabedoria popular, na 
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experiência vivida e compartilhada, encerrada em uma sentença. Para Walter Benjamin, 

(1994, p. 221) os provérbios são uma espécie de ideograma de uma narrativa, ruínas de 

antigas narrativas, portanto, podemos inferir que, se buscássemos sua arqueologia, 

chegaríamos a um reservatório de histórias, um manancial de experiências vividas e que 

podem ser transmitidas, levando consigo ensinamentos. Um ditado é a sabedoria 

adquirida pela experiência, condensada em uma sentença.  

A obra apresenta um tempo caótico e indefinido, em que se precisa reaprender a 

viver, mover-se, relacionar-se; tempo no qual os paradigmas estabelecidos até então 

passam a ser coisas de um outro mundo. Todavia, ainda assim, aparecem os provérbios. 

Talvez justamente por isso, diante da incerteza avassaladora, eles configuram-se como 

um ponto em que é possível firmar-se, são setas apontando para o norte. Este uso dos 

ditados populares funciona como um “escute”, ainda há o que ensinar, ainda há pistas a 

seguir, para se atingir um viver melhor, para lidar com o confronto que é o existir. 

Citemos um exemplo que ilustra tanto a utilização do provérbio e a valorização dada 

pelo narrador ao seu conteúdo, como expressa também o ajuste às mudanças 

decorrentes da nova condição:  

 

Acaso noutras camaratas haverá mais mulheres do que homens, mas 

uma regra não escrita, que o uso fez aqui nascer e depois tornou lei, 

manda que todas as questões devam ser resolvidas dentro das 

camaratas em que tenham sido suscitadas, a exemplo do que 

ensinaram os antigos, cuja sabedoria nunca nos cansaremos de 

louvar, Fui a casa da vizinha, envergonhei-me, voltei para a minha, 

remediei-me. (SARAMAGO, 1995, p. 170, grifos nossos)  

 

Todavia, apesar de fonte de sabedoria, os ditados devem ser reconfigurados, 

ajustados conforme as exigências contextuais e temporais, há que se adaptá-los para que 

sigam servindo como ensinamento. Aí está também uma sabedoria: modificá-los 

segundo o que se experiencia. Como é o caso que segue, fragmento em que o velho da 

venda preta ajuda a mulher do médico a colocar, da varanda para sala, um alguidar 

cheio de água: 

 

Ainda bem que vieste ajudar-me, afinal, eu sozinha não poderia, 

Conheces o ditado, Qual ditado, O trabalho do velho é pouco, mas 

quem o despreza é louco, Este ditado não é assim, Bem sei, onde disse 

velho é menino, onde eu disse destreza, é desdenha, mas os ditados, se 
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quiserem ir dizendo o mesmo por ser preciso continuar a dizê-lo, têm 

de adaptar-se aos tempos, És um filósofo, Que ideia, só sou um velho. 

(SARAMAGO, 1995, p. 269, grifos nossos) 

 

Ensaio sobre a cegueira traz uma personagem que é a própria configuração da 

sabedoria: o velho da venda preta. Para Bakhtin: “O plurilingüismo [...] penetra no 

romance, por assim dizer, em pessoa, e se materializa nele nas figuras das pessoas que 

falam.” (BAKHTIN, 2010, p. 134) Ao longo da narrativa a voz desta personagem ecoa 

como a voz da experiência, a voz daquele que tem o que ensinar. Já no início isto é 

dado. Quando os outros pacientes esperam por atendimento no consultório do médico e 

a secretária dá prioridade ao primeiro a ser atingido pela cegueira, dada a urgência do 

caso, todos reclamam, porém, o velho coloca-se de modo profundamente sábio: “O 

velho do olho vendado foi magnânimo. Deixem-no lá, coitado, aquele vai bem pior do 

que qualquer de nós.” (SARAMAGO, 1995, p. 22) Em suas primeiras palavras, em sua 

entrada no romance, tem-se a definição do que a sua voz encerrará: sabedoria e 

experiência. 

“O sujeito que fala no romance é um homem essencialmente social, 

historicamente concreto e definido e seu discurso é uma linguagem social (ainda que em 

embrião), e não um “dialeto individual.” (BAKHTIN, 2010, p. 135) Mesmo quando 

singularizadas, as personagens que transitam e falam dentro de um romance não são tão 

autônomas quanto parecem, o que enunciam vem carregado com marcas sociais, 

ideológicas, afinal “O sujeito que fala no romance é sempre, em certo grau, um ideólogo 

[...]” (BAKHTIN, 2010, p. 135), e traz também marcas históricas, localizadas na cultura 

e no contexto em que vivem. Isto, por vezes não é claramente expresso na composição 

das personagens, pois tornam-se tão individualizadas, que a voz do outro nem sempre é 

distinguida, camufla-se, e, assim, crê-se na construção de um “dialeto individual”. Tal 

engano não ocorre com a personagem do velho da venda preta, porque sua voz é eco de 

um saber acumulado, ganho pelos anos e o bom uso da experiência. Sua voz é a própria 

sabedoria popular a circular na obra. 

Trancafiados no manicômio, as personagens não sabem o que sucedera no 

mundo de fora. Quando o velho da venda chega com outros duzentos cegos, o narrador 

o coloca como elemento conector entre o fora e o dentro, a personagem descreve 

longamente o que viu no mundo externo ao manicômio, ou seja, o declínio gradual do 
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mesmo. O narrador abre um espaço na narrativa e autoriza, momentaneamente, ao velho 

da venda contar, ainda afirma: “sem ele não teríamos maneira de saber o que se passou 

no mundo exterior [...]”. (SARAMAGO, 1995, p. 122-23) 

Há um aspecto que merece destaque: a personagem é nomeada, pelo próprio 

narrador de relator complementar, é ela que permite estender o olhar para o mundo 

externo, sem o velho, não há modo de acessar o fora, portanto, sua presença é 

fundamental. Outro dado importantíssimo: o narrador tem seu foco de visão reduzido e 

deixa isso bem claro, ele não possui acesso ao espaço externo ao manicômio, sua 

capacidade de focalização limita-se ao lugar onde a cegueira inicialmente é aprisionada, 

acompanha-a em sua nascente. Inclusive o mesmo afirma essa restrição em diversos 

momentos da narrativa. Assim, para contar o que se desenrola fora, precisa de outrem. 

Quando já estão fora do manicômio, o velho ainda é aquele que viu a epidemia 

desconstruir o mundo civilizado, então mais uma vez é inquirido, interrogado acerca do 

que experimentara fora do manicômio. Embora o narrador permita-lhe relatar 

novamente o que ocorrera com os bancos, ao término da fala da personagem, questiona 

a veracidade plena do relato: “[...] apesar do tom verídico que soube imprimir à 

apaixonante descrição, é lícito suspeitar da existência de certos exageros no seu relato, 

[...] em todo o caso deu para ficarmos com uma ideia”. (SARAMAGO, 1995, p. 255) O 

que não diminui, de modo algum, o grau da sua importância do seu papel para o 

conhecimento daquilo que os outros não tinham acesso.  

Um ponto importante a evidenciar é que, durante o momento em que o velho da 

venda conta para o grupo de sua camarata como está o mundo lá fora, ele funciona 

como um ópsis - um “eu vi” -, mas também como um akoé - “eu ouvi”: “[...] o velho da 

venda preta contou o que sabia, o que vira com seus próprios olhos enquanto os tivera, 

o que ouvira dizer durante os poucos dias que decorreram entre o começo da epidemia e 

a sua própria cegueira.” (SARAMAGO, 1995, p. 122, grifos nossos) 

Entre as duas formas de narrar, a que utiliza a enunciação do “eu vi” e a que o 

faz com o “eu ouvi”, a primeira possui maior validade, pois esta requer a presença, 

portanto, traz o peso do valor testemunhal, que liga o que se diz ao que é verdadeiro: 

“dizer que se viu com os próprios olhos é, ao mesmo tempo, “provar” o maravilhoso da 

verdade: eu o vi, ele é o verdadeiro [...]”. (HARTOG, 1999, p. 274) Dizer “eu vi” é 

colocar-se no lugar da enunciação da verdade. 
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O “eu vi” é o primeiro nível de enunciação que o narrador pode usar na busca do 

relato verdadeiro, porém é possível também lançar mão do “eu ouvi” quando não se tem 

o primeiro.  

 

Eis um segundo modo de intervenção do narrador na narrativa, uma 

outra espécie de marca de enunciação. O eu ouvi reveza com o eu vi, 

quando este último não é possível ou não é mais possível. [...] o 

ouvido, do ponto de vista do fazer crer, vale menos que o olho: disso 

se conclui que uma narrativa presa a um eu ouvi seja menos crível ou 

menos persuasiva que uma outra, vizinha, organizado em torno do eu 

eu vi. (HARTOG, 1999, p. 281, grifos do autor) 

 

O velho da venda faz uso também deste modo de intervenção, que traz não uma 

marca tão poderosa como a do “eu vi”, mas indica um “eu me informei” (HARTOG, 

1999, p. 281), falo o que investiguei. Este nível de enunciação depende do outro, tece 

vozes anônimas, está ligado à escuta em diversos graus, pode ser uma primeira voz que 

informa para o narrador o que viu, ou uma cadeia de vozes que vão se ligando até 

chegar a primeira que viu e disse. Entre o contar o que vira e o que ouvira, o velho da 

venda preta compromete-se somente com o que vira: “[...] só falo do que pude ver com 

os meus próprios olhos” (SARAMAGO, 1995, p. 128), quanto ao que ouvira, afirma 

duvidoso: “Se calhar, foi boato”. (p. 126) 

Em torno da cama do velho, o espaço das camas mais próximas é preenchido 

pelos cegos, forma-se uma “roda”, não para ouvir histórias acolhedoras e prometedoras 

de um futuro ou de um passado idealizado, porém a história do declínio de um mundo, a 

queda da civilização, pela perspectiva daquele que viu e ouviu. O velho desempenha o 

mesmo papel do narrador nas sociedades artesanais, ele ensina, apresenta o novo mundo 

àqueles que ainda não tiveram acesso a ele. Reafirmamos que o seu discurso, no 

transcorrer do romance, é o discurso do sábio, daquele que tem algo a repassar. Crucial 

figura para amparar a construção de uma estética do aprendizado.  

Na tentativa de tal construção, o narrador recorre ao uso constante de diálogos. 

Durante o aprisionamento, são diversas as vozes a apresentarem-se em cena, e toda vez 

que a dimensão do poder é mencionada, configura-se de modo dialógico, ou seja, por 

meio do diálogo daqueles que são suas instâncias representativas; fora do manicômio 

acentuam-se os diálogos estabelecidos dos ex-confinados com os cegos que não 

viveram o aprisionamento e entre os próprios componentes do grupo da mulher do 
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médico. Mas gostaríamos de destacar, como ilustração, uma passagem extremamente 

reveladora da capacidade do aprender dar-se por meio do encontro com o outro: o 

diálogo travado entre a mulher do médico e um cego que está ocupando uma farmácia, 

juntamente com seu grupo. Como ela e os seus acabam de sair do manicômio em que 

estavam enclausurados, não sabem como está o mundo. Nesta conversa, temos a 

exposição da nova lógica imperante. O grupo precisa não naufragar e acomodar-se a 

nova situação, ao aberto do mundo, então aprender por meio da escuta é um caminho. O 

cego em questão está disposto a apresentar-lhe o fora do manicômio, o faz e ainda 

afirma peremptoriamente: “vocês que estiveram na quarentena têm muito que aprender 

[...]”. (SARAMAGO, 1995, p. 216) Assim ela aprende e repassa aos seus.  O partilhar 

da experiência encurta caminhos. O diálogo, como estrutura narrativa, além de 

apresentar a cena, imprimindo um teor de verdade, também funciona, no romance em 

estudo, como possibilidade de aprendizado. 

 A configuração do narrador é de suma importância para a elaboração de um 

romance de pretensão gnosiológica, pois é ele quem enforma a experiência do 

aprendizado e faz as escolhas do que e como narrar. Portanto, para entender a estética 

do aprendizado presente neste romance, é imprescindível tratar da construção do foco 

narrativo. 

Na persistência de atingir o conhecimento e a verdade, o narrador escolhe a 

perspectiva da mulher do médico para narrar, pois é ela a única que vê e possui a 

autoridade da testemunha, daquele que esteve presente e viu: “o „eu vi‟ é como um 

operador de crença.” (HARTOG, 1999, p. 276) Não temos a enunciação de um “eu vi” 

com marcas textuais, mas a perspectivação do mesmo. A personagem-testemunha traz, 

mesmo que perspectivada, a noção de verdade. 

Partindo de uma outra abordagem puramente técnica do romance, para se ter o 

efeito de verdade artística é preciso ser consistente em algum plano, o relato deve 

parecer verdadeiro, e uma das maneiras possíveis de se atingir este fim é fazer com que 

a história seja contada como que por uma das personagens, mas na terceira pessoa. 

Desta forma, o leitor percebe a ação à medida que ela é focalizada por esta consciência, 

assim, tem a cena diretamente, evitando o efeito produzido pelo uso da primeira pessoa. 

 O relato em primeira pessoa promove, por parte do leitor, um afastamento do que 

é relatado, porque o eu que narra é outro e encontra-se distanciado dos fatos, efeito 
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contrário atinge-se utilizando a perspectiva de uma personagem, pois a impressão 

gerada é de que é possível ver a ação relatada, ela está diante dos seus olhos. 

 O narrador não possui uma onisciência ilimitada, apesar desta restrição, usa os 

recursos da onisciência para exprimir sentimentos, pensamentos e percepções das 

personagens. Podemos afirmar que é um narrador que transita entre uma onisciência 

limitada e uma onisciência seletiva, já que apesar de feita a escolha da mulher do 

médico como o foco de visão prioritário, ainda assim, temos agindo, de forma 

independente, o seu foco. 

O uso que faz do ponto de vista da personagem é variável, em diversas 

passagens a mulher do médico converte-se em um foco fixo de visão, um ponto, o lugar 

que vê. Às vezes de sua cama, ao fundo da camarata, sentada ao lado do seu marido, ela 

vê; outras, em lugares diversos do manicômio, mas de modo fixo. O efeito criado é 

similar ao do movimento de uma câmera cinematográfica, quando busca o 

enquadramento, do plano geral, fecha-se em um ponto. Deste ponto temos a visão, é 

deste lugar que se narra. Como ocorre no fragmento abaixo. 

 

A mulher do médico encontrava-se junto ao catre para onde tinha sido 

levada, estava de pé, com as mãos convulsas apertando os ferros da 

cama, viu como o cego da pistola puxou e rasgou a saia da rapariga 

dos óculos escuros, como desceu as calças e, guiando-se com os 

dedos, apontou o sexo pegajoso 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 [...]. (SARAMAGO, 1995, 

p. 176) 

 

  Para a apresentação do espaço, é predominante o uso da perspectiva da mulher do 

médico, seu olhar percorre o lugar e o narrador o expõe. Aqui o efeito é outro, gera-se a 

impressão de uma câmera, por vezes lenta, a passar, perscrutando, inteirando-se, 

conhecendo. Ainda o ponto é a mulher, porém um ponto móvel. Assim o leitor conhece 

o mundo, tanto dentro, como fora do manicômio pelo olhar desta personagem, a 

testemunha do horror e da queda. 

A opção em Ensaio sobre a cegueira por eleger-se a perspectiva da mulher do 

médico é restritiva, entretanto esta preferência faz com que os fatos sejam narrados de 

dentro, por aquela que acompanha o mergulho da humanidade na cegueira. Apesar da 

personagem compor este mundo que cega, ser atingida brutalmente pelos 
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acontecimentos, ainda assim, ela configura-se como um olhar que observa. Lembremos 

que, tragicamente, é o único olhar. Temos, portanto, um narrar que tem o focalizar 

vindo de dentro, mas que é ao mesmo tempo um fora, pois não parte do dentro da 

cegueira. 

A escolha de um ponto de vista na ficção é crucial e caso trabalhado com 

eficácia, é possível atingir-se os objetivos traçados. Uma questão de técnica. Construir 

um narrar desde dentro que também é um fora, não é gratuito, afinal, o que o narrador 

pretende é apresentar, mostrar o mundo resultante de uma cegueira coletiva alegórica. O 

olhar é a chave e para discuti-lo, assim, elege-se um par de olhos apenas, este será o 

canal pelo qual adentrará a ruína humana, um único olhar escolhido para acomodar o 

horror e repassá-lo. Um olho não adoentado, lúcido a apresentar uma cegueira que é de 

todos. O aprendizado do olhar realizado pelo próprio olhar. O caminho do logos. 

Percebemos um modo interessante de articulação feita pelo narrador: o uso 

recorrente de uma figura de linguagem para avançar no contar - o contraste. Ora parte 

do lugar da única que pode ver, e o afirma textualmente, “Só a mulher do médico sabia 

o estado em que se encontrava o morto, a cara e o crânio rebentados pela descarga, três 

buracos de balas no pescoço e na região do esterno.” (SARAMAGO, 1995, p. 83), ora do 

lugar de quem não o pode: 

 

Quando o médico e o velho da venda preta entraram na camarata com 

a comida, não viram, não podiam ver, sete mulheres nuas, a cega das 

insónias estendida na cama, limpa como nunca estivera em toda a sua 

vida, enquanto outra mulher lavava, uma por uma, as suas 

companheiras, e depois a si. (SARAMAGO, 1995, p. 181)  

 

 Temos dois efeitos gerados por este modo de construir: o primeiro de que a 

personagem da mulher do médico carrega o fardo terrível de ver o que os demais não 

veem, é um trágico peso ver num mundo de cegos; no segundo de que a cegueira lhes 

conferiu, sobretudo, o lugar do não saber, um passar ao largo de acontecimentos, pois 

estes escapam. Como resultado tem-se a precariedade e limitação do humano. Perder 

uma cena como a descrita acima é perder o acesso à ternura, à beleza plástica, ao 

profundo e singelo que o existir pode conter. 

Ao término do romance, a visão retorna gradualmente, e essas são as últimas 

palavras da mulher (grifadas) e do médico: “Por que foi que cegámos, Não sei, talvez 
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um dia se chegue a conhecer a razão, Queres que te diga o que penso, Diz, Penso que 

não cegámos, penso que estamos cegos, Cegos que vêem, Cegos que, vendo, não 

vêem.” (SARAMAGO, 1995, p. 310, grifos nossos) É ela - a testemunha do horror, o único 

olho sano - quem responde o porquê de tal cegueira: tem-se os olhos, a visão, mas não 

se vê. Tal constatação chama para reflexão: onde temos posto os nossos olhos, o que 

andamos a ver? Todavia, mais urgente ainda é nos perguntarmos: como o estamos a 

fazer? 

Elencamos alguns elementos para sustentar a hipótese de tratar-se este romance 

de uma estética do aprendizado. Prosseguimos a suposição acrescentando outra 

reflexão: um final aberto, um devir encerra o “ensaio” que se fez, ao contrário do que se 

supõe, não sobre a cegueira, mas sobre a possibilidade de visão, sobre a pedagogia do 

olhar. 
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