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No entre silêncio dos dias, entre lugares e rostos estrangeiros, o 
mundo, desde sempre, abriu-se para dentro, e a literatura foi, mais 
das vezes, a única voz que se quis e se fez ouvida. 

 

  



 
 

RESUMO 

 A literatura, como fenômeno típico da esfera do imponderável, do artístico, configura-se, 

mais das vezes, como uma alternativa possível de diálogo entre o indivíduo e sua realidade 

imediata, compreendendo-se no papel de indivíduo tanto a figura do autor como do leitor, por 

meio de uma relação ora pautada pela interpretação, contestação, reconfiguração, recriação ou 

até mesmo como estratégia de sublimação – muitas vezes única via possível de se estar no 

mundo – posicionar-se diante de um cotidiano tão contrário à força vital, à organicidade de 

qualquer ser vivo, quiçá da natureza humana – mecanismos de escapismos de experiências 

opressoras e desumanizadoras, arma mais que poderosa e eficiente de combate. Foi neste dia-a-

dia que Agostinho de Hipona e José Saramago descobriram a matéria prima para compor suas 

escritas. 

 Este trabalho propõe-se a investigar de que forma autores tão distanciados entre si, 

tornaram-se intérpretes contundentes de suas realidades, tradutores e vozes de mundividências 

tão particulares, aproximando seus textos por meio do estudo da natureza dialógica que orienta 

seus discursos, para compreender o entretecer-se dos enunciados, o entrecruzamento dos 

textos, a imbricação das ideologias, a contribuição do discurso filosófico religioso do século V ao 

discurso literário da contemporaneidade. Investigar o movimento de aproximação, sobreposição 

e distanciamento, que transita entre o tom elevado do solilóquio, gênero dialógico por natureza, 

que se configura como voz interiorizada do indivíduo em postura confessional presente no texto 

Confissões, ao tom baixo do diálogo burlesco entre Caim e Deus, ao dito chistoso, à “ironia 

socrática” que produz o riso carnavalesco tão mordaz que se faz presente no romance paródico 

Caim. 

 O objetivo aqui é resgatar, no romance português contemporâneo, Caim, de José 

Saramago, a transfiguração da sátira menipéia, gênero cômico-sério da Antiguidade Clássica, 

também presente no texto autobiográfico confessional de Agostinho de Hipona, Confissões, 

como fenômeno de intersecção dialógica, a partir do estudo sobre a interdiscursividade 

bakhtiniana. Como embasamento teórico de apoio, aplicaram-se, principalmente, os conceitos 

bakhtinianos presentes em Problemas da Poética de Dostoievski e Questões de Literatura e de 

Estética – A Teoria do Romance, dentre outros textos também de autoria do linguista russo, 

assim como as vozes de outros especialistas, na condição de tradutores e intérpretes do legado 

teórico de Mikhail Bakhtin, para compor o aporte teórico em que se sustenta esta investigação. 

 

Palavras-chave: Dialogia. Interdiscursividade. Paródia. Carnavalização. 



 
 

ABSTRACT 

 Literature, as a typical phenomenon of the sphere of the imponderable, of the artistic, is 

more often seen as a possible alternative of dialogue between the individual and his immediate 

reality, understanding in the role of the individual both the figure of the author and the reader, 

through a relationship sometimes guided by interpretation, contestation, reconfiguration, re-

creation or even as a strategy of sublimation - often the only possible way of being in the world - 

to stand in the face of a daily life so contrary to the vital force, the organic nature of any living 

being, perhaps of human nature - mechanisms of escapism of oppressive and dehumanizing 

experiences, a weapon more than powerful and efficient of combat. It was in this day and age 

that Agostinho de Hipona and José Saramago discovered the raw material to compose their 

writings. 

 This work intends to investigate how authors who are so far apart, have become forceful 

interpreters of their realities, translators and voices of such particularities, approaching their 

texts through the study of the dialogical nature that guides their discourses, to understand the 

intertwining of texts, the overlapping of ideologies, the contribution of the religious 

philosophical discourse of the fifth century to the literary discourse of contemporaneity. To 

investigate the movement of approach, overlapping and detachment that transits between the 

high tone of the soliloquy, a dialogical gender by nature, which is configured as the interiorized 

voice of the individual in confessional posture present in the work Confissões, to the tone of the 

burlesque dialogue between Caim and Deus, to the humorous saying, the "Socratic irony" that 

produces the carnival laughter so scathing that it is present in the parody novel Caim. 

 The purpose here is to rescue, in the contemporary Portuguese novel, Caim, by José 

Saramago, the transfiguration of the menipéia satire, comic-serious genre of Classical Antiquity, 

also present in the confessional autobiographical text of Agostinho de Hipona, Confissões, as a 

phenomenon of dialogic intersection, from the study on Bakhtinian interdiscursivity. As a 

theoretical basis of support, the Bakhtinian concepts present in Problemas da Poética de 

Dostoievski and Questões de Literatura e de Estética – A Teoria do Romance, among other texts 

also written by the Russian linguist, as well as the voices of Other specialists, as translators and 

interpreters of the theoretical legacy of Mikhail Bakhtin, to compose the theoretical support on 

which this research is based. 

 

Keywords: Dialogism. Interdiscursivity. Parody. Carnival. 
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Introdução 

Confissões e Caim: entre a fé e a razão se tece a manhã 

 Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício melhor do que o de 
Caim. Por causa da sua fé, Deus considerou-o seu amigo e aceitou 
com agrado as suas ofertas. E é pela fé que Abel, embora tenha 
morrido, ainda fala. (Livro dos Disparates1, Hebreus, 11, 4) 

  

 O trecho acima reproduz a epígrafe que abre a narrativa Caim e aqui é citada com um 

propósito semelhante com que fez seu autor: ancorar seu romance nos limites da ficção; 

paralelamente, nesta análise, assim também se propõe: limitar este estudo ao discurso 

literário, excluindo outras sugestões que possam direcionar essa quilha chamada linha 

investigativa, seja para o âmbito religioso, ético, filosófico ou moral. 

 Assim, não se faz necessário procurar tal livro entre as Escrituras Bíblicas, seja no 

Velho Testamento ou no Novo Testamento, simplesmente porque a referência à obra Livro 

dos Disparates não existe; trata-se, sim, de um recurso literário, a partir de uma 

intertextualidade com o texto bíblico do Novo Testamento, uma alusão ao texto “Carta dos 

Hebreus”2,  de que lança mão José Saramago para sustentar o efeito de verossimilhança, 

como quem diz: Nesse mundo em que vivemos, é bem possível que se possa escrever um 

Livro dos disparates que nos ajude, senão a entender nossa condição, ao menos aceitá-la, 

porque a vida, em verdade, é apenas um grande disparate – esta frase não a proferiu José 

Saramago, ainda que lhe pudesse ter poupado muitas discussões, críticas e dissabores, tal 

como sugere o tom em que discorre o embate entre José Saramago e o teólogo católico José 

Tolentino de Mendonça, referente ao debate intermediado por José Pedro Castanheira, 

transcrito e publicado na edição do periódico on line português Expresso3 de 25 de outubro 

de 2009, 1º Caderno, logo após a publicação do romance Caim. O enunciado é hipotético, e 

                                                           
1 SARAMAGO, José. Caim.  
2 Novo Testamento, um dos 21 livros de cartas direcionadas a cristãos, neste caso “Cartas a Hebreus”, 
direcionadas aos cristãos em geral, cujo texto faz referência à seguinte expressão “Pela fé (...)”, de 
que se depreende uma clara intertextualidade entre o texto bíblico e o texto literário de José 
Saramago.  
3 Entrevista completa disponível na seção “Anexo A”, p.72 deste documento. Debate entre José 
Saramago e o teólogo José Tolentino de Mendonça, intermediado por José Pedro Castanheira 
(www.expresso.pt, acessado em 31/05/2016, às 16h30), “José Saramago: “O que vale, caro 
Tolentino, é que já não há fogueiras em São Domingos!”” em 25/10/2009, em torno da publicação 
polêmica de Caim (2009) em Portugal (Cópia da entrevista na íntegra inserida no anexo). 
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trata-se apenas de uma sugestão para delimitar esta investigação nos campos da literatura e 

da crítica literária e, assim, evitar os mesmos confrontos experimentados pelo autor do 

romance, que aqui se constitui como parte do objeto de estudo. 

O pensamento das ciências humanas nasce como pensamento sobre 
pensamentos dos outros, sobre exposições de vontades, 
manifestações, expressões, signos atrás dos quais estão os deuses 
que se manifestam (a revelação) ou os homens (as leis dos soberanos 
do poder, os legados dos ancestrais, as sentenças e enigmas 
anônimos, etc.).4 

  

 Em relação à linha crítica a que se adotou para guiar esta pesquisa, justifica-se o 

propósito ao citar o pensamento de Mikhail Mikhailovitch Bakhtin (BAHKTIN, 2003, p.307-

308) para abrir a introdução de um trabalho investigativo na área das ciências humanas o 

intuito de ressaltar o caráter de empréstimo ou de contribuição como um fator intrínseco ao 

processo de elaboração do conhecimento; e que esta dissertação, por estar nos domínios 

dessa mesma área, também está sujeita a essa fenomenologia. Até porque a questão de 

limites, fronteiras, convergências e intersecções tem se apresentado como uma temática 

cada vez mais relevante para a sociedade contemporânea, que testemunha a cada dia a 

diluição de seus traços identitários e singularizadores. 

 Nesta linha de pensamento, no que se refere ao texto, essa questão também se 

impõe, como se pode observar no capítulo “O problema do texto na linguística, na filosofia e 

em outras ciências humanas”, um adendo à obra Estética da criação verbal, em que Bakhtin 

tão bem ressalta a pertinência do caráter colaborativo que permeia o texto circunscrito à 

área das ciências das artes, cuja natureza agregadora é descrita como “(...) pensamentos 

sobre pensamentos, vivências das vivências, palavras sobre palavras, textos sobre textos.” 

(BAHKTIN, 2003, p. 307-308). Assim, mais que uma referência, o capítulo em questão 

contribui para definir o rigor a ser adotado no percurso investigativo e simultaneamente 

impede possíveis desvios em relação à proposta desta pesquisa; em linhas gerais, um 

conjunto teórico que se configura como central a este processo de análise: o estudo de 

conceitos chave como a dialogia, a polifonia, o gênero da sátira menipeia, a própria 

definição de texto e sua ocorrência na esfera do literário, assim como a identificação de 

                                                           
4 BAKHTIN, Mikhail. Estética da criação verbal. Introdução e tradução de Paulo Bezerra: prefácio à 

edição francesa Tzvetan Todorov. 4ª ed. – São Paulo: Martins Fontes, 2003. p.307-308. 
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outros discursos que escapam à análise deste estudo, mas que precisam ser identificados e 

nomeados, ainda que com o propósito de excluí-los do escopo de abrangência desta 

dissertação, a saber, os discursos filosófico e religioso, apenas para citar alguns dos tópicos 

que serão apresentados a seguir, justamente porque se configuram como objeto de 

pesquisa da investigação que aqui se apresenta. Dessa forma, optar por um repertório 

teórico, por meio da escolha de um determinado especialista em detrimento de outros, ou 

ainda pela seleção de uma determinada tendência crítica, configura-se como a decisão 

primeira do investigador ao definir seu objeto de estudo; ou seja, decidir-se pela linha crítica 

que permitirá guiá-lo em seu percurso investigativo. 

 Ao reconhecer no romance Caim, do escritor português José Saramago, prêmio Nobel 

de literatura em 1998, uma possível aproximação com o texto de Agostinho de Hipona, 

Confissões, narrativa de conteúdo confessional-autobiográfico, foi questão decisiva a escolha 

por um recorte de estudo dialógico como a linha crítica e o método de pesquisa mais 

adequados para orientar a trajetória de investigação deste trabalho. 

 Nos limites desta discussão, o que se propõe investigar é o campo de intersecção em 

que se evidencia um entrecruzamento de discursos que refletem visões de mundo e 

intencionalidades diversas, os discursos literário, filosófico e religioso, que permeiam os 

textos Caim e Confissões, cujas estratégias argumentativas se amparam no discurso literário, 

mas com propósitos díspares, no romance Caim para argumentar sobre as imperfeições de 

Deus, aqui compreendido como personagem ficcional, e, portanto, questionando seu caráter 

divino e até mesmo sua existência; no segundo, o texto confessional-autobiográfico de 

Agostinho de Hipona, para enaltecer as perfeições de Deus, e neste caso concebido não 

como uma personagem ficcional, mas como a divindade central organizadora não somente 

do sistema das religiões abraâmicas, mas também como concepção de mundividência de seu 

autor. 

 Quanto ao objeto de pesquisa, este está delimitado à área de intersecção 

demonstrada na fig.1, representada pelos discursos literários presentes nas duas narrativas, 

que se apoiam em estratégias argumentativas a fim de evidenciar perspectivas opostas em 

relação ao discurso religioso bíblico, ainda que pertençam a momentos distintos na 

cronologia histórico-religiosa: Caim é uma paródia de alguns dos eventos apresentados no 
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Velho Testamento, sem necessariamente respeitar a mesma sequência cronológica do texto 

bíblico; e Confissões, texto que concebe o mundo a partir do ponto de vista da Era Cristã. 

 

 

 

 

 

  

 

  

 A área de intersecção (A) ilustra, também, o que corresponde ao objetivo principal 

desta investigação: estudar a ocorrência do fenômeno da dialogia, oriundo de um processo 

de confluência, o entrelaçamento entre os discursos religioso, filosófico e literário, em um 

movimento de convergência e divergência, em diferentes momentos perspectivas, 

primeiramente internamente aos textos e, posteriormente, entre os dois textos, Caim e 

Confissões, que se justifica a partir do discurso literário, e que, por sua vez, se apresenta 

como elemento comum às duas obras, respectivamente: em Caim, o diálogo entre Deus e 

Caim, em Confissões, o solilóquio de Agostinho de Hipona e, neste último texto, com um 

estudo dedicado à segunda parte da obra, pontualmente aos Livros X - “O encontro de 

Deus”, XI - “O homem e o tempo”, e XII - “A criação”. A interdiscursividade ocorre entre 

discursos distanciados entre si, considerando-se desde um plano mais óbvio, o cronológico, 

porque mais de dezesseis séculos os separam, até ao campo mais intrínseco, o ideacional, 

porque Confissões é um texto da Era Medieval, sob o enfoque do Novo Testamento, cujo 

Deus se revela acolhedor e em consórcio com a humanidade, e, portanto, dotado de uma 

natureza louvável; enquanto Caim é uma narrativa do século XXI, mas contextualizada no 

Velho Testamento, cujo discurso se respalda em eventos bíblicos para questionar Deus e sua 

natureza divina, porque desvela seu temperamento mal-humorado, seu caráter falível, e 

suas atitudes orientadas por um espírito punitivo. 

 Assim, em linhas gerais, esta pesquisa ocupa-se em estudar a correspondência 

imediata entre o estilo e o modo como o sujeito enunciador se posiciona diante do mundo, 

aplicado às narrativas Confissões e Caim, por meio, respectivamente, dos discursos de 

 

Caim (2009) Confissões (400) 
A 

Fig. 1 
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Agostinho de Hipona e José Saramago, cujas enunciações sugerem um diálogo orientado por 

um movimento múltiplo entre a circunscrição, convergência e divergência e que, por sua 

vez, refletem a cosmovisão de tais autores e a realidade imediata que os motivou ao diálogo, 

ainda que tais enunciados reflitam intencionalidades díspares, porque como já apontado 

anteriormente, no discurso filosófico religioso de Confissões, observa-se a intenção de 

Agostinho de Hipona de enaltecer as perfeições de Deus, enquanto José Saramago, por meio 

de seu discurso literário, empenha-se em evidenciar as imperfeições desta mesma entidade, 

assim como questiona sua própria natureza divina. 

 Em relação aos objetivos secundários, estes estão vinculados às três grandes áreas de 

conhecimento, a saber: os discursos literário, filosófico e religioso; alguns conceitos pontuais 

da ordem da linguística, a saber, a linguagem, enunciação e discurso; e os conceitos de 

dialogia propostos pelos estudos teóricos de Mikhail Bakhtin.  

 Por conseguinte, esta investigação se presta à aplicação de conceitos já largamente 

discutidos sobre o repertório teórico proposto por Mikhail Bakhtin, a partir de uma 

orientação estética aplicada à análise do discurso, o dialogismo; e uma orientação 

metodológica, a perspectiva metalinguística aplicada aos textos que se configuram como 

corpus desta investigação, no intuito de oferecer uma contribuição ao vasto estudo já 

direcionado às narrativas saramaguianas, aos ensaios filosóficos e religiosos de Agostinho de 

Hipona e aos estudos voltados para a crítica literária, em particular os estudos bahktinianos. 

 Quanto às estratégias e metodologia, pretende-se propor um exame crítico, a partir 

do arcabouço teórico já apresentado anteriormente, aplicado a um corpus, também já 

previamente definido, a fim de se discutir e investigar uma possível resposta ao problema 

proposto – Em que medida as relações discursivas, presentes tanto nos diálogos entre Caim e 

Deus, em Caim, romance de José Saramago publicado em 2009, e o solilóquio de Agostinho 

de Hipona, em Confissões, texto autobiográfico confessional escrito aproximadamente em 

400d.C, configuram-se como evidências de estratégias discursivas, que, por sua vez, 

promovem relações interdiscursivas entre os textos sob enfoque, tendo na retórica a 

estratégia que permite desvendar tais articulações? – partindo-se da hipótese da ocorrência 

de um duplo movimento de convergência e divergência do romance Caim em relação ao 

relato pessoal de Agostinho de Hipona, Confissões, um diálogo que se configura como 

evidência de um processo de interdiscursividade, porque neste fenômeno linguístico 
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recuperam-se valores sócios históricos típicos dos respectivos contextos de produção de 

cada obra – em Confissões, o contexto medieval – em Caim, a Era pré-cristã, mas esta última 

recontextualizada no eixo tempo-espaço da contemporaneidade. 

 E com o propósito de contemplar os objetivos principais e secundários e definir um 

percurso de exploração para a pesquisa e, assim, responder à questão investigativa já 

postulada anteriormente propõe-se o desenvolvimento de capítulos em que se alternam 

estudos de tópicos teóricos e analíticos, contemplando os conceitos de dialogia aplicados na 

análise de discursos literários, e direcionados ao estudo das duas obras que se configuram 

como corpus e fontes primárias desta investigação, as obras Caim e Confissões. 

 Assim sendo, o capítulo I – Interdiscurso: quando a fé e a razão se entrecruzam, trata-

se de uma discussão teórica que se dedica ao vasto campo de pesquisa sobre os postulados 

bakhtinianos, mais precisamente a “Alguns pilares da arquitetura bakhtiniana”5, por Mikhail 

Bakhtin, e por alguns dos especialistas que a esse estudo se dedicaram a partir de diferentes 

perspectivas, como releitura, interpretação ou mesmo acréscimo ao que o estudioso russo 

inicialmente se propôs. Ainda no capítulo I, dedicar-se-á à problematização de alguns 

conceitos, tais como a retórica, o diálogo socrático, a sátira menipeia, o solilóquio, a diatribe, 

a relação opositiva do eixo monólogo-diálogo, o conceito de texto, a imbricação entre 

discurso e interdiscurso, e de um ponto de vista mais amplo e complexo, o fenômeno da 

dialogia. 

 No capítulo II – Confissões: a argumentação da fé e da razão – de perspectiva 

analítica, avalia-se a contribuição dos conceitos bakhtinianos como estratégia de conceber e 

refletir sobre o mundo a partir do viés do texto como manifestação e produto das ciências 

humanas, aqui aplicados, especificamente, ao texto literário. 

Assim, propõe-se o cotejamento da obra Confissões a partir de seu eixo temático, as 

imbricações entre fé e razão, mas com foco na análise do discurso de Agostinho de Hipona, 

com vistas a mapear o tratamento que este filósofo dedica a esta temática, assim como 

identificar seu estilo, a partir do recorte da análise do discurso literário presente neste relato 

pessoal. 

                                                           
5 Apropriou-se, como empréstimo, da expressão da Dr.ª Beth Brait pela pertinência ao aludir à 
imagem de complexo arquitetônico o arcabouço teórico desenvolvido por Bakhtin, conferindo a este 
qualidades como solidez e dimensão ampla.  
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 De forma semelhante como ocorre no capítulo II, o capítulo III – Caim: a 

argumentação da fé e da razão – também se caracteriza por uma perspectiva analítica, com 

vistas para o estudo do discurso literário de José Saramago, a fim de se sistematizar o estilo 

saramaguiano evidenciado no romance Caim, mas que se consolida a partir da publicação da 

obra Levantado do Chão, publicado em 1980. Por conseguinte, esse capítulo, ainda que se 

dedique a um estudo mais minucioso sobre o romance Caim, propõe-se, também, a 

comentar as obras cujas publicações se encontram no intervalo entre 1980 (Levantado do 

Chão (1980)) e 2014 (Alabardas, Alabardas, Espingardas, Espingardas (2014)), ainda que de 

forma assistemática, porque tal estudo se apoia nessas obras somente com o intuito de 

justificar o que nesta dissertação denominou-se “estilo saramaguiano”. 

 No capítulo IV – Confissões e Caim: a argumentação do crer vs. o saber - também se 

ocupa com questões que são centrais às duas obras, no entanto, com outra perspectiva; 

ambos os autores discutem, por meio da argumentação, questões aparentemente 

antagônicas, tal como concebido nos dois capítulos anteriores, que se apoiam no eixo fé e 

razão, mas aqui aplicado à análise do processo de construção do saber em oposição ao ato 

de crer. 

 O esquema proposto a seguir (Fig.2), considera o assunto tratado nos capítulos II e III, 

em conjunto com a perspectiva proposta no capítulo IV, a fim de ilustrar o processo de 

construção em que se apoia este estudo – as estratégias de aproximação e distanciamento 

entre as obras consideradas como corpus desta investigação, sob a ótica da dialogia 

bakhtiniana, que, por sua vez, estruturam seus discursos no exercício da argumentação para 

discutir eixos temáticos como Fé e Razão e Crer e Saber, sob a ótica da dialogia bakhtiniana: 

 

 

 

Fig. 2 
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 Por conseguinte, embora a relação conflituosa do homem com a religião, mais 

particularmente com Deus, seja o eixo-temático que orienta as discussões presentes tanto 

em Confissões quanto em Caim, a proposta deste estudo consiste em observar, mais 

pontualmente, não as questões religiosas ou filosóficas que permitam sugerir o movimento 

de convergência e de aproximação que seus respectivos discursos inicialmente sugerem, 

mas sim estudar, por meio da ocorrência da fenomenologia da dialogia, o que Mikhail 

Bakhtin já postulava em seus estudos – o fato de que nas ciências humanas, o ideário de um 

determinado momento constitui-se a partir da sobreposição de pensamentos, num diálogo 

constante por meio da concordância, da discordância ou do acréscimo – ou seja – explicitar a 

relação de contribuição do primeiro texto em relação ao que o sucede, ainda que em caráter 

circunstancial e não intencional. 

 Por sua vez, o esquema representado como figura 3, explicita os principais aspectos 

que foram previamente observados, antes mesmo de se iniciar o processo sistemático de 

pesquisa que requer a investigação científica, e que se configuraram como tema desta 

dissertação e seu próprio percurso metodológico, em que se observa o discurso como 

questão fundamental e centralizadora a ser estudada. O apelo visual do esquema (Fig.3) 

desvela o intrincado processo em que se imbricam questões teóricas e de análise dos 

objetos literários investigados, e que se pretende elucidar por meio deste trabalho de 

pesquisa por meio de um aporte teórico definido como linha investigativa – o estudo sobre a 

dialogia à luz dos postulados bakhtinianos – e uma metodologia – o cotejamento das obras 

literárias que se configuram como objetos investigados, sob o crivo teórico da linha 

investigativa. 
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 O que reverbera em Confissões, de Agostinho de Hipona, é a questão da existência de 

Deus, e, por conseguinte, da existência do homem e do “estar” no mundo. Em Caim (2009), 

assim como em O Evangelho segundo Jesus Cristo, publicado em 1991, questiona-se um 

conjunto de conceitos de ordem religiosa, tais como o caráter e a própria existência de uma 

divindade, ainda que de forma figurativizada. No entanto, para que José Saramago pudesse 

formular esse sistema ideacional pautado por um discurso conflituoso a respeito da 

condição do homem de “estar em um mundo” estruturado a partir de valores filosófico 

religiosos foi preciso um ponto de partida, ou muitos, que o antecederam, porque “Um galo 

sozinho não tece a manhã:/Ele precisará sempre de outros galos./ De um que apanhe esse 

grito que ele/ e o lance a outro: de outro galo/que apanhe o grito que um galo antes/ e o 

lance a outros; e de outros galos/ que com muitos outros galos se cruzam/os fios de sol de 

seus gritos de galo/ para que a manhã, desde uma tela tênue,/ se vá tecendo, entre todos os 

galos. (...).6 

 Por conseguinte, estudar a ocorrência da dialogia presente em Confissões e Caim 

equivale a estudar as contribuições de uma obra sobre outra. Implica desvendar as múltiplas 

camadas que estão sedimentadas em Caim e observar possíveis diálogos, ainda que não 

explicitados e orientados pela intencionalidade, com Confissões; evidenciar que no canto de 

galo com que José Saramago tece a manhã dos séculos XX e XXI há ecos de muitos outros 

galos, inclusive os de Agostinho de Hipona. 

  

                                                           
6 NETO, João Cabral de Melo. “Tecendo a manhã”.  A Educação pela pedra. Rio de Janeiro: Nova 
Fronteira, 1996. 

Fig. 3 
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Capítulo I 

Interdiscurso: quando fé e razão se entrecruzam 

 Ao ler em Caim o renitente discurso do protagonista, sistematicamente a ocupar-se 

em subtrair de Deus sua natureza divina, ou em O Evangelho Segundo Jesus Cristo, o 

contundente diálogo entre Jesus e Maria, a despeito da culpa e do egoísmo, assim como os 

inusitados desígnios de Deus, e, tendo na outra ponta da gangorra, a inabalável crença de 

Agostinho de Hipona, em Confissões, incutiu-se, neste leitor, incomodações que perpassam 

o âmbito do estranhamento, um eco, um déjà lu7. 

 A retórica com que Agostinho de Hipona se apoia para enaltecer Deus ecoa, com a 

mesma veemência em Caim, mas para afirmar seu contrário – a imagem reversa de Deus – 

ainda assim, a linguagem lógica, argumentativa, concisamente construída por jogos 

logopeicos como sofismas e silogismos, ecoa, ainda que por meio de outras estratégias 

retóricas, em José Saramago, no espelhamento de uma imagem possível de Deus na 

contemporaneidade, segundo a visão crítica do romancista português, em um espaço 

caracterizado como um “não-lugar” para o homem que o habita. 

 Tal processo descreve o percurso que deu início e instigou essa pesquisa que se 

ocupa em compreender como tais discursos, tão distanciados entre si, do ponto de vista 

cronológico e temático, entrecruzam-se nos limites entre a fé e a razão. Em tal assertiva, 

reside, implicitamente, uma hipótese a ser averiguada: o fato de que haja entre tais autores 

diálogos nos níveis temático, textual, discursivo, filosófico, ou até mesmo entre todos estes 

níveis. 

 Por conseguinte, os objetos “texto” e “discurso”, configuram-se como a 

problematização primeira a ser examinada – justamente porque se trata de uma 

investigação que se ocupa em analisar o fenômeno da interdiscursividade – por meio de um 

percurso que parte da definição do objeto “texto” à conceituação e análise do objeto 

“discurso”, perpassando a conceituação de outros fenômenos linguísticos, a língua e o 

enunciado, tendo em vista a concepção do dialogismo e, a partir deste ponto, considerar o 

fenômeno da interdiscursividade – o entrecruzar-se de discursos. Por sua vez, supor um 

entrecruzamento entre fé e razão, implica afirmar uma relação interdiscursiva entre o 

discurso da fé e o discurso da razão. 

                                                           
7 Forma paralela à expressão dèjá vu, aqui empregada em referência mais específica ao 
estranhamento provocado pela sensação de se já ter lido ou (re)conhecido um texto previamente.  
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Do ponto de vista metodológico, para este estudo, parte-se do pressuposto de que 

texto é sinônimo de enunciado, e orienta-se a partir dos postulados propostos pelo filósofo 

da linguagem Mikhail Bakhtin. 

A enunciação pertence à esfera da linguagem e, por conseguinte, é da natureza do 

homem, é matéria viva, orgânica, mas também volátil, porque em constante movimento de 

(re)significação; é a voz de uma cultura, é duplamente reflexo e porta-voz de valores sócio-

históricos. Assim, na tessitura textual, participam em sua composição, elementos que são 

internos e externos ao ato de produção da enunciação, e que podem ser divisados por 

categorias: os elementos que compõem a estruturação intrínseca de um enunciado; outros 

que lhe atravessam e lhe conferem organicidade, porque surgem do ato de interação, 

imprevisíveis e imponderáveis; e por fim os elementos que atuam como moldura, o sistema 

em que se insere a enunciação, o contexto sócio histórico. São, nessa medida, que se 

concebem os textos de Confissões e Caim, como documentos e registros culturais, legados 

sócios históricos e filosóficos, o que, por sua vez, também lhes conferem um caráter 

comunicativo. 

 Nessa concepção de texto como um enunciado, ou mais precisamente, como uma 

voz que surge como registro, testemunho, denúncia, intérprete, mas também como reflexo 

e questionamento sobre o seu entorno é que se concebe a condição de texto com estatuto 

de discurso. 

 Em todo discurso reside uma unicidade entre os enunciados, que produzidos em um 

ato de comunicação, constituem-se em um sistema, uma rede estruturada, organizada, mas 

maleável e permeável o suficiente para acolher as ocorrências espontâneas de todo ato 

enunciativo em relação ao seu contexto de produção. 

Benveniste, citado por Fiorin (FIORIN, 1999), mostrou a existência, na linguagem, de 

dois planos distintos de enunciação: o plano do discurso e o plano da narrativa; estes planos 

de enunciação se referem à integração do sujeito de enunciação no enunciado. Por sua vez, 

o discurso é definido como “[...] toda enunciação supondo um locutor e um ouvinte, tendo o 

primeiro a intenção de influenciar o outro de algum modo.”.  É, pois, segundo Benveniste, 

neste ponto que ocorre a conversão da linguagem em discurso, assim como a distinção entre 

enunciação do discurso e enunciação da narrativa, e que se sugere a natureza instável do 
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discurso. No entanto, afirmar a instabilidade do discurso implica afirmar a estabilidade da 

língua de que o compõe, mas não a sua estaticidade. 

Ainda quanto à natureza instável do discurso, Mikhail Bakhtin, ao tratar 

especificamente da conceituação do discurso, em Problemas da poética em Dostoiévski, no 

capítulo “O discurso em Dostoiévski” situa-o como objeto de estudo da linguística e da 

metalinguística, dado sua natureza concreta, complexa e multifacetada8, justamente porque 

está sujeito, ambivalentemente, a critérios linguísticos, como os estilos de linguagem e os 

dialetos sociais, mas também a critérios metalinguísticos, típicos das relações dialógicas 

entre o falante e sua própria fala. Para o estudioso da linguagem, o discurso só pode ser 

compreendido em sua completude se apoiado no estudo da linguística e da metalinguística, 

porque as relações que permeiam a comunicação são de natureza extralinguística; assim, o 

discurso está no âmbito da língua, mas como um fenômeno mais amplo e concreto, porque 

o que aproxima o discurso do conceito de dialogia é justamente o caráter instável do 

discurso, sua natureza dialógica, sua capacidade de responder aos estímulos típicos do 

processo de comunicação e sua natureza responsiva, dinâmica, autônoma e viva. Para 

Bakhtin, as relações dialógicas só são possíveis porque pré-existentes a elas ocorrem 

“relações lógicas e concreto-semânticas” 9, que ao se materializarem no âmbito da 

comunicação, transmutam-se em discurso.  

 Por sua vez, se as noções de sistema, de unicidade e de organicidade conferem a um 

conjunto de enunciados o valor de discurso, agrega-lhe também a percepção de sentido. De 

fato, BARROS (1984) ao citar os preceitos de Mikhail Bakhtin, concebe como condição de 

promoção de sentido ao discurso o fenômeno da dialogia – o dialogismo discursivo – o duplo 

mecanismo que orienta todo e qualquer discurso: a interação verbal entre o enunciador e o 

enunciatário, e a intertextualidade que está presente no interior de um texto; ou a 

interdiscursividade, ao se referir à interação discursiva presente no interior de um discurso. 

                                                           
8 BAKHTIN, Mikhail. “O discurso em Dostoiévski – 1. Tipos de Discurso na Prosa. O Discurso 
Dostoievskiano”. Problemas da Poética em Dostoiévski. Rio de Janeiro: Ed. Forense Universitária, 3ª 
edição, 2002, p. 181. 
9 BAKHTIN, Mikhail. “O discurso em Dostoiévski – 1. Tipos de Discurso na Prosa. O Discurso 
Dostoievskiano”. Problemas da Poética em Dostoiévski. Rio de Janeiro: Ed. Forense Universitária, 3ª 
edição, 2002, p. 184. 
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 Ainda a favor da relação intrínseca entre língua e discurso, ampara-se em FIORIN 

(1999)10; segundo este estudioso, o limite conceitual entre língua e discurso é o enunciado, 

ou ainda, o enunciado é resultado de um ato imaterial, um mecanismo linguístico que 

permite o trânsito da língua em direção ao fenômeno discurso, porque em todo enunciado 

atuam três categorias que lhe são constitutivas: a temporalização, a espacialização e a 

actorialização. A língua, ao incorporar materialmente as categorias constitutivas de tempo, 

espaço e personagem (aqui compreendido como sujeito enunciador), por meio do ato 

enunciativo, deixa de ser língua, deixa de ser enunciado e adquire status de discurso; pois 

“No âmbito da linguagem, o que pertence à ordem da História é o discurso e não o sistema. 

Ora, como se passa deste àquele? Com a enunciação, [...]. Colocar o homem na História é 

enunciá-lo.” (FIORIN, 1999). 

 Outro argumento que autoriza conceituar e situar o fenômeno da enunciação entre a 

língua e o discurso, baseia-se na sua natureza dual, que transita entre estabilidades e 

instabilidades. A enunciação – que aqui se conceitua como um mecanismo linguístico de 

natureza abstrata – pode ser compreendida como um chaveamento que aciona a condição 

de língua, enquanto um sistema, a transformar-se em condição de discurso, com todas suas 

instabilidades; porque a língua deixa de ser um sistema fundamentado na natural 

previsibilidade de seu próprio funcionamento, embora ainda organizado, do ponto de vista 

estrutural, por esse sistema, para uma condição aberta, permeável e sujeita a intervenções 

externas, o discurso. Ou como bem melhor explica Fiorin (FIORIN, 1999), ao citar Benveniste, 

“[...], a enunciação é a instância do ego-hic-nunc e é o mecanismo com que se opera a 

passagem da língua ao discurso (...).”11. Ademais, este argumento é uma evidência para a 

afirmativa de Fiorin, ao citar Saussure, de que “língua é forma e não substância”12; assim, 

para este estudo, propõe-se afirmar que a enunciação é o fenômeno linguístico que agrega 

ao discurso a “substância” que está ausente na língua. 

 No entanto, ao se afirmar o princípio dialógico que rege todo discurso, implica 

também reconhecer a destituição do sujeito enunciador de sua condição autoral e removê-

lo do centro do ato discursivo, porque em seu discurso há reflexos, influências, 

                                                           
10 FIORIN, José. “In principio erat verbum”. As astúcias da enunciação. São Paulo: Ed. Ática, 2ª edição, 
1999, p.14. 
11 FIORIN, José. “In principio erat verbum”. As astúcias da enunciação. São Paulo: Ed. Ática, 2ª edição, 
1999, p.22. 
12 Idem, p.15. 
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sobreposições ou empréstimos – voluntários ou involuntários – de outros sujeitos – 

identificados ou anônimos – o princípio da heterogeneidade constitutiva do discurso, 

postulado por Maingueneau, conforme citação de José Fiorin13 ao propor, apoiado em Diana 

Luz Pessoa de Barros (BARROS, 1990), uma distinção entre dialogismo e polifonia. 

 É ainda, com base nesse preceito, que se pode afirmar que na discursividade 

dialógica, a voz de quem enuncia pertence a um “sujeito ideológico e histórico” e, portanto, 

de um indivíduo de natureza coletiva, em que se refletem contribuições e entrecruzamentos 

de outras vozes, que ora atuam como enunciador ora como enunciatário, “as vozes sociais”, 

para formar uma malha dotada de estrutura e de sentido, o discurso dialógico. 

 A propósito, a destituição do sujeito enunciador, típica da discursividade dialógica, 

configura-se como um argumento consistente a favor de José Saramago no que se refere às 

críticas que sofreu quando da publicação de O Evangelho Segundo Jesus Cristo (SARAMAGO, 

1991) e Caim (SARAMAGO, 2009), pois a interdiscursividade presente nestas narrativas é 

desencadeada por um mecanismo dialógico e, por conseguinte, as vozes presentes nestas 

narrativas não são individuais, mas coletivas, sociais, históricas, e refletem, inclusive, as 

vozes que criticaram e criticam tais romances. 

 Ademais, é justamente com base no princípio dialógico que esta dissertação se 

sustenta ao aproximar obras tão distanciadas no tempo e no espaço, matéria de que se 

ocupam mais pontualmente os capítulos II e III, ao se deter na análise dos textos Confissões 

e Caim, respectivamente. 

 Ao sobrepor o mundo contemporâneo ao mundo medieval, ao extinguir os limites 

geográficos e culturais, ao pressupor que o discurso de Agostinho de Hipona está 

circunscrito no discurso de José Saramago, é reconhecer, notadamente, o caráter de 

empréstimo em que se sustentam tais discursos. O legado cultural que insurge da obra 

Confissões, de Agostinho de Hipona, está, consciente ou inconscientemente, sedimentado 

no discurso que resulta do diálogo entre Deus e Caim, personagens do romance Caim, de 

José Saramago, porque “mesmo na ausência de qualquer marca de heterogeneidade 

mostrada, toda unidade de sentido, de qualquer tipo que seja, pode ser inscrita numa 

relação essencial com uma outra, a do ou dos discursos em relação aos quais o discurso de 

que ela depende define sua identidade. Com efeito, uma vez que as articulações são 

                                                           
13 FIORIN, José. “In principio erat verbum”. As astúcias da enunciação. São Paulo: Ed. Ática, 2ª edição, 
1999, p. 62. 
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instituídas nessa relação interdiscursiva, toda unidade que se desenvolver de conformidade 

com elas se achará ipso facto na mesma situação. Um enunciado de uma formação 

discursiva pode então ser lido pelo “direito” ou pelo “avesso”: num lado, ele significa sua 

pertença a seu próprio discurso, no  outro, marca a diferença constitutiva que o separa de 

um ou outros discursos.”14. 

 De uma perspectiva mais empírica, a dialogia entre Confissões e Caim pode ser 

evidenciada no confronto entre o eixo razão e fé, em que ambos os autores sustentam suas 

argumentações. Em Confissões, Agostinho de Hipona confronta razão e fé para concluir que 

a fé é sustentada pela razão. Sua obra configura-se como um exercício de buscar a razão 

para fundamentar a fé e pela fé sustentar a religião que lhe foi revelada e que resultou em 

sua conversão pelo Apóstolo Paulo de Tarso. Em Caim, José Saramago enuncia que é 

justamente a razão que desconstrói a fé. 

 Assim, afirmar a leitura de um autor por outro, excetuada a questão de 

impossibilidade cronológica, se aplicada ao leitor Agostinho de Hipona em relação à obra de 

Saramago, por exemplo, é suposição de natureza meramente especulativa e ineficiente para 

afirmar a ocorrência do fenômeno dialógico. No entanto, é evidência suficiente afirmar que 

a teoria sobre o questionamento do sagrado por parte de Saramago só é possível porque 

outros autores que o antecederam também trataram deste mesmo tema, ao proporem, por 

meio desta teoria, a formação de uma imagem reversa do sagrado, por meio do fenômeno 

do espelhamento, observando-se a formação da imagem oposta daquela tradicionalmente 

vinculada ao sagrado, seja para constatar sua ocorrência, para conceituá-la, para negá-la, ou 

para simplesmente afirmá-la e perpetuá-la, como é o caso em Confissões, de Agostinho de 

Hipona. 

 A dialogia é justamente o princípio constitutivo do discurso que desvela a tendência 

de convergência entre os discursos de Agostinho de Hipona e de José Saramago, num 

movimento de entrecruzamento de “ideias, pensamentos e palavras” e que resulta no 

fenômeno da interdiscursividade. 

 Por conseguinte, esse entrecruzar-se de discursos só é possível ao se considerar a 

natureza tênue e permeável do material de que se constitui a linguagem, seja no seu 

aspecto textual ou no discursivo; pois, se no âmbito do texto esta característica intrínseca da 

                                                           
14 FIORIN, José. As astúcias da enunciação. São Paulo: Ed. Ática, 2ª edição, 1999, p.62. 
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linguagem promove a ocorrência do fenômeno da intertextualidade, no âmbito do discurso, 

este mesmo princípio constitutivo do discurso, a dialogia, promove o fenômeno da 

interdiscursividade; seja no primeiro ou no segundo caso, trata-se, em ambas as 

circunstâncias, sempre de um fenômeno de rompimento de fronteiras, textuais ou 

discursivas, e sempre orientado por um movimento cíclico e constante de construção, 

desconstrução e reconstrução do material linguístico, a dialogia. 

 O emprego de recursos próprios de uma linguagem de natureza antitética, construída 

por meio da retórica e pautada na argumentação, configura-se como uma dupla estratégia 

para estimular primeiramente a reflexão, mas com fins persuasivos, primordialmente, pois, 

como o próprio Agostinho de Hipona afirma, “Sou reflexivo, dom que me foi dado por Deus; 

portanto, refletir não é pecado.” (Confissões, Primeira Parte, Livro I, p. 50). 

 Assim, o exercício da persuasão, elaborado por meio da retórica, é a base em que se 

sustenta o discurso presente em Confissões, o mesmo recurso em que se respalda o discurso 

de José Saramago, em Caim, uma retórica figurativizada por meio da paródia e materializada 

no diálogo entabulado entre as personagens Caim e Deus, a fim de promover a 

desconstrução de modelos rígidos do pensamento, ao mesmo tempo em que oferece novas 

perspectivas para valores sacralizados pela tradição religiosa e filosófica. 

 Em Confissões, a argumentação, que resulta do discurso retórico típico do estilo de 

Agostinho de Hipona é caracterizada pelo emprego do recurso do sofisma, porque parte de 

premissas que direcionam a uma conclusão aparentemente irrefutável e verdadeira, mas 

que de fato, do ponto de vista da lógica, trata-se de uma falácia, uma vez que constrói 

argumentos que não podem ser considerados necessariamente válidos, ainda que se 

configurem como um exercício de natureza reflexiva – a lógica argumentativa de Agostinho 

de Hipona – tal conclusão só pode ser validada a partir da concepção da fé. O sofisma, 

embora apresente uma sintaxe típica, postulada a partir de um conjunto de premissas que 

direcionam a uma conclusão, permite também, do ponto de vista da análise do discurso, a 

identificação de vozes discursivas, que surgem do interdito, entre o discurso explícito 

expresso nas premissas e que caracterizam o sofisma, e enunciações que delas derivam, 

fenômeno típico da esfera dialógica. 

 À análise do discurso, interessa justamente a observação destas vozes que surgem 

neste interstício e que aqui é denominado como plano do interdito. Estas vozes surgem 
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sugeridas pelo valor expresso nas premissas, e que a elas se acessam por meio de diferentes 

modos de pensar, a indução, dedução e inferência. Propõe-se, a seguir, um modelo da 

sintaxe em que se constrói o silogismo presente na argumentação de Agostinho de Hipona, 

para evidenciar que seu discurso, embora de natureza lógica, só se valida por meio da fé. 

 Agostinho de Hipona constrói sua primeira premissa a partir de uma enunciação de 

valor declarativo, particular e pessoal, expressa por meio de um discurso explícito: 

 Primeira premissa (Declarativa - discurso explícito): 

“Sou reflexivo, [...] 

A partir desta primeira premissa, por meio do pensamento indutivo, é possível um 

desdobramento entre premissa e voz discursiva; a premissa oriunda da lógica típica que 

caracteriza o sofisma, por meio de uma relação causal ao conteúdo veiculado pela primeira 

premissa e expresso explicitamente na segunda premissa. Já a voz discursiva, esta de 

natureza mais abrangente e universal, surge no campo do interdito, ocorrência dialógica que 

atravessa os textos expressos pelas premissas primeira e segunda, e que a elas atribui um 

estatuto de verdade. Obtém assim o seguinte modelo: 

 

Segunda Premissa (Indução – discurso explícito): 

“[...], dom que me foi dado por Deus,” 

Primeira voz discursiva (Indução – fenômeno dialógico): 

Deus é capaz de conceder ao homem o dom que o torna reflexivo 

  

 A primeira premissa permite, ainda, o desdobramento de mais outras novas vozes 

discursivas, todas no plano do interdito e por meio do raciocínio indutivo, o que aqui se 

denominou segunda, terceira e quarta vozes discursivas, também todas orientadas por valor 

abrangente e universal:  

Segunda voz discursiva (Indução - fenômeno dialógico): 

O homem depende de Deus para ser agraciado com um dom 

 

Terceira voz discursiva (Indução - fenômeno dialógico): 

Todo dom que reside no homem é mérito de Deus, não do homem 

 



 
 

Página 26 de 87 
 

Quarta voz discursiva (Indução - fenômeno dialógico): 

Deus é poderoso 

  

 A segunda premissa está sintaticamente vinculada à primeira, por meio da conjunção 

conclusiva que introduz a próxima oração coordenada, “refletir não é pecado”, mas do plano 

da análise do discurso argumentativo, expressa um enunciado de valor verdadeiro somente 

em relação à primeira premissa, mas não uma verdade absoluta. O fato do refletir 

configurar-se como pecado, ou não, só é possível desde que se aceite que este ato é um 

dom exclusivo concedido por Deus, por meio da fé, caso contrário, trata-se de uma falácia. E 

isso ocorre porque o conteúdo que se afirma na segunda premissa é construído a partir da 

verdade, ou falsidade, expressa na primeira premissa, porque por meio da dedução, o que se 

afirma na segunda premissa pretende expressar um conteúdo de valor universal.  

 

Segunda premissa (Dedução - discurso explícito): 

“Portanto, refletir não é pecado” 

  

 A quinta e sexta vozes discursivas configuram-se como elaborações discursivas 

decorrentes da segunda premissa, todas no plano implícito, mas que se apoiam em um 

raciocínio caracterizado por um processo de inferência. A inferência é uma operação 

intelectual, de natureza abstrata, que leva a uma conclusão. O que permite que se chegue a 

esta conclusão é justamente o conteúdo expresso na segunda premissa. A quinta e sexta 

vozes discursivas só se constituem como concretas porque se constroem a partir da 

(pseudo)verdade veiculada no enunciado da segunda premissa: 

 

Quinta voz discursiva (Inferência - fenômeno dialógico): 

Ao refletir não estou a cometer pecados 

 

Sexta voz discursiva (Inferência - fenômeno dialógico): 

Tudo que é concedido por Deus não pode ser pecado 
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 No entanto, se por meio da análise discursiva do sofisma, revela-se uma perspectiva 

perscrutadora do conteúdo por ele expressa, a ponto de desvendar, nos interstícios de sua 

enunciação, questões que põem em dúvida a validade que suas premissas buscam persuadir, 

é incontestável a força das palavras que reverberam de sua estrutura verbal, a ponto do 

ouvinte não se preocupar com sua validade, e ainda assim persuadir-se e render-se ao que 

se argumenta. O que sugere que a estrutura do sofisma prescinde ao conteúdo, porque 

impõe uma autoridade discursiva, [Sou reflexivo, dom que me foi dado por Deus, portanto 

refletir não é pecado.] de natureza persuasiva que dificilmente se contesta ou se põe em 

dúvida. Ou seja, o sofisma é mais eficiente da perspectiva do estilo, porque a combinação 

poética e musical que sua estrutura sugere, esta como resultado do equilíbrio entre 

premissas e conclusão, por meio de um rigor estrutural, tem mais validade que o que seu 

conteúdo expressa; é a preponderância da forma sobre o conteúdo. Ainda em relação a esta 

questão, é possível sugerir que o sofisma, como uma estratégia argumentativa, prescinde à 

retórica, porque dele esta se apropria para agregar em sua interioridade a força expressiva 

que o sofisma lhe empresta, fato que se evidencia no discurso laudatório e solene presente 

em Confissões. 

 Ademais, se o sofisma, como recurso textual, ou como estratégia argumentativa, é 

uma das características presentes na retórica de Agostinho de Hipona, configurando-se 

como parte constitutiva de seu estilo autoral, questão que será mais detalhadamente 

estudada no capítulo II, é, também, para este estudo, uma das evidências de ocorrência de 

dialogia interna, porque se evidencia, em sua enunciação, a presença de múltiplas vozes que 

interagem e se correlacionam entre si, típicas do fenômeno dialógico, mas este restrito aos 

limites do texto ou do discurso em enfoque. Por outro âmbito, é justamente a intersecção 

dialógica que permite a sobreposição deste discurso com o discurso presente no romance 

Caim. 

 Primeiramente é importante observar que os textos cotejados neste estudo 

configuram-se, de uma forma muito ampla, como exercícios típicos argumentativos e, 

portanto, com vistas à persuasão, que por sua vez participa, intrinsecamente, como 

elemento constitutivo do discurso retórico dos autores analisados, e que encontraram na 

retórica uma estratégia para expor seus pontos de vista e intencionalidades, independente 

de estes serem verdadeiros ou falsos, desde que estejam a trabalho da persuasão. Assim, 
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torna-se relevante uma discussão pontual sobre a arte retórica, que surge no mundo cultural 

da Idade Média como uma das sete artes liberais. 

 Para Bahktin, (1935, p. 79 e 89), a retórica apresenta como uma peculiaridade 

constitutiva de seu processo um enfoque enfático e centralizador na figura do enunciatário, 

ou seja, um discurso focado no ouvinte. Peculiaridade, inclusive, que já havia sido observada 

anteriormente por Aristóteles, conforme citação de Ernest Curtius, “A educação retórica, 

combinada com o ensino da lógica e da dialética, devia capacitar o discípulo a influenciar os 

ouvintes [...]”15. 

 É com base neste pressuposto bakhtiniano, a relação intrínseca da retórica com seu 

ouvinte, que esta investigação propõe afirmar a presença de traços típicos da 

metalinguagem no discurso retórico – um discurso que se volta para seu processo de 

elaboração porque preocupado em criar estratégias que privilegiem seus objetivos – a 

elaboração intencional de uma enunciação cujo enunciado seja capaz de atingir com eficácia 

seu objeto destinatário, o enunciatário/leitor. Ressalta-se, no entanto, que não se trata de 

uma ocorrência pontual de procedimentos metalinguísticos, mas a observação de uma força 

de tensão no interior da retórica que sugere a presença de elementos metalinguísticos. Esta 

investigação propõe afirmar que é justamente esta característica essencial da retórica, de 

constantemente voltar-se para sua linguagem para criar estratégias com vistas a garantir a 

atenção de sua audiência que se atribui a esta arte sua dupla função de argumentar e 

persuadir.  

 Em Confissões, já se apontou a presença do sofisma como recurso presente no 

discurso retórico deste texto e preponderante para expressar e defender o pensamento 

argumentativo de seu autor. Em Caim, também se observa a argumentação como questão 

central do discurso da narrativa, que, por sua vez, também se apoia na arte retórica para 

defender seus argumentos e, portanto, também visando à persuasão. 

 Em Caim, a argumentação encontra sua força persuasiva na dialética que está 

presente em seu texto, ou seja, observa-se a prática de uma argumentação engenhosa que 

se concretiza por meio do diálogo, do embate argumentativo sutil entre vozes; em Caim, 

                                                           
15 CURTIUS, Ernest. P. 102. 
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precisamente entre as personagens Caim e Deus, como se pode observar no trecho16 a 

seguir, na cena logo após o assassinato de Abel por Caim: 

Deus: Que fizeste com teu irmão 
Caim: Era eu o guarda-costas de meu irmão 
Deus: Mataste-o 
Caim: Assim é, mas o primeiro culpado és tu, eu daria a vida pela vida 
dele se tu não tivesses destruído a minha 
Deus: Quis pôr-te à prova 
Caim: E tu quem és para pores à prova o que tu mesmo criastes 
Deus: Sou o soberano de todas as coisas 
Caim: E de todos os seres, dirás, mas não de mim nem da minha 
liberdade 
Deus: Liberdade para matar 
Caim: Como tu foste livre para deixar que eu matasse Abel quando 
estava na tua mão evitá-lo, bastaria que por um momento 
abandonasses a soberba da infalibilidade que partilhas com todos os 
outros deuses, bastaria que por um momento fosses realmente 
misericordioso, que aceitasses a minha oferenda com humildade, só 
porque não deverias atrever-te a recusá-la, os deuses, e tu como 
todos os outros, têm deveres para com aqueles a quem dizem ter 
criado 
Deus: Este discurso é sedioso 
Caim: É possível que o seja, mas garanto-te que, se eu fosse deus, 
todos os dias diria Abençoados sejam os que escolheram a sedição 
porque deles será o reino da terra 
Deus: Sacrilégio 
Caim: Será, mas em todo o caso nunca maior que o teu, que 
permitiste que abel morresse 
Deus: Tu é que o mataste 
Caim: Sim, é verdade, eu fui o braço executor, ma a sentença foi dita 
por ti 
Deus: O sangue que aí está não o fiz verter eu, caim podia ter 
escolhido entre o mal e o bem, se escolheu o mal pagará por isso 
Caim: Tão ladrão é o que vai à vinha como aquele que fica a vigiar o 
guarda 
Deus: E esse sangue reclama vingança 
Caim: Se é assim, vingar-te-ás ao mesmo tempo de uma morte real e 
de outra que não chegou a haver 
Deus: Explica-te 
Caim: Não gostarás do que vai ouvir 
Deus: Que isso não te importe, fala 

                                                           
16 Caim, pp.34-35. Trecho adaptado do original, com identificação, recorte e organização dos 
enunciados das personagens Caim e Deus, com o propósito de evidenciar o caráter retórico dialético 
presente no discurso argumentativo que perpassa toda a narrativa. 
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Caim: É simples, matei Abel porque não podia matar-te a ti, pela 
intenção estás morto 
Deus: Compreendo o que queres dizer, mas a morte está vedada aos 
deuses 
Caim: Sim, embora devessem carregar com todos os crimes 
cometidos em seu nome ou por sua causa Deus: Deus está inocente, 
tudo seria igual se não existisse 
Caim: Mas eu, porque matei, poderei ser morto por qualquer pessoa 
que me encontre 
Deus: Não será assim, farei um acordo contigo 
Caim: Um acordo com o Réprobo 
Deus: Diremos que é um acordo de responsabilidade partilhada pela 
morte de Abel 
Caim: Reconheces então a tua parte na culpa 
Deus: Reconheço, mas não o digas a ninguém, será um segredo entre 
deus e caim 

   

 Todo o presente diálogo configura-se como um exercício argumentativo típico da 

esfera da retórica dialética – por meio das enunciações de Deus e Caim constrói-se um 

intrincado diálogo, pautado pela engenhosidade e sutileza de seus enunciatários, mas 

orientado por um rigor metódico e pelo raciocínio lógico. Ademais, observa-se que muito do 

que afirmam os enunciados das personagens envolvidas no diálogo não são 

necessariamente verdadeiros, mas há uma logicidade, como se pode comprovar 

pontualmente na enunciação de Caim, linha 7 (Caim: E tu quem és para pores à prova o que 

tu mesmo criaste). Este argumento, embora bem elaborado do ponto de vista da retórica, 

visa somente à persuasão, mas carece de qualquer respaldo da veracidade, afinal, por que 

aquele quem cria não pode por à prova o que ele mesmo criou, suas criaturas? Ainda assim, 

observa-se que ao final do embate Caim parece se sobressair como o vencedor deste duelo 

verbal, porque na última enunciação de Deus, linha 40, este finalmente se rende às 

investidas verbais de Caim, porque Caim consegue provar não só a falibilidade de Deus mas 

também expor seu caráter corrompido (Deus: Reconheço, mas não o digas a ninguém, será 

um segredo entre deus e caim), revelando ter um potencial argumentativo mais efetivo e 

eficaz que seu opositor, Deus. 

 Evidências desta mesma estratégia argumentativa, o emprego da retórica dialética, 

observa-se também em O evangelho segundo Jesus Cristo, na cena em que Jesus questiona 
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Maria como teria somente ele escapado aos soldados que cumpriam as ordens de Herodes 

de matar todos os meninos de Belém17: 

Jesus: Desde quando começou meu pai a ter o sonho 
Maria: Há muitos anos 
Jesus: Quantos 
Maria: Desde que nasceste 
Jesus: Todas as noites o sonhou 
Maria: Sim, creio que todas as noites, nos últimos tempos já não me 
fazia acordar, uma pessoa acostuma-se 
Jesus: Nasci em Belém de Judeia 
Maria: Assim é 
Jesus: Que foi que aconteceu no meu nascimento para que meu pai 
sonhasse que ia me matar 
Maria: Não foi no teu nascimento 
Jesus: Mas tu disseste 
Maria: O sonho apareceu umas semanas depois 
Jesus: Que foi que se passou nessa altura 
Maria: Herodes mandou matar os meninos de Belém com menos de 
três anos 
Jesus: Porquê 
Maria: Não sei 
Jesus: O pai sabia 
Maria: Não 
Jesus: Mas a mim não me mataram 
Maria: Vivíamos numa cova fora da aldeia 
Jesus: Quer dizer que os soldados não me mataram porque não 
chegaram a me ver 
Maria: Sim 
Jesus: Meu pai era soldado 
Maria: Nunca foi soldado 
Jesus: Que fazia então 
Maria: Trabalhava nas obras do Templo 
Jesus: Não compreendo 
Maria: Estou a responder às tuas perguntas 
Jesus: Se os soldados não chegaram a ver-me, se vivíamos fora da 
aldeia, se o pai não era soldado, se não tinha responsabilidade, se 
nem sequer sabia por que motivo mandou Herodes matar os 
meninos 
Maria: Sim, teu pai não soube por que motivo Herodes mandou 
matar os meninos 
Jesus: Então 

                                                           
17 O Evangelho Segundo Jesus Cristo, pp.186-188. Trecho adaptado do original, com identificação, 
recorte e organização dos enunciados das personagens Caim e Deus, com o propósito de evidenciar o 
caráter retórico dialético presente no discurso argumentativo que perpassa toda a narrativa. 
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Maria: Nada, se não tens mais perguntas a fazer-me, eu não tenho 
mais respostas a dar-te, 
Jesus: Ocultas-me qualquer coisa 
Maria: Ou és tu que não és capaz de ver 
Jesus: O pai sabia que os meninos iam ser mortos 
Maria: Estava a trabalhar nas obras do Templo, em Jerusalém, 
quando ouviu uns soldados que falavam do que ia fazer 
Jesus: E depois 
Maria: Veio a correr para te salvar 
Jesus: E depois 
Maria: Mais nada, os soldados fizeram o que lhes tinham mandado e 
foram-se embora 
Jesus: E depois 
Maria: Depois voltamos para Nazaré 
Jesus: E o sonho começou 
Maria: A primeira vez foi na cova 
Jesus: O meu pai matou os meninos de Belém 
Maria: Que loucura estás a dizer, mataram-nos os soldados de 
Herodes 
Jesus: Não, mulher, matou-os o meu pai, matou-os José, filho de Heli, 
que sabendo que os meninos iam ser mortos não avisou os pais deles 

  

 Neste diálogo, é contundente o agravamento do nível de tensão à medida que se 

desenvolve a argumentação entre as personagens, com seu ápice nas linhas 30 e 31, 

momento em que Jesus, por meio da lógica, compreende a culpa de José nas mortes dos 

meninos de Belém. No entanto, o mais interessante não é literalmente o conteúdo que se 

enuncia, mas o que fica sugerido no interdito: Jesus, ao final, percebe que Maria sempre 

soube da verdade, e se escondeu o fato é porque não só ela tinha conhecimento do que 

havia acontecido, como também era ciente da culpa de José, e que, portanto, ela também 

era culpada, mas duplamente: primeiro porque ao conhecer a verdade escondeu-a de Jesus 

ao ser interpelada por este, que ao não conhecer a verdade não consegue questioná-la 

diretamente, uma vez que só conhece a verdade por meio do discurso que se desenvolve 

entre ambos os enunciadores-enunciatários, esquivando-se por meio de jogos enunciativos; 

em um segundo momento porque também, ela, Maria, sente sua própria parcela de culpa 

em relação ao evento trágico dos meninos de Belém, principalmente ao se observar a 

relação imediata entre as enunciações das linhas 35 (Jesus: Ocultas me qualquer coisa) e 36 

(Maria: Ou és tu que não consegues ver). Este é o efeito que se pretende provocar no leitor 

ao promover estes longos, detalhados, mas sutis jogos enunciativos, caracterizados por uma 
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lógica implacável, mas ao mesmo tempo tão sublime e de intensa comoção, um discurso 

argumentativo irrefutável. 

 Ademais, outro recurso que se evidencia nestes dois trechos é a ocorrência do 

diálogo socrático, fenômeno de natureza tipicamente dialógica porque faz insurgir, do 

entremeio dos enunciados, outras vozes, estas apenas sugeridas nos enunciados e que não 

participam da enunciação, mas que são responsáveis por presentificar a verdade de que se 

apropriam os indivíduos que participam do diálogo, acessado por meio da aquisição do 

conhecimento. É por este processo que Caim compreende que Deus é tão culpado quanto 

ele pela morte de Abel; assim também Jesus conhece a verdade sobre o envolvimento de 

José e Maria na morte dos meninos de Belém. O diálogo socrático, neste capítulo, é 

observado a partir de sua natureza dialógica e como recurso característico dos gêneros 

sério-cômicos, porque deles resultam uma reconfiguração da realidade posta previamente 

como única e estática. No capítulo II, este fenômeno é retomado mas sob a ótica do estilo 

presente na escrita de Agostinho de Hipona e como este aplica o diálogo socrático como 

uma estratégia para atingir a condição de saber-conhecer. 

 De uma perspectiva muito ampla e resumida, o enredo de Caim configura-se como 

uma paródia de alguns episódios bíblicos presentes no Velho Testamento. Portanto, trata-se 

de uma narrativa que se constrói por meio da interdiscursividade com o discurso bíblico, 

mas às avessas, como seu contrário, com a enunciação como palco de debates que permite 

movimentos de construção e desconstrução de verdades e valores. Ademais, o recurso 

paródico presente em Caim configura-se como um processo que permite recuperar valores 

sócios históricos, no intuito de recontextualizá-los em um novo eixo tempo-espaço, o da 

contemporaneidade. Por isto mesmo, pode-se afirmar que a narrativa Caim configura-se 

como um diálogo discursivo às avessas, porque este ao parodiar alguns eventos da narrativa 

bíblica desconstrói verdades enrijecidas, estratificadas, expondo-as ao jogo cômico, plural, 

cínico-desmascarador autorizado pela cosmovisão carnavalesca típica do gênero discursivo 

sério-cômico a que se vincula a paródia Uma das estratégias a que faz uso José Saramago 

para a construção deste discurso paródico é buscar na enunciação religiosa a verdade 

rigorosa típica dos discursos monológicos e submetê-la ao exercício argumentativo para 

evidenciar a sua natureza frágil e contestável. 
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 Já Agostinho de Hipona, por meio de seu discurso argumentativo, também aplica a 

mesma estratégia, mas com intencionalidade oposta à intenção de José Saramago, porque o 

propósito de Agostinho de Hipona consiste em reafirmar o discurso religioso, enaltecendo os 

valores divinos, mas como já discutido anteriormente, sua estratégia também se mostra 

frágil, porque sua argumentação respalda-se exclusivamente na fé, embora a dedução desta 

evidência apareça de forma muito velada, sutil, decifrável apenas a partir de um trabalho 

minucioso e rigoroso da linguagem de que se constitui seu discurso.  

 Na interdiscursividade entre José Saramago e Agostinho de Hipona há o 

entrecruzamento entre algumas categorias ideacionais de natureza antitética: a fé e a razão, 

o crer em oposição ao saber.  Em Confissões, reflete-se uma forma religiosa de pensar, uma 

filosofia cristã, ou mais pontualmente, a filosofia patrística; Agostinho de Hipona contrasta 

sua vida de pecador com a possibilidade de ser contemplado por uma graça que é divina, e 

assim traduz em suas confissões preocupações que são muito mais de natureza filosófica 

existencial do que propriamente uma declaração de fé, porque seu discurso é construído sob 

a ótica da lógica, da razão, do questionamento que clama por respostas, “Concede, Senhor, 

que eu saiba se é mais importante invocar-Te e louvar-Te, ou se devo antes conhecer-Te, 

para depois Te invocar.” (Confissões, Primeira Parte, Livro I, p.29). 

 Evidencia-se, assim, que a interdiscursividade entre as obras Confissões e Caim reside 

na base dos respectivos discursos, porque ambos os textos partem de uma mesma matéria, 

a relação entre três elementos – o homem, Deus, e a origem do pecado. Ambos os textos 

utilizam-se do discurso retórico para equacionar esses três pilares, mas para propor, por 

meio de estratégias persuasivas, reflexões que se distanciam entre si, em um percurso de 

convergência, intersecção e divergência entre os discursos. Assim, a concepção que cada um 

dos autores propõe a respeito do conceito de pecado configura-se como um exemplo que 

ilustra este percurso orientado por movimentos ora de aproximação, ora de sobreposição, 

ora de distanciamento entre os discursos. Em Confissões, o pecado está no homem, Deus 

criou o homem, mas não o pecado que está no homem, e justifica-se no livre-arbítrio – 

“Deus permite o pecado como um meio para seus desígnios, não é o autor do pecado.” 

(Confissões, Primeira Parte, Livro I, p. 40). Em Caim, o pecado está no homem, porque Deus 

criou o homem falível, portanto, Deus é o responsável pelo pecado que está no homem. Por 

extensão, Deus é o autor do pecado praticado pelo homem, e é o responsável pelo 
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sofrimento do homem em todas as instâncias e duplamente, porque o indivíduo sofre pelas 

consequências próprias do pecado executado por ele, mas que a ele não pode ser imputada 

nenhuma responsabilidade, e sofre ao ser punido por Deus. 

 Outro ponto de convergência entre os discursos das citadas obras é em relação aos 

enunciatários da ação enunciativa presente em cada texto, ambos os autores destinam suas 

palavras aos homens, por meio de diferentes estratégias presentes em suas enunciações. Em 

Confissões, observa-se que o filósofo religioso faz uso do solilóquio como uma estratégia de 

aproximação entre a enunciação, objeto de sua obra, e os homens, seu leitor. Por meio de 

um discurso de tom e intencionalidade autobiográfica-confessional, Agostinho de Hipona 

transforma seu enunciado, um solilóquio, em um diálogo. O solilóquio, gênero 

conceitualmente dialógico por essência, porque propõe um exercício constante de 

ambivalência entre o construir e reconstruir com seu enunciador-enunciatário a matéria de 

que se ocupa sua própria enunciação, configura-se como estratégia de aproximação entre 

enunciação e enunciatário, porque a enunciação, ao materializar-se como texto escrito, e 

não mais como um texto típico da esfera da interioridade de seu enunciador, simula, em sua 

materialidade escritural, um diálogo com um “eu” que é duplo, porque atua, 

simultaneamente, como um eu-enunciador e um eu-enunciatário. 

Assim, se em um primeiro plano o solilóquio sugere um monólogo, por meio de um 

discurso interiorizado do eu-enunciador com seu estado de consciência, um eu-enunciatário, 

em um segundo plano, Agostinho de Hipona, ao materializar este discurso velado, restrito 

apenas ao plano de consciência do enunciador, propõe uma estratégia para a ação 

enunciativa, transformando-a não mais em um monólogo interiorizado, mas em um diálogo, 

atribuindo ao confessor o papel de enunciador e tendo como seu respectivo enunciatário 

Deus; ainda assim, é aos homens que Agostinho de Hipona tenciona atingir com suas 

palavras ao argumentar e testemunhar a favor da existência de Deus, uma vez que seria um 

despropósito dirigir-se a alguém com o intuito de defender a existência deste mesmo 

alguém, como sugere inicialmente o solilóquio. 

Igualmente, José Saramago ao criar um simulacro de diálogo entre as personagens 

Deus e Caim, no romance Caim, ou entre Jesus e Maria, em O Evangelho Segundo Jesus 

Cristo, como já analisado anteriormente, apenas para citar um dentre muitos exemplos, 

dirige suas contestações não a Deus, mas aos homens, contemporâneos a ele, seus leitores. 
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Tal procedimento configura-se como uma estratégia para tornar a argumentação mais eficaz 

e produtiva. 

 Outro ponto de convergência, e, portanto, outra evidência de ocorrência dialógica 

entre as obras reside no modus de construção dos discursos, ambos os enunciados seguem 

um mesmo contrato enunciativo, justamente porque há um acordo entre enunciado e 

enunciação, o que permite que os enunciatários de Confissões e de Caim, já previamente 

identificados como os homens, interpretem as diferentes imagens que cada discurso 

constrói como sempre verdadeiras, o Deus de Agostinho de Hipona é contrário à imagem do 

Deus que se constrói em Caim, mas ainda assim, ambos os discursos promovem um estatuto 

de verdade (/ser/ e /parecer/). Tanto em Confissões quanto em Caim, este estatuto de 

verdade é construído por meio de discursos dotados de estratégias persuasivas; em Caim, 

Deus é e parece ser vingativo, mal-humorado e punitivo; em Confissões, Deus é e parece ser 

de suma bondade e onipotência. Nas narrativas, há inúmeras ocorrências deste estatuto de 

verdade, que a partir de estratégias discursivas semelhantes é responsável pela construção 

de imagens antitéticas de Deus, respectivamente, em Caim Deus é e parece “mau/mal”, em 

Confissões Deus é e parece ser “benevolente” e que pode ser exemplificado em dois 

momentos: em Caim quando Deus confronta Adão e Eva por terem comido do fruto 

proibido, o que acarreta na inexorável expulsão de ambos do Paraíso; em Confissões, 

escolheu-se o momento em que o confessor, após sua conversão ao Cristianismo, se volta 

para Deus para exultar a eterna complacência divina. Para mais bem detalhar as estratégias 

persuasivas presentes em ambos os discursos, estes dois momentos das respectivas 

narrativas são fragmentados e analisados cena a cena. 

Em Caim – cena da chegada de Deus ao Jardim do Éden, para expulsar Adão e Eva deste 

paraíso: 

Anunciado por um estrondo de trovão, o senhor fez-se presente. 
Vinha trajado de maneira diferente da habitual, segundo aquilo que 
seria, talvez, a nova moda imperial do céu, com uma coroa tripla na 
cabeça e empunhando um ceptro como um cacete. Eu sou o senhor, 
gritou, eu sou aquele que é. O jardim do éden caiu em silêncio 
mortal, não se ouvia nem o zumbido de uma vespa, nem o ladrar de 
um cão, nem um pio de ave, nem um bramido de elefante. Apenas 
uma bandada de estorninhos que se havia acomodado numa árvore 
levantou voo num só impulso, e eram centenas, para não dizer 
milhares, que quase obscureceram o céu. (Caim, p.16). 
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 Nesta cena, a chegada de Deus é descrita como um evento desorganizador, por meio 

de um campo semântico que promove a ruptura de uma ordem estabilizada, um continuum 

que é bruscamente interrompido e que promove diferentes efeitos no leitor e que são de 

ordem sinestésica: “[...]um estrondo de trovão [...]”, a presença de Deus é anunciada por um 

estímulo auditivo que sugere duplamente um incômodo e a imposição de sua presença, não 

se é possível fugir ou evitar a presença divina. Em seguida descreve-se a forma com que 

Deus vem vestido, “Vinha trajado de maneira diferente da habitual, [...], a nova moda 

imperial do céu, com uma coroa tripla na cabeça e empunhando o ceptro como um cacete.”, 

o fato de Deus chegar trajado diferente da maneira habitual sugere uma ocasião também 

diferente da habitual, cuja vestimenta estimula o interlocutor a partir do aspecto visual com 

o intuito de intimidação, mas por um viés irônico, dada a seleção lexical empregada no 

discurso, “moda imperial”, “coroa tripla na cabeça”, “empunhando o ceptro como um 

cacete”, o que promove ao discurso um tom de suntuosidade mas também de crítica, de riso 

jocoso desta figura que se impõe como magistral, mas é descrito de forma ridicularizada, 

numa relação ambígua de autoridade/(des)autoridade, de nobre/grotesco. Por fim, o 

terceiro estímulo sensorial é da ordem do movimento, do ritmo, da atmosfera do ambiente, 

por meio dos aspectos sonoros e visuais, uma movimentação que se impõe rompendo a 

estabilidade e impondo um silêncio que é antinatural a um espaço tipicamente natural, o 

silêncio que se instaura logo após Deus enunciar-se perante seus interlocutores, “Eu sou o 

senhor, [...], eu sou aquele que é.”, o que promove, novamente, a intimidação, não só dos 

interlocutores diretos de Deus mas também de todos os demais seres que estão presentes 

no evento, como testemunhas, os animais que se silenciam ou as aves que fogem. Todos 

estes elementos que antecedem ao embate enunciativo que ocorrerá em seguida a este 

anúncio, entre Deus, de um lado, e Adão e Eva, do outro lado, e que muitos nem são de 

ordem verbal, embora imprescindíveis para a construção de significado do discurso, atuam 

como estratégias persuasivas para a construção do estatuto de verdade que se quer 

construir e que permeia todo o discurso presente no romance Caim: Deus é e parece “mau”. 

Esta estratégia também se observa em outros romances do escritor José Saramago, pois o 

mesmo procedimento está presente, por exemplo, em O Evangelho Segundo Jesus Cristo, no 

diálogo entre Jesus e Pastor ao discutirem as diferentes imagens que cada uma destas 
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personagens assume em relação a Deus; mas, retornar-se-á a este assunto no capítulo em 

que se dedica ao estudo do estilo saramaguiano. 

Em Confissões – cena em que Agostinho de Hipona explica as razões de seu amor a Deus, 

confessando-o: 

Ó Verdade, Vós em toda parte assistis a todos os que Vos 
consultam e ao mesmo tempo respondeis aos que Vos interrogam 
sobre os mais variados assuntos. Respondeis com clareza, mas nem 
todos Vos ouvem com a mesma lucidez. Todos Vos consultam sobre 
o que desejam, mas nem sempre ouvem a Vós. O Vosso servo mais 
fiel é aquele que não espera nem prefere ouvir aquilo que quer, mas 
se propõe a aceitar, antes de tudo, a resposta que de Vós ouviu. 

Tarde Vos amei, ó Beleza tão antiga e tão nova, tarde Vos 
amei! Eis que habitáveis dentro de mim, e eu lá fora a procurar-Vos! 
Disforme, lançava-me sobre estas formosuras que criastes. Estáveis 
comigo, e eu não estava convosco! 

Retinha-me longe de Vós aquilo que não existiria se não 
existisse em Vós. Porém chamastes-me com uma voz tão forte que 
rompestes a minha surdez! Brilhastes, cintilastes e logo afugentastes 
a minha cegueira! Exalastes perfume: respirei-o, suspirando por Vós. 
Saboreei-Vos, e agora tenho fome e sede de Vós. Tocastes-me e ardi 
no desejo da Vossa paz.” (Confissões, p.284-285) 

 

 Nesta cena, de forte tom emotivo e altivo, haja vista o emprego incisivo de recursos 

linguísticos de ordem emotiva, como a interjeição e a pontuação expressiva, por meio do 

emprego de estruturas sintáticas exclamativas, Agostinho de Hipona, em posição de 

confissão, relata seu amor a Deus, descrevendo esta entidade a partir da perspectiva da 

louvação e do clamor. A presença de Deus não se impõe mas é antes trazida para o discurso 

a partir da enunciação deste que se confessa, esvaziando a presença de Deus de autoridade 

e imposição e tornando-o pleno, onipresente, absoluto, mas principalmente benevolente. 

Além do plano expressivo, a linguagem poética configura-se como outro recurso persuasivo 

para a construção de uma imagem positiva de Deus, a beleza de Deus materializa-se por 

meio da beleza das palavras – enquanto forma, por meio de uma seleção lexical sofisticada – 

enquanto conteúdo, por meio da construção de imagens extremamente poéticas: “[...] 

Brilhastes, cintilastes e logo afugentastes a minha cegueira!”, evidencia-se neste trecho que 

Deus é luz, enquanto o homem é escuridão, porque cego, mas Deus, em sua onipotência e 

benevolência, afugenta o mal que está no homem. Por fim, uma terceira estratégia 

persuasiva observa-se na relação hierárquica que assume o enunciador, Agostinho de 



 
 

Página 39 de 87 
 

Hipona, em relação ao objeto enunciado – Deus, como objeto de louvação e veneração, – e 

em relação ao seu enunciatário, o leitor ou os homens de seu tempo, a audiência do 

enunciador, a quem aquele tenta persuadir a respeito das qualidades divinas, intenção que 

materializa-se no tom triplamente laudatório, clamoroso e altivo que se instaura no 

discurso. Assim, para Agostinho de Hipona, Deus é e parece bom e seu discurso persuasivo 

está a favor da construção e divulgação desta imagem. 

 Por fim, outro conceito bakhtiniano relevante para esta investigação é com relação 

ao estudo dos gêneros textuais. No capítulo “Peculiaridades do gênero, do enredo e da 

composição das obras de Dostoiéviski”18, Bakhtin ocupa-se em detalhar questões 

relacionadas à problematização dos gêneros, especialmente aqueles pertencentes à 

categoria do sério-cômico, ressaltando a natureza retórica como uma característica típica 

desse gênero, o que se permite observar uma unidade de sentido entre forma e conteúdo. 

Mikhail Bakhtin, ainda discutindo sobre a questão dos gêneros textuais, afirma que os 

gêneros sério-cômicos alicerçam-se em três pontos fundamentais: 1) a proposição de um 

novo tratamento dado à realidade; 2) utilização da experiência e da fantasia livre; 3) à 

sujeição à pluralidade de estilos e vozes. A seguir, discorre-se sobre como tais fundamentos 

podem ser identificados tanto em Confissões quanto em Caim, se não como elementos 

presentes em sua totalidade, ao menos como traços, permitindo afirmar que tais narrativas 

podem ser categorizadas como textos representativos dos gêneros sério-cômico. 

 Já se discutiu a importância da retórica, com vistas à persuasão, que se constitui a 

partir de estratégias argumentativas e que está presente tanto em Confissões quanto em 

Caim, falta investigar possíveis relações entre o conteúdo – a retórica, e a forma – o gênero 

textual a que se vinculam as narrativas de Agostinho de Hipona e José Saramago, com vistas 

a observar se de fato é possível afirmar que tais textos estão relacionados ao gênero sério-

cômico, tal como afirma Bakhtin. 

 Primeiramente, Mikhail Bahktin afirma a relação imediata entre os gêneros do sério-

cômico e a cosmovisão carnavalesca, assim como a presença do elemento retórico, mas este 

norteado por um tom mais alegre e leve, porque é justamente esta cosmovisão carnavalesca 

que promove o esvaziamento da seriedade, da unilateralidade que sugere o modelo retórico 

tradicional, porque, segundo o filósofo da linguagem, esta cosmovisão carnavalesca atua 

                                                           
18 BAHKTIN, Mikhail. “Peculiaridades do gênero, do enredo e da composição das obras de 
Dostoiéviski”. Problemas da Poética de Dostoiévski, p.101-180. 



 
 

Página 40 de 87 
 

como uma força dotada de vitalidade e poderosa ação transformadora, capaz de promover 

novas relações com a realidade, transformando o sério em cômico e desconstruindo o 

dogmatismo. 

 O romance Caim está sujeito a esta influência transformadora da cosmovisão 

carnavalesca, fenômeno que permite com que a enunciação presente nesta narrativa 

estabeleça uma nova relação com a realidade bíblica em que se ancora; o texto paródico é a 

configuração deste novo mundo em que o sério, o altivo e o elevado são transfigurados em 

riso, embora este riso seja de natureza crítica e desmascaradora. 

 A retórica que permeia os diálogos entre Jesus e Maria, em O Evangelho segundo 

Jesus Cristo, e entre Caim e Deus, em Caim está impregnada de uma comicidade 

desmascaradora e totalmente destituída de seu tom elevado tradicional, e por isso mesmo 

promove a desconstrução de valores míticos próprios dos espaços elevados. Deus, Caim, 

Jesus e Maria são deslocados de seus papeis épicos, lendários e míticos e trazidos para os 

quintais das casas, para as montanhas junto aos pastores ou para a cozinha onde arde o fogo 

do forno em que se assam os pães. Em ambos os excertos presentes, em Caim e O 

Evangelho Segundo Jesus Cristo, e analisados anteriormente observa-se uma dissonância 

entre o elemento espaço-temporal e a natureza, a matéria com que se ocupam os discursos 

narrativos; em Caim, as personagens Deus e Caim tentam dirimir de quem, ou quem seria o 

mais culpado pelo assassinato de Abel, enquanto este jaz, corpo inerte, morto a “golpes de 

uma queixada de jumento” premeditadamente escondida num silvado, num vale habitado 

por raposas, sangrando aos pés de ambos, as figuras mítico-religiosas do Velho Testamento. 

Da mesma forma, no pungente diálogo entre Jesus e Maria, há uma incômoda incoerência 

entre a matéria da enunciação e o eixo enunciador-tempo-espaço: discutem o complexo 

problema da culpa no assassinato dos meninos de Belém, enquanto no quintal arde o calor 

do fogo do forno assando os pães. Este deslocamento espaço-temporal promove a 

banalização do conteúdo enunciativo a que se dedica a retórica tradicional, para se tornar 

outro modelo de retórica, e também dos papeis míticos que as personagens representam. 

Os diálogos ocorrem na esfera do familiar, do cotidiano, do comum e do mundano, e o 

conteúdo univocal típico do discurso bíblico abre-se para uma variedade de novas vozes que 

surgem no discurso a partir do plano do interdito, vozes que surgem por meio de recursos 

persuasivos e estratégias desmascaradoras. 
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  Em Confissões, também se evidenciam traços típicos dos gêneros sério-cômicos, 

embora a matéria de que se ocupe a prosa de Agostinho de Hipona seja de natureza do 

elevado e sério; mas não quanto à forma, uma vez que neste texto também se evidenciam a 

pluralidade de estilos e a variedade de vozes típicas de uma cosmovisão carnavalesca. 

 Assim, a retórica que promove a argumentação que sustenta o discurso de Agostinho 

de Hipona constrói-se a partir de estratégias que permitem a abertura do texto para uma 

pluralidade de estilos e vozes, como o diálogo socrático, o sofisma e a sátira-menipeia. E o 

elemento carnavalesco é um dos traços que permite categorizar esta prosa de Agostinho de 

Hipona como um texto típico dos gêneros sério-cômicos, justamente por meio do 

tratamento artístico livre com que o escritor trabalha a matéria em que se ocupa discutir, 

cuja natureza tende ao elevado, ao discurso univocal e a conceitos rígidos, mas que em 

Confissões estes valores são desconstruídos pela multiplicidade de vozes que surgem em seu 

texto e que permitem recriar uma nova realidade, diferente daquela tradicional sugerida 

pelo texto bíblico, mas aquela outra que se abre ao universo plurissignificativo típico da 

esfera do artístico, do literário. 

Assim, por meio de seus respectivos discursos, os enunciadores presentes nas 

narrativas Caim e Confissões, revelam um fato, com um único efeito de sentido: ambos 

utilizam-se da franqueza, mas mostram diferentes maneiras de interpretar um mesmo 

objeto por meio de suas enunciações, Deus, num entrecruzar entre a fé e a razão. 
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Capítulo II 

Confissões: a argumentação da fé e da razão 

 Em Confissões, Agostinho de Hipona propõe equacionar três grandes áreas do 

conhecimento humano: a filosofia, a razão e a religião, por meio de um projeto pessoal que 

está ilustrado na própria organização de seu texto – divide seu relato pessoal, de tom 

autobiográfico-confessional, em duas partes, intituladas “Primeira Parte” e “Segunda Parte”. 

Em “Primeira Parte”, embora adote uma perspectiva de relato autobiográfico, seu autor 

ocupa-se em confessar seus pecados como homem, da infância à vida adulta, por meio de 

um discurso em tom laudatório; em “Segunda Parte”, observa-se que a narrativa assume 

dois momentos distintos, primeiramente seu enunciador confessa sua fé, para 

posteriormente confessar seu desejo de se dedicar a louvar a Deus. Observa-se ainda, uma 

correspondência entre organização estrutural e o eixo temático a que dedica a obra, a 

natureza autobiográfica que corresponde à “Primeira Parte”, e a natureza confessional 

reservada à “Segunda Parte”.  

 Assim, em Confissões, Agostinho de Hipona ocupa-se de uma história menor, a sua, 

mas que apresenta um simbolismo universal. Este simbolismo ao ser alçado da perspectiva 

pessoal, individual, para uma perspectiva mais ampla, adquire um sentido, uma 

interpretação que se configura como uma disputa entre a natureza espiritual, a constituição 

humana e a própria constituição da sociedade. Por sua vez, o que se depreende do discurso 

de Confissões é uma ideia de filosofia concebida como um discurso vinculado a um modo de 

vida, e como um modo de vida que também está vinculado a um discurso, o Estilo 

Agostiniano – conhecer este estilo implica o estudo de um percurso que se inicia com um 

discurso interiorizado, monológico, reflexo do pensamento de seu autor que se volta para 

Deus, por meio do solilóquio; em outra instância, amplia-se para um diálogo, agora com seu 

leitor, e que reverbera um conhecimento pautado pelo exercício argumentativo, que por sua 

vez constrói um discurso em que se sedimenta a filosofia cristã, o estado de beatitude que 

tanto buscou Agostinho de Hipona durante sua vida, especialmente após sua conversão ao 

cristianismo, em 386, via as palavras de Paulo de Tarso. Para compreender o Estilo 

Agostiniano, é preciso, pois, percorrer cada etapa desse percurso. 

 Ao escrever Confissões, Agostinho de Hipona se propõe a um exercício pessoal de 

busca do estado de felicidade que se fundamenta na fé e na razão, e não uma disciplina 
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teórica pautada pelo trabalho intelectual, justamente porque não lhe interessa 

problematizar a organização do universo físico ou de natureza espiritual, mas sim impor a si 

mesmo uma indagação sobre sua própria condição humana, e buscar um estado de 

beatitude, por meio das Sagradas Escrituras. Assim, o discurso que insurge, em primeira 

instância de seu monólogo com Deus, o que justificaria o gênero confessional, e seu 

desdobramento em segundo plano, por meio do simulacro de um diálogo com os homens, é 

pautado por um ato de intuição e fé, porque se apoiam em valores aqueles a que Agostinho 

de Hipona entendia como convicção interior aliada ao que se pode demonstrar 

racionalmente, ou seja, entre a verdade revelada e a verdade lógica – a verdade revelada 

pelas Sagradas Escrituras – e a verdade lógica, aquela compreendida como o estado de 

entendimento daquilo que as Sagradas Escrituras lhe ensinavam. Para Agostinho de Hipona 

a fé é a via de acesso para obter a verdade eterna que as Sagradas Escrituras pregam, mas 

ainda assim uma fé que se apoia na razão, porque ainda que as verdades da fé não possam 

ser comprovadas, Agostinho de Hipona, por meio de seu discurso argumentativo procura 

demonstrar, não só por meio de Confissões, mas por todo o conjunto de sua obra, o acerto 

de se crer nas verdades da fé, e ele o faz por meio da razão, e justamente porque propõe 

uma conciliação das verdades reveladas e ideias filosóficas é que se pode categorizar sua 

filosofia cristã como uma derivação de um ramo maior da filosofia antiga, a filosofia 

patrística. Dessa forma, Agostinho de Hipona, em A cidade de Deus (413-426), conforme 

citação de José Américo Motta Pessanha em Agostinho de Hipona – Vida e Obra, antecipa o 

racionalismo cartesiano ao formular a tese “Se eu me engano, eu sou, pois aquele que não é 

não pode ser enganado”, em que se é impossível a não aproximação com o pensamento que 

René Descarte (1596-1650) anunciaria somente doze séculos mais tarde, ao defender a tese 

de que a dúvida é o caminho que leva ao conhecimento. 

 Por conseguinte, em “Primeira Parte”, que corresponde aos Livros de I a IX, 

Agostinho de Hipona ocupa-se em confessar seus desmandos e desregramentos, com 

enfoque ao período que antecede ao seu processo de conversão ao cristianismo; ou seja, 

ainda que confesse seus pecados, trata-se de uma narrativa de relato pessoal, de sua 

infância até sua vida adulta, o que confere a esta parte da obra uma tendência para o gênero 

autobiográfico; já em “Segunda Parte”, dos Livros X ao XIII, o autor concentra-se em 

confessar sua vida no momento presente, como bispo, e é nessa parte que se encontram os 
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textos “Livro X – O Encontro de Deus”; “Livro XI – O homem e o Tempo”; “Livro XII – A 

Criação”; de que se ocupa mais pontualmente esta análise, uma vez que se configura como 

parte do corpus a ser investigado nesta pesquisa. Ademais, tal recorte justifica-se porque 

não interessa ao presente estudo o caráter autobiográfico da obra, mas sim a natureza 

argumentativa do discurso em que se apoia Agostinho de Hipona em defesa de sua fé e, por 

conseguinte, de sua crença, cuja ocorrência observa-se com maior ênfase na segunda parte 

da obra, aqui intitulada “Segunda Parte”, mais especificamente nos livros selecionados e já 

relacionados anteriormente. É ainda na segunda parte de Confissões que Agostinho de 

Hipona, de maneira mais sistematizada, propõe a problematização de uma série de 

conceitos que desafiaram o homem medieval e que ainda permanecem como questões 

abertas à discussão na contemporaneidade, e que conferem ao seu discurso uma 

perspectiva filosófica, tais como um apelo à compreensão da natureza divina e sua 

conceituação, assim como outros fenômenos naturais, como a existência do tempo e seu 

funcionamento. Ou seja, Agostinho de Hipona ocupa-se não somente com questões do 

âmbito religioso, mas com todo um conjunto de saberes que se configuram como sua 

mundividência; outra perspectiva que contribuiu para a definição e recorte do corpus a ser 

investigado. 

O Estilo Agostiniano 

 “SOIS GRANDE, SENHOR, e infinitamente digno de ser louvado. 
É grande o vosso poder e incomensurável a vossa sabedoria. O 
homem, fragmentozinho da criação, quer louvar-Vos; – o homem que 
publica a sua mortalidade, arrastando o testemunho do seu pecado e 
a prova de que Vós resistis aos soberbos. Todavia, este homem, 
particulazinha da criação, deseja louvar-Vos. Vós o incitais a que se 
deleite nos vossos louvores, porque nos criastes para Vós e o nosso 
coração vive inquieto, enquanto não repousa em Vós.” (Confissões, 
Primeira Parte, Livro I, cap. 1) 

  

 Assim se inicia Confissões (400), envolta em um tom paradoxal já sugerido no título, 

ao titubear em relação ao gênero discursivo a que se alude a nomeação do capítulo 1, uma 

“Invocação ou Louvor?”, mas que se revela uma oração laudatória a Deus que se estende até 

o capítulo 5, como um preâmbulo a indulgenciar o assunto profano a que Agostinho de 

Hipona pretende introduzir a partir do capítulo 6, que se inicia em Tagaste, atual Argélia, a 
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13 de novembro de 354: a longa história de desregramentos que resume o seu nascimento 

até sua vida adulta, antes de sua conversão ao cristianismo.  

 O tema, em Confissões, gravita entre dois eixos centrais, a vida de um pecador em 

oposição à graça divina, incutindo em seu discurso preocupações de ordem filosófica 

existencial. 

 Enquanto gênero discursivo, também o texto é pautado por dualidades que oscilam 

entre o relato autobiográfico e o ato confessional. Do ponto de vista do discurso 

confessional, o texto sugere um monólogo, ou mais precisamente um solilóquio, um 

discurso interiorizado em que se propõe o simulacro de um diálogo com Deus e, por 

extensão, com os homens, porque implícita na fala do enunciador – Agostinho de Hipona – 

abre-se um espaço reservado à figura do enunciatário, Deus, a quem ele se dirige, 

“Concedei, Senhor, que eu perfeitamente saiba se primeiro Vos deva invocar ou encomiar, 

se, primeiro, Vos deva conhecer ou invocar.” (Confissões, Primeira Parte, Livro I, p. 37). A 

questão do diálogo se torna relevante na medida em que se configura como uma estratégia 

para promover o saber, muito semelhante à função típica do gênero do diálogo socrático, 

que por sua vez é dotado de uma natureza tipicamente dialógica. Agostinho de Hipona, ao 

assumir o papel de não-saber, porque se coloca como aquele que interroga, questiona, e faz 

com que o leitor tome consciência de seu estado de não-saber e passe a buscar o estado de 

conhecimento. Assim, ao questionar promove o conhecer, “Mas quem é que Vos invoca se 

antes Vos não conhece? Esse, na sua ignorância, corre perigo de invocar a outrem. – Ou, 

porventura, não sois antes invocado para depois serdes conhecidos?” (Confissões, Primeira 

Parte, Livro I, p. 37). Assim, por meio do solilóquio, ou antes, por meio de um diálogo 

interior e silencioso da alma consigo mesma, o pensamento, Agostinho de Hipona promove 

um discurso, que se estrutura a partir de uma retórica que estimula a reflexão, alçando o ser 

a um estado ontológico imanente e transcendente que é a sabedoria, mas uma sabedoria 

que nasce e se fundamenta em uma religião revelada e que, portanto, só se justifica por 

meio de um processo de conversão, “Ó SENHOR, EU SOU vosso servo, sim, vosso servo e 

filho da vossa escrava. Quebrastes as minhas cadeias; sacrificar-Vos-ei uma vítima de louvor. 

Fazei que meu coração e minha língua Vos louvem e todos os meus ossos exclamem: 

“Senhor, quem há semelhante a Vós?”” (Confissões, Segunda Parte, Livro X, p. 227). 
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 Mikhail Bahktin, em Problemas da poética de Dostoiévski, “Peculiaridades do gênero, 

do enredo e da composição das obras de Dostoiévski”, p. 101-180, aponta para a 

cosmovisão carnavalesca em que se sedimenta os gêneros do sério-cômico; assim, ao 

simular um diálogo com Deus, por meio do solilóquio, Agostinho de Hipona aproxima a 

relação do homem com o plano divino, propondo um desfacelamento entre as rígidas 

fronteiras entre o elevado e o baixo, entre o divino e o terreno, entre o sério e o cômico, e 

que lança seu discurso em um terreno orientado pela ambiguidade e pela relativização da 

matéria de que este se ocupa. Há ainda nesta atmosfera de desconstrução de verdades 

absolutas a presença do elemento retórico, que, por sua vez, mantém o discurso sempre 

aberto e permeável a novas interpretações da realidade imediata de que se ocupa, tornando 

esta realidade mais dinâmica e leve ou “[...] dotada de uma poderosa força vivificante e 

transformadora e de uma vitalidade indestrutível.” (BAHKTIN). 

 Além dos limites dos gêneros discursivos confessional e autobiográfico, ainda vale 

ressaltar a importância da função comunicativa a que se preza a obra Confissões (400), pois 

no percurso de confissões – dos pecados, de fé e de louvor – há uma explícita intenção de 

promoção da fé cristã, o que sugere que Confissões (400) não é obra que se dirige a Deus 

mas primeiramente aos homens, e, portanto, uma obra dotada de uma natureza de 

conteúdo comunicativo, e que vai além do ato de promover o fazer-saber, haja vista que há 

uma intenção de fazer-crer e fazer-fazer, dada pelo tom argumentativo do discurso: 

“Fazei que eu Vos conheça, ó Conhecedor de mim mesmo, sim, que 
Vos conheça como de Vós sou conhecido. Ó virtude da minha alma, 
entrai nela, adaptai-a a Vós, para terdes e possuirdes sem mancha 
nem ruga. É esta a esperança com que falo, a esperança em que me 
alegro quando gozo de uma alegria sã. Os outros bens desta vida 
tanto menos se deveriam chorar quanto mais os choramos; e tanto 
mais se deveriam chorar quanto menos os choramos. Mas Vós 
amastes a verdade, pelo que quem a pratica alcança a luz. Quero-a 
também praticar no meu coração, confessando-me a Vós, e, nos 
meus escritos, a um grande número de testemunhas.” (Confissões, 
Segunda Parte, Livro X, p. 259). 

  

 E para envolver, impressionar e convencer seu leitor, Agostinho de Hipona lança mão 

de estratégias argumentativas, como a clareza de seu discurso, oriunda da lógica que se 

insinua da enunciação, porque ao se fazer entendido, transpõe-se os limites do gênero 

autobiográfico-confessional para o gênero dos discursos tipicamente persuasivos, como o 
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religioso e o comunicativo, porque ao se dispor a uma enunciação mais clara, mais 

facilmente se pode conseguir a adesão de mentes e espíritos, tão necessária aos discursos 

religiosos. 

“1ªQue tenho eu que ver com os homens, para que me ouçam as 
Confissões, como se houvessem de me curar das minhas 
enfermidades? 2ª Que gente curiosa para conhecer a vida alheia e 
que indolente para corrigir a sua! 3ª Por que pretendem que lhes 
declare quem sou, se não desejam também ouvir de Vós quem eles 
são?” (Confissões, Segunda Parte, Livro X, p. 260) 

  

 Ou ainda o emprego do silogismo, em que se sustenta sua argumentação e que leva o 

leitor a um raciocínio dedutivo, em que se suspende o peso do discurso autoritário e 

prescritivo, típico da esfera religiosa, para impor o discurso sugestivo – por inferência, o 

discurso promove o fazer-saber, o fazer-crer e o fazer-fazer, agregando ao discurso um tom 

de naturalidade e facilitando o processo de conversão religiosa: 

“Ouvindo-me 1ª falar de mim, como hão de saber que lhes declaro a 
verdade, se ninguém sabe o que se passa num homem, a não ser o 
espírito desse homem que nele habita? Se, porém, Vos ouvem 2ª 
falar a seu respeito, não poderão dizer: Nosso Senhor mente. Com 
efeito, o ouvirem-Vos falar a seu respeito, que é senão conhecerem-
se a si mesmos? E quem há que, conhecendo-se, diga sem mentir: é 
falso? A caridade tudo crê, sobretudo entre os que ela unifica, 
ligando-os entre si. 3ª Por isso também eu, Senhor, me confesso a 
Vós, para que os homens, a quem não posso provar que falo verdade, 
me ouçam. Mas aqueles a quem a caridade abre em meu proveito os 
ouvidos acreditam em mim.” (Confissões, Segunda Parte, Livro X, p. 
260). 

  

 Dessa forma, o efeito persuasivo é obtido por meio de um processo lógico e natural e 

que reside na aceitação tácita de Deus, por inferência, que direciona o interlocutor a uma 

conclusão que é incontestável e que por isso mesmo promove a coerção deste indivíduo. 

 Outra estratégia relevante que caracteriza a linguagem persuasiva de Confissões 

(400) é o esvaziamento do sentido autoritário típico do discurso religioso, que cede espaço 

para uma maior interação verbal, por meio do gênero literário do diálogo socrático. Por 

meio de um jogo lúdico, cria-se um espaço de interlocução dinâmica, Agostinho de Hipona 

planta na alma de seu interlocutor não um saber, mas a semente do que virá a se 

desenvolver em um saber, porque a estrutura típica do diálogo socrático não permite que se 
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veicule um saber acabado, este é conquistado por seu interlocutor a partir de seu próprio 

esforço, descobre-o por si mesmo, pensa-o por si mesmo, ainda que tenha sido direcionado 

a tal intento. Naturalmente, nessas condições, há também um movimento de sublimação 

dos processos manipulatórios, na mesma medida em que se observa uma maior 

oportunidade de discursos polêmicos, oriundos do processo típico do diálogo socrático: 

“Querem ouvir-me; mas com que fruto? Desejarão congratular-se 
comigo, ouvindo quanto a vossa graça me aproximou de Vós? 
Desejarão orar por mim, sabendo quanto o peso dos meus pecados 
me faz atrasar (na virtude)? Bem, mostrar-lhes-ei quem sou. Já não é 
pequeno fruto, Senhor meu Deus, que muitos Vos rendam graças por 
mim e que numerosas pessoas Vos implorem em meu favor. Oxalá 
que o coração dos meus irmãos ame, em mim, o que ensinais a amar, 
e igualmente aborreça o que ensinais a aborrecer!” (Confissões, 
Segunda Parte, Livro X, p. 261). 

  

 Típica do discurso religioso em geral, a distinção de papeis sociais é outra estratégia 

produtiva para o processo argumentativo e que também está presente no discurso religioso 

de Agostinho de Hipona, pois ao promover a hierarquização entre Deus e os homens, 

segregando estas personagens em espaços sociais rigorosamente demarcados, o mundo 

espiritual e o mundo material, há, por extensão, a valoração de diferentes níveis de 

autoridade entre tais papeis sociais, justamente o que contribui para tornar o processo de 

persuasão eficaz, porque o discurso é naturalmente marcado por uma relação de autoridade 

desigual de Deus para com os homens, a saber: 

“Vós, Senhor, podeis julgar-me, porque ninguém conhece o que se 
passa num homem que nem sequer o espírito que nele habita 
conhece. Mas Vós, Senhor, que o criastes sabeis todas as suas coisas. 
Eu, ainda que diante de Vós me despreze e me tenha na conta de 
terra e cinza, sei de Vós algumas coisas que não conheço de mim. 
(Confissões, Segunda Parte, Livro X, p. 263) 

  

 Ainda ao que se refere às estratégias argumentativas, ressalta-se o emprego da 

segunda pessoa do plural, “Vós”, como um expediente para favorecer o tom formal e 

cerimonioso do discurso religioso, comprovando e enfatizando a ocorrência dos papeis 

sociais, já apontados anteriormente – a relação desigual entre Deus e os homens, entre o 

mundo espiritual e o mundo material, aqui marcada e tipificada pela expressividade 

enrijecida da linguagem. 
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 Por fim, a preocupação com a estética revela-se como o traço identitário mais 

relevante para a singularização do Estilo Agostiniano, o que permite alçar seus escritos para 

além das fronteiras da religião e dos estudos filosóficos, porque a literariedade que evola de 

seus textos revela um cuidar do discurso e da linguagem que não se restringe a um 

programa de conteúdo religioso e filosófico, mas uma prioridade também reservada à forma 

como explora tais conteúdos, típica da linguagem literária. Para Agostinho de Hipona, 

importa sobre o que se discute igualmente como se preocupa com o como se discute: 

“Quem é Deus? Perguntei-o à terra e disse-me: “Eu não sou”. E tudo 
que nela existe respondeu-me o mesmo. Interroguei o mar, os 
abismos e os répteis animados e vivos e responderam-me: “Não 
somos o teu Deus; busca-o acima de nós”. Perguntei aos ventos que 
sopram; e o ar, com os seus habitantes, respondeu-me: “Anaxímenes 
está enganado; eu não sou o teu Deus”. Interroguei o céu, o Sol, a 
Lua, as estrelas e disseram-me: “Nós também não somos o Deus que 
procuras”. Disse a todos os seres que me rodeiam as portas da carne: 
“Já que não sois o meu Deus, falai-me do meu Deus, dizei-me, ao 
menos, alguma coisa d´Ele”. E exclamaram todos com alarido: “Foi 
Ele quem nos criou”. (Confissões, Segunda Parte, Livro X, p. 264) 

  

 Por fim, o trabalho cuidadoso e sofisticado com a linguagem, a delicada expressão 

artística que assume a sua escrita e o lirismo de suas imagens revelam a faceta de artista do 

religioso e pensador Agostinho de Hipona que o insere no universo da estética literária. Ao 

impor uma questão metafísica a uma sequência de referenciais de natureza material, a terra, 

o mar, o céu, o ar, os animais, ou tudo que “rodeiam as portas da carne” desse locutor, ele 

aproxima Criador e criaturas a um amálgama: não importa quem é Deus, mas importa o fato 

de que “Foi Ele quem nos criou”. Por meio de uma estratégia estética, a literariedade, 

amplia-se a eficácia da intencionalidade do discurso religioso – porque não se faz necessário 

conceituar Deus, uma vez que Ele está em torno de nós e em nós mesmos, materializações 

de suas criações: 

“Ora, a verdade diz-me: “O teu Deus não é o céu, nem a terra nem 
corpo algum”. E a natureza deles exclama: “Repara que a matéria é 
menor na parte que no todo”. Por isso te digo, ó minha alma, que és 
superior ao corpo, porque vivificas a matéria do teu corpo. Além 
disso, o teu Deus é também para ti vida da tua vida.”. (Confissões, 
Segunda Parte, Livro X, p. 265-266) 
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 Outro recurso literário que se evidencia no estilo agostiniano é a recorrência pelo 

jogo de palavras antitéticas e ideias paradoxais, que tendem a tornar seu discurso mais 

hermético, decifrável apenas com o exercício da lógica, o que empresta ao texto um tom 

amparado na razão. Este recurso apresenta-se como um artifício quando a matéria tratada é 

de natureza complexa, como se evidencia quando o autor tenta definir as “perfeições de 

Deus”. A linguagem complexa configura-se como um exercício que tende muito mais para 

uma descrição da matéria discutida, haja vista a predominância do emprego de adjetivos, do 

que propriamente propor uma definição, supostamente, dada a dificuldade ou 

impossibilidade própria do assunto, como se observa no seguinte trecho, logo no início da 

obra, ao propor relatar as perfeições de Deus no capítulo 4, “Cantando as perfeições de 

Deus”, Livro 1, Primeira Parte: 

“Que sois, portanto, meu Deus? Que sois Vós, pergunto, senão o 
Senhor Deus? ‘E que outro Senhor há além do Senhor, ou que outro 
Deus além do nosso Deus?’ Ó Deus tão alto, tão excelente, tão 
poderoso, tão onipotente, tão misericordioso e tão justo, tão 
poderoso e tão justo, tão oculto e tão presente, tão formoso e tão 
forte, estável e incompreensível, imutável e tudo mudando, nunca 
novo e nunca antigo, inovando tudo e cavando a ruína dos soberbos, 
sem que eles o advirtam; sempre em ação e sempre em repouso; 
granjeando sem precisão; conduzindo, enchendo e protegendo, 
criando, nutrindo e aperfeiçoando, buscando, ainda que nada Vos 
falte.” (p. 39-40). 

  

 Reconhecer a literariedade que evola do discurso religioso de Agostinho de Hipona 

foi condição fundamental que permitiu a aproximação com a literariedade presente em 

Caim (2009) e permitiu definir a perspectiva de análise de ambos os textos, que aqui se 

configuram como corpus deste estudo, priorizar as questões estéticas aos conteúdos de 

ordem religiosa ou filosófica, ainda que a elas se referencie constantemente. 

 Assim, tal como afirma Agostinho Veloso na obra Nas Encruzilhadas do Pensamento, 

conforme nota dos tradutores J. Oliveira Santos e A. Ambrósio de Pina, “Santo Agostinho fez 

filosofia como teólogo, e fez teologia como filósofo”, aqui propõe-se o acréscimo – e como 

teólogo e filósofo fez literatura. 
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Capítulo III 

Caim: a argumentação da fé e da razão 

 A princípio, o texto literário evoca diferentes reações frente ao leitor, seja por um 

estímulo de natureza apreciativa, de repulsa, ou de desejo de decifração, mas dificilmente 

passa incólume, e, sendo assim, de modo geral, cumpre seu destino; porque se passa 

despercebido, então não é literatura, ou ao menos não é boa literatura; e, neste quesito, as 

obras Confissões e Caim cumprem tal estatuto como textos reconhecidos pelo cânone da 

literatura mundial, ainda que distanciados no eixo tempo-espaço. 

 Identifica-se, assim, um primeiro nível de aproximação entre os textos que se 

configuram como corpus desta pesquisa, a natureza literária em que se encerram seus 

discursos, embora outros níveis discursivos possam ser identificados, a saber, o filosófico e o 

religioso, mas que deles não se ocupam esta discussão. Assim, a partir da perspectiva 

metalinguística aplicada aos textos literários, esta análise ocupa-se em observar o 

tratamento dado ao eixo temático da fé e da razão a partir de discursos que se sustentam no 

exercício da retórica, mais especificamente da argumentação.  

O Estilo Saramaguiano 

 Compreende-se como Estilo Saramaguiano aquele consolidado ao longo de 

aproximadamente 34 anos desde a publicação de Levantado do chão (1980), o primeiro 

romance em que se identifica um conjunto de estratégias e procedimentos literários que 

sistematiza o estilo do escritor prêmio Nobel de Literatura (1998), José Saramago, e que se 

mantém até seu último romance póstumo, obra inacabada, publicada em 2014, Alabardas, 

Alabardas, Espingardas, Espingardas, em Portugal pela Editora Porto, e depois, em setembro 

do mesmo ano, no Brasil, pela Editora Companhia das Letras.  

 José Saramago faz sua primeira incursão na literatura com a publicação de Terra do 

Pecado, em 1947, mas é a partir da publicação de Levantado do Chão (1980) e no decorrer 

dos próximos trinta e quatro anos de produção literária que se consolida, o que por meio 

desta investigação, procura-se definir como Estilo Saramaguiano (Fig. 4). 
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Polêmico, nenhuma publicação de José Saramago passou despercebida, 

independentemente de seu público, da crítica especializada, das comunidades religiosas – a 

despeito de suas concepções –, ou de quem simplesmente aprecia literatura. Com a 

publicação de Caim, em 2009, a recepção não foi diferente, até porque este romance está, 

em certa medida, vinculado com a publicação de outra obra que já havia criado muitas 

provocações, especialmente nas comunidades religiosas: O Evangelho Segundo Jesus Cristo. 

Apenas com o propósito de contextualizar a relação que permeia estas duas obras, pode-se 

resumir, muito sucintamente, que O Evangelho Segundo Jesus Cristo propõe um diálogo com 

o Novo Testamento, enquanto Caim está vinculado ao Velho Testamento. Embora essas duas 

obras tenham como campo temático a sistematização da religião abraâmica, o objeto 

principal deste estudo recai somente sobre a obra Caim. 

 Quanto ao plano do conteúdo observa-se que o tema não é uma questão pautada 

pela inovação: em Caim, José Saramago retoma algumas das narrativas do Velho 

Testamento, desconsiderando a cronologia tradicional e, portanto, a temática religiosa não 

pode se configurar como questão central do romance. Assim, a decifração do romance recai 

sobre outras das categorias narrativas e que não a temática.  

 O romance conta com a presença incisiva de um narrador em terceira pessoa, 

extremamente controlador, porque este, pois, é simultaneamente dotado de onipotência, 

onipresença e onisciência, o que lhe confere um poder demiúrgico; tal como se pode 

observar neste trecho, cujo foco narrativo faz com que o leitor navegue, do tempo da 

narrativa ao futuro da humanidade, num tempo de dimensão universal e histórica, como 

Ano de nascimento 
de José Saramago 
(1922) 

Ano de publicação 
de Terra do Pecado 
(1947) 

Ano de publicação 
de Levantado do 
Chão (1980) 

Publicação póstuma de romance 
inacabado Alabardas, Alabardas, 
Espingardas, Espingardas (2014) 

Trinta e três anos até se 
definir o “Estilo 
Saramaguiano” 

Trinta e quatro de 
consolidação do “Estilo 
Saramaguiano” 

Sessenta e sete anos produzindo 
literatura nos mais diferentes 
gêneros e para os mais variados 
públicos. 

Fig. 4 



 
 

Página 53 de 87 
 

quem já tivesse estado por lá e voltasse para dar notícias de acontecimentos ou suposições 

que poderiam vir a acontecer: 

Como uma coisa, em princípio, não deveria ir sem a outra, é provável 
que um outro objetivo do violento empurrão dado pelo senhor às 
mudas línguas dos seus rebentos fosse pô-las em contacto com os 
mais profundos interiores do ser corporal, as chamadas 
incomodidades do ser, para que, no porvir, já com algum 
conhecimento de causa, pudessem falar da sua escura e labiríntica 
confusão a cuja janela, a boca, já começavam elas a assomar. Tudo 
pode ser. (Caim, p. 10). 

 

E é também, em função da natureza demiúrgica do foco narrativo, que se torna 

possível a ocorrência de prolepses, o que empresta à narrativa o tom profético, típico do 

discurso religioso, evidenciado pelo emprego dos verbos no futuro do indicativo ou nas suas 

formas nominais de infinitivo, ou locução verbal, levando o verbo principal para sua forma 

no particípio, como se pode observar pelos verbos marcados em negrito no trecho abaixo: 

Set, o filho terceiro da família, só virá ao mundo cento e trinta anos 
depois, não porque a gravidez materna precisasse de tanto tempo 
para rematar a fabricação de um novo descendente, mas porque as 
gônadas do pai e da mãe, os testículos e o útero respectivamente, 
haviam tardado mais de um século a amadurecer e a desenvolver 
suficiente potência generativa. (Caim, p.11)19 

 

Observe-se ainda o seguinte trecho em que se evidencia o distanciamento entre o 

narrador e o objeto de sua narração, efeito obtido pelo emprego de verbos na terceira 

pessoa do discurso, estes grifados propositadamente em negrito para evidenciar a 

ocorrência da tipologia do foco narrativo:  

Quando o senhor, também conhecido como deus, se apercebeu de 
que a adão e eva, perfeitos em tudo o que apresentavam à vista, não 
lhes saía uma palavra da boca nem emitiam ao menos um simples 
som primário que fosse, teve de ficar irritado consigo mesmo, uma 
vez que não havia mais ninguém no jardim do éden a quem pudesse 
responsabilizar pela gravíssima falta, quando os outros animais, 
produtos, todos eles, tal como os dois humanos, do faça-se divino, 
uns por meio de mugidos e rugidos, outros por roncos, chilreios, 
assobios e cacarejos, desfrutavam já de voz própria. (Caim, p. 9)20 

                                                           
19

 Grifo nosso. 
20

 Grifo nosso. 
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 O grau de onisciência do foco narrativo pode ser observado, ainda, no momento em 

que o narrador revela e descreve o estado de perturbação da personagem deus ao ter de 

reconhecer seu próprio erro, no momento de sua criação, ao dotar todas as criaturas com 

suas respectivas vozes, mas ter se esquecido de dar a voz humana a adão e eva, “(...), teve 

de ficar irritado consigo mesmo, uma vez que não havia mais ninguém no jardim do éden a 

quem pudesse responsabilizar pela gravíssima falta, (...)” (p.9). 

 É pelas mãos desse narrador que o leitor é convidado a um tour em que se é possível 

visitar alguns dos eventos do Velho Testamento, por estratégias que só podem ser 

justificadas pelo inusitado, porque rompem com os limites de tempo e espaço, e porque, 

como já apontado anteriormente, trata-se de um narrador controlador, dotado de 

onipresença e onipotência, um narrador demiurgo que passa a ocupar o espaço que foi 

destituído de Deus. Como se pode comprovar por esse trecho em que o narrador avança a 

narrativa no tempo para colocar o leitor, precisamente, logo após a cena do assassinato de 

Abel por Caim, porque dotado de uma perspectiva abrangente e distanciada, pode 

contemplar e atuar em todos os ângulos da narração, “Tanto tempo sem dar notícias, e 

agora aqui estava, vestido como quando expulsou do jardim do éden os infelizes pais destes 

dois. Tem na cabeça a coroa tripla, a mão direita empunha o ceptro, um balandrau de rico 

tecido cobre-o da cabeça aos pés. Que fizeste com o teu irmão, perguntou, (...)” (p. 34). 

  Assim, o narrador, em sua função de guia de viagem, situa o leitor na presença das 

personagens bíblicas, nas suas consciências, e até mesmo nos diferentes ângulos de visão do 

próprio narrador que o conduz, mostrando a melhor posição para apreciar o sucesso. Ao 

leitor, só lhe é permitido observar, testemunhar, tal qual um viajante apreciando ruínas 

históricas; só lhe cabe assistir aos acontecimentos, diante de cenas que se desenrolam em 

sua presença, sua função é meramente de espectador, ao menos por enquanto. 

No entanto, diante desse tipo de cenas, a visão do narrador, outrora controladora, 

tende a se distanciar e perder sua força de intervenção, assim como sua influência em 

relação ao leitor dilui-se, porque toda a tensão narrativa é direcionada para o episódio 

bíblico visitado, como se em um jogo cênico, um foco de luz fosse direcionado para a boca 

de cena do palco, forçando o leitor a ver, em vez de ler. O narrador demiurgo, então, perde 

sua perspectiva divina, e o leitor passa a ocupar a posição de testemunha dos fatos que se 

apresentam diante de seus olhos, por meio de um estratagema de torná-lo conivente e 
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corresponsável em relação aos eventos que passa a testemunhar. Quanto ao gênero 

literário, há uma sutil transição da narrativa para o texto dramático, como se observa a 

seguir: 

Que vai você fazer, velho malvado, matar o seu próprio filho, queimá-
lo, é outra vez a mesma história, começa-se por um cordeiro e acaba-
se por assassinar aquele a quem mais se deveria amar, Foi o senhor 
que o ordenou, foi o senhor que o ordenou, debatia-se Abraão, Cale-
se, ou quem o mata aqui sou eu, desate já o rapaz, ajoelhe e peça-lhe 
perdão, Quem é você, Sou caim, sou o anjo que salvou a vida a Isaac. 
Não, não era certo, caim não é nenhum anjo, anjo é este que acabou 
de pousar com um grande ruído de asas e que começou a declamar 
como um actor que tivesse ouvido finalmente a sua deixa, Não 
levantes a mão contra o menino, não lhe faças nenhum mal, pois já 
vejo que és obediente ao senhor, disposto, por amor dele, a não 
poupar nem sequer o teu filho único, Chegas tarde, disse caim, se 
Isaac não está morto foi porque  eu o impedi. (Caim, p. 80) 

  

 Além dessa estratégia de dissolução ou suspensão da força interventora do olhar 

demiurgo de quem narra, há, também, decorrente justamente desta estratégia, a diluição da 

categoria narrativa do tempo, e assim se explicam as viagens, os saltos inesperados que 

colocam o leitor na cena dos episódios religiosos. 

Estava porém escrito que a vida de caim não se acabaria aqui, (...). O 
aviso veio de baixo, dos fatigados pés que haviam tardado a perceber 
que o chão que pisavam era já outro, (...), caim, sem saber como nem 
quando, tinha achado um caminho. Alegrou-se o pobre errante, pois 
é norma conhecida que uma via de trânsito, estrada, vereda ou 
carreiro, acabará por conduzir, mais cedo ou mais tarde, perto ou 
longe, a um lugar povoado onde talvez seja possível encontrar 
trabalho, tecto e um naco de pão que mate esta fome.(Caim, p. 44) 

 

 Por conseguinte, justamente porque ocorre a transição da narrativa para o drama, 

há, consequentemente, o predomínio do tempo da enunciação sobre o tempo da narrativa 

chegando a ocorrer a ausência da categoria narrativa do tempo; por sua vez, o fluxo 

narrativo evolui por meio dessa (re)visitação a episódios bíblicos por uma estratégia não 

explicitada, delegada ao plano do inusitado, do inexplicável, com o emprego de 

anacronismos – Caim viaja no tempo, transportado de um episódio bíblico a outro sem no 

entanto seguir a sequência original do Velho Testamento – mas segue a linha argumentativa 

do embate discursivo entre ele e Deus, seguindo assim a lógica de seus argumentos ao 
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criticar as ações autoritárias e arbitrárias de Deus, expondo suas imperfeições, 

desconstruindo sua natureza divina e ressaltando seu caráter vingativo e punitivo. 

Essa dissolução da categoria do tempo é provocada por meio da espacialização dos 

elementos temporais: a narrativa navega por espaços que estão relacionados aos eventos 

religiosos, estratégia que promove a “descronologização” deles, e a sensação de progressão 

narrativa é obtida por meio da navegação aos diferentes espaços que se configuram como 

palcos dos eventos a serem contestados e exemplificados como desmandos e 

arbitrariedades de Deus. 

Dessa forma, toda a narrativa se organiza e se sustenta a partir da linha 

argumentativa do discurso entre Deus e Caim; e é por meio desta argumentação que ocorre 

a dessacralização do divino, ao apresentar Deus, suas ações e suas justificativas, como 

motivadas por debilidades tipicamente humanas e não divinas, o contrário do que seria 

próprio de sua natureza, segundo a tradição – Deus é assim reduzido ao plano humano, o 

que o permite tornar-se antagonista de Caim, e, portanto, uma estratégia narrativa que 

possibilita e justifica a ocorrência de um diálogo entre Deus e Caim, porque ambos 

compartilham um mesmo lugar, a espacialidade do mundo terreno, palco da enunciação. Ou 

seja, Deus é destituído de seu lugar privilegiado, cuja perspectiva o agraciava com as 

qualidades da onisciência, onipresença e onipotência, porque passa a compartilhar, agora, o 

mesmo espaço com o homem, e, portanto, a partir de outro lugar que lhe impede sua 

tradicional perspectiva divina; agora, quem passa a ocupar essa lacuna esvaziada da 

presença divina é o narrador. Ainda assim, trata-se de um narrador com foco oscilante, cuja 

presença ora se mostra mais atuante, ora mais sutil e, por conseguinte, promove, uma 

alternância quanto ao gênero literário, que também oscila entre o narrativo e o dramático. 

No entanto, esses aspectos por si só não são tão importantes, porque no momento 

em que o leitor é posicionado diante dos episódios bíblicos, esta cena é outra e não mais 

aquela relatada no Velho Testamento, é ficção, é uma estratégia para proporcionar 

conteúdo para o embate argumentativo constantemente travado entre Deus e Caim. Por 

isso os saltos aos eventos bíblicos (re)visitados não são cronológicos e muito menos 

aleatórios, mas devem ser suficientemente polêmicos para sustentar o discurso entre as 

personagens. E o que se observa como questões polêmicas são justamente aquelas 

marcadas pelas grandes injustiças e tragédias pelas quais passou a humanidade – a morte de 
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tantos inocentes dentre os poucos pecadores, decorrente da destruição de Sodoma e 

Gomorra; a tentativa de assassinato de Isaac por parte de Abraão, que o oferece como 

sacrifício a Deus com o motivo torpe de comprovar a fé; o grande dilúvio, que destruiu a 

humanidade para salvar apenas alguns poucos sobreviventes de cada espécie – daí o caráter 

seletivo, parcial e redutivo da narrativa Caim. 

Do ponto de vista da narratologia, o estudo das categorias narrativas auxilia a 

compreender os mecanismos de representação ou recriação da realidade presente no 

romance analisado; no entanto, elas parecem ineficazes quando aplicadas a esta 

investigação porque se revelam superficiais e incapazes de direcionar a pesquisa a um plano 

que dialogue com os estudos bakhtinianos, revelando-se um tanto artificial e prescritiva. No 

entanto, a proposta da cronotopia, pressuposto também desenvolvido por Mikhail Bakhtin, 

revela-se mais adequada porque o conceito de cronotopo oferece-se como um instrumento 

mais eficaz dada à sua propriedade de reunir, de forma mais funcional, o que a narratologia 

expressa de forma dissociada, as instâncias de tempo e espaço dos eventos narrados, 

atribuindo ao texto um aspecto mais concreto de recriação da realidade que se pretende 

reter por meio do texto literário. 

Assim, antes de ser uma representação da realidade, o mundo dos relatos bíblicos 

pretende-se único e verdadeiro, já as cenas presentes em Caim expressam uma realidade 

contestadora. No entanto, tais cenas são recriadas; entre os episódios do Velho Testamento 

e as cenas visitadas pelo leitor, estas guardam apenas traços que permitem associá-las ao 

texto original. Estatuto que autoriza afirmar que Caim é uma paródia do Velho Testamento, 

pois é uma narrativa que se constrói a partir de um processo intertextual, ao entrecruzar-se 

com o texto bíblico e trazer desta narrativa vestígios identitários mínimos que vinculam este 

segundo texto ao original, mas simultaneamente impregnando-o de um traço identitário 

inovador e, por isto mesmo, original. Em Caim, essa nova identidade textual é marcada por 

um viés que é ambiguamente cômico e crítico – Em Caim, a paródia é a roupagem irônica de 

que se transveste o Velho Testamento, para propor com este texto um novo diálogo, uma 

nova leitura. O tom irônico que caracteriza a natureza paródica de Caim reside no processo 

de representação da realidade – o mundo representado na narrativa de José Saramago não 

é o mesmo mundo retratado no universo bíblico tradicional. 
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AUERBACH (2007), ao comparar o processo de representação da realidade a partir de 

duas narrativas, Odisseia e o Velho Testamento, propõe que uma das questões que os 

diferenciam é o tratamento dado à descrição realista da realidade, Homero opta por retratar 

as personagens restritas a um círculo de limitada mobilidade social, com foco direcionado às 

personagens de classes senhoriais, quando figuram personagens oriundas das classes 

serviçais, como Eumeu, o criador de porcos, ou Euricléia, a escrava, ambos serviçais na 

propriedade de Ulisses e Penélope, elas não passam de extensões ou apêndices de seus 

senhores, por isto mesmo esta realidade está circunscrita a um quotidiano marcado pelo 

sublime e pelo trágico. Ao passo que no Velho Testamento, a representação da realidade é 

com vistas à vida quotidiana caseira, figurativizada por personagens que se inter-relacionam 

mediadas por uma rígida distinção hierárquica – Deus e os homens – o que permite a 

presença do sublime, do trágico e do problemático em espaços menos ambiciosos, como as 

casas dos homens simples, os campos dos agricultores, os pastos dos pastores, porque a 

presença do sublime e do humilde em um mesmo espaço, embora sugira um fusionamento 

de natureza antitética, tais valores convivem em harmonia, de fato, amparam-se um ao 

outro - em oposição ao palácios e campos de batalha da narrativa homérica, que só podem 

existir em um contexto sublime e trágico. Ora, a realidade representada em Caim continua a 

ser o ambiente despretensioso ocupado por homens simples, ainda palco de ações sublimes, 

trágicas e problemáticas, tal como no Velho Testamento, mas o que se dilui é a relação 

hierárquica e estamentária entre o divino e o humano, figurativizados respectivamente pelas 

personagens Deus e Caim. 

Por conseguinte, o enredo também não parece ser uma categoria narrativa essencial 

ao trabalho interpretativo desse romance. 

A história tem início com a punição de Caim. Ao se sentir preterido por Deus porque 

este recusou todas suas oferendas e, diante de um Abel trocista e impiedoso, Caim mata 

Abel, e do crime advém sua condenação. Surge Deus portando sua coroa tríplice (triregnum), 

símbolo de sua autoridade nos três reinos, céu, terra e inferno, e impõe o castigo a Caim, 

após um diálogo, cujo embate posiciona ambas as personagens em um mesmo nível, Deus é 

tão culpado quanto Caim. Este discurso promove a aproximação entre o humano e o divino – 

estabelece-se uma relação de igualdade – por meio da desconstrução de Deus; Caim 

ridiculariza, menospreza e dessacraliza o divino; Deus, por outro lado, incorpora o poder e 
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impõe a Caim seus desmandos e abusos, revelando-se uma figura controladora e punitiva, 

como se evidencia por meio desse trecho:  

(...)Um acordo com o réprobo, perguntou caim, mal acreditando no 
que acabara de ouvir, Diremos que é um acordo de responsabilidade 
partilhada pela morte de abel, Reconheces então a tua parte de 
culpa, Reconheço, mas não o digas a ninguém, será um segredo entre 
deus e caim, Não é certo, devo estar a sonhar, Com os deuses isso 
acontece muitas vezes, Por serem, como se diz, inescrutáveis os 
vossos desígnios, perguntou caim, Essas palavras não as disse 
nenhum deus que eu conheça, nunca nos passaria pela cabeça dizer 
que os nossos desígnios são inescrutáveis, isso foi coisa inventada por 
homens que presumem de ser tu cá, tu lá com a divindade, (...) 
(Caim, p. 35) 

  

 O que pode ser considerado inusitado nessa obra de Saramago é o consórcio que se 

estabelece entre Caim e a humanidade e, em contrapartida, evidenciar a ruptura entre Caim 

e Deus. Mas como Caim é metonímia para humanidade, porque a partir de uma perspectiva 

mais ampla, Caim é figurativização do indivíduo, portanto, sua relação com Deus, ou melhor, 

sua ruptura com Deus é, em verdade, a ruptura entre homem e Deus, pois “O senhor havia 

feito uma péssima escolha para a inauguração do jardim do éden, no jogo da roleta posto a 

correr todos tinham perdido, no tiro ao alvo de cegos ninguém havia acertado. A eva e adão 

ainda restava a possibilidade de gerarem um filho para compensar a perda do assassinado, 

(...)” p.36-37, porque entre estas duas personagens estabelece-se um diálogo pautado pela 

mútua culpabilidade e incompreensão; Caim é condenado a errar pelo mundo sem fixar 

pouso, sem estabelecer vínculos materiais ou afetivos com ninguém e em nenhum lugar, 

sem pertencer a nenhum espaço. Marcado na testa pelo dedo divino, Caim torna-se 

capricho da vontade de um Deus que o abandona à própria sorte, embora afirme que o 

protegerá; tal proteção configura-se apenas como uma estratégia de garantia e perpetuação 

do castigo divino, ainda que ambos sejam culpados pelo assassinato de Abel, somente Caim 

é responsabilizado e punido. 

(...) Então não serei castigado pelo meu crime, perguntou caim, A 
minha porção de culpa não absolve a tua, terás o teu castigo, Qual, 
Andarás errante e perdido pelo mundo, Sendo assim, qualquer 
pessoa me poderá matar, Não, porque porei um sinal na tua testa, 
ninguém te fará mal, mas, em pago da minha benevolência, procura 
tu não fazer mal a ninguém, disse o senhor, tocando com o dedo 
indicador a testa de caim, onde apareceu uma pequena mancha 
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negra, Este é o sinal da tua condenação, acrescentou o senhor, mas é 
também o sinal de que estarás toda a vida sob a minha protecção e 
sob minha censura, vigiar-te-ei onde quer que estejas, Aceito, disse 
caim, Não terias outro remédio, Quando principia o meu castigo, 
Agora mesmo, (...) (Caim, p.35-36)   

  

 A marca divina aponta para alguns significados; a hipótese mais imediata é que por 

meio da marca na testa Caim passa a ser um animal do rebanho de Deus, mas a um Deus 

que perdeu sua roupagem de divino, porque lhe foi usurpada a perspectiva que poderia lhe 

conferir a onisciência, onipotência e onipresença; em relação a Caim, Deus passa a exercer 

apenas o poder de mando, adquirido a partir de um acordo de conivência entre 

corresponsáveis por um crime. O poder de Deus sobre Caim justifica-se pelo conhecimento 

que Deus tem do assassinato de Abel por Caim, e, portanto, respalda-se em uma chantagem. 

Entre Deus e Caim estabelece-se uma relação de poder e submissão, de autoridade e abuso 

desta autoridade. No entanto, ao assumir integralmente uma culpa que supostamente 

deveria ser compartilhada, Caim é alçado à condição de herói, mas um herói maculado, 

literalmente, porque a marca imposta em sua testa pelo dedo divino garante-lhe, entre seus 

semelhantes, a posição de indivíduo alçado à condição de singularidade. 

 Solitário, corroído pela culpa por seu crime e a frustração com um Deus diminuto e 

falível, porque reduzido à dimensão humana, não resta a este filho de Adão e Eva nem 

mesmo a expectativa de um futuro mais acolhedor. E porque Caim é, metonimicamente, 

uma figurativização para humanidade, é, também, a preconização de um destino fatídico 

para ela.  “(...), mas bem triste há-de ser a gente sem outra finalidade na vida que a de fazer 

filhos sem saber porquê nem para quê. Para continuar a espécie, dizem aqueles que crêem 

num objectivo final, numa razão última, embora não tenham nenhuma ideia sobre quais 

sejam e que nunca se perguntaram em nome de quê terá a espécie de continuar como se 

fosse ela a única e derradeira esperança do universo. Ao matar abel por não poder matar o 

senhor, caim deu já sua resposta. Não se augure nada bom da vida futura deste homem.”21 

P.37.  

Em alusão ao “herói problemático” 22 definido por Georg Lukács, Caim é um herói 

maculado, porque diferente do que propõe o teórico húngaro aplicado à “figura do triste 

                                                           
21 Grifo nosso. 
22 LUKÁCS, Georg. Teoria do Romance. Lisboa: Presença, 1933. 



 
 

Página 61 de 87 
 

cavaleiro errante”, Dom Quixote, a ruptura de Caim não é com a realidade que o circunda, o 

mundo terreno não lhe é avesso, é apenas indiferente e inatingível, pois a mácula em sua 

testa é um salvo-conduto que lhe garante a livre circulação. Se há alguma adversidade a ser 

enfrentada, está é proveniente do desprezo que a figura de Deus representa para Caim e, 

portanto, a inviabilidade de ele crer no plano divino. Em movimento contrário ao “herói 

problemático”, que passa por um processo de contrição, de redução de sua alma ao tentar 

se engajar com um mundo que lhe é hostil e opressor, Caim, o herói maculado, vivencia um 

processo de libertação, nada o atinge, nada pode destruí-lo, conforme os desígnios impostos 

por Deus ao lhe impor o castigo de errar pelo mundo; assim, em vez da figuratividade de 

homem fragilizado, Caim é o homem fortalecido, que tudo pode questionar, “E, contudo, 

esse homem acossado que aí vai, perseguido pelos próprios passos, esse maldito, esse 

fratricida, teve bons princípios como poucos.”23 p. 38. 

O poder argumentativo de Caim reside no esvaziamento do caráter divino de Deus, 

que passa a ser um homem como ele o é, movido por paixões humanas.  Assim, o foco 

principal da narrativa está todo centrado no exercício argumentativo que permeia o discurso 

que, por sua vez, se constrói a partir do enunciado de cada personagem. O discurso literário 

ampara-se no discurso religioso para ressaltar as “imperfeições” de Deus, um discurso que 

mantém traços materiais do sagrado, no plano do significante, mas que é dessacralizado no 

plano do significado; o Deus de Saramago é uma alegoria do autoritarismo, da 

arbitrariedade, da censura, impostos ao indivíduo como estratégias de repressão do “eu”. 

Assim, apropriando-se da terminologia proposta por Marc Augè em “Não-lugares”, em 

Introdução a uma antropologia da supermodernidade, o mundo é concepção de não-lugar 

em contrapartida ao mundo antropológico, o não-lugar a que Caim é condenado a habitar. 

O velho das ovelhas não estava ali, o senhor, se era ele, dava-lhe 
carta branca, mas nem um mapa de estradas, nem um passaporte, 
nem recomendações de hotéis e restaurantes, uma viagem como as 
que se faziam antigamente, à ventura, ou, como já então se dizia, ao 
deus-dará. (...). A paisagem era seca, árida, sem um fio de água à 
vista. Diante desta desolação era inevitável que caim recordasse a 
dura caminhada feita depois de o senhor o ter expulsado do fatídico 
vale onde o pobre Abel para sempre ficara. Sem nada para comer, 
sem uma sede de água salvo aquela que, por milagre, veio a cair 

                                                           
23 Grifo nosso. 
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finalmente do céu quando as forças da alma já de todo minguavam 
e as pernas ameaçavam ir-se abaixo a cada passo. (Caim, p.75-76)24 

  

 No que se refere ao plano da forma, observa-se também uma estratégia de ruptura 

com o discurso tradicional, provocando um movimento de distanciamento com a escrita 

convencional. A transgressão da estrutura do diálogo por meio da diluição das marcas de 

turnos conversacionais, e a ausência de pontuação típica que organiza o discurso direto, 

assim como o emprego esporádico de verbos dicendi, são evidências de experimentações 

com a escrita, ao promover um aparente amalgamento entre os discursos, porque se dilui a 

organização das falas entre personagens e entre personagens e narrador Assim, o limite 

identitário que tradicionalmente se observa por meio da organização dos enunciados 

representa um rompimento das identidades atuantes no discurso. 

 Neste aspecto, o conceito de carnavalização proposto por Bahktin completa-se e se 

torna efetivo por meio da forma escritural, o universo caótico da narrativa é, por extensão, 

representação do caos das estruturas hierarquizantes desfaceladas, o baixo e o elevado 

ocupam, sem nenhuma delimitação hierárquica, o mesmo espaço, a mesma autoridade: 

 

25Narrador:[O velho que finalmente lhe apareceu pela frente a pé e 
levava duas ovelhas atadas por um baraço. Caim saudou-o com as 
palavras mais cordiais do seu vocabulário, mas o homem não 
retribuiu], Velho:[Que marca é essa que tens na testa], 
Narrador:[perguntou. Apanhado de surpresa, caim perguntou por 
sua vez], Caim:[Qual marca], Velho:[Essa], Narrador:[disse o homem, 
levantando a mão à própria testa], Caim:[É um sinal de nascença], 
Narrador:[respondeu caim], Velho:[Não deves ser boa gente], 
Caim:[Quem to disse, como o sabes], Narrador:[respondeu caim 
imprudentemente], Velho:[Como diz o refrão antigo, o diabo que te 
assinalou, algum defeito te encontrou], (...). (Caim, p. 44) 

  

 No entanto, ruptura não implica ausência, o discurso direto está posto, só é oferecido 

ao leitor de forma diferente ao que prescreve a gramática normativa. Assim, por meio de 

uma transgressão redacional, o leitor é convocado a identificar e separar as falas entre as 

personagens, assim como as do narrador. Nesse exercício de organização e de transposição 

                                                           
24 Grifo nosso; empregado para evidenciar a aplicação do conceito de Marc Àuge de mundo como 
concepção de Não-lugar, em contraposição ao conceito de mundo como lugar antropológico . 
25 Grifo nosso; empregado para organizar o discurso entre personagens e entre personagens e 
narrador. 
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de modelo tradicional para inovador, observa-se uma estratégia de inserção do leitor no 

universo literário produzido pelo autor – o leitor é aliciado a organizar o discurso, ou então 

habituar-se a um novo padrão – alçando-o de uma posição confortável porque já cristalizada 

pelo hábito, para uma situação de alerta e, por conseguinte, em contato mais próximo com 

o discurso literário, exigindo-lhe um olhar mais atento, mais engajado, e até mesmo 

outorgando-lhe um papel mais ativo como construtor de significados. BRIDI (2012) ao citar 

Michel Le Guern, propõe que o procedimento de construção de metonímia na obra de José 

Cardoso Pires promove um diálogo entre escritor e leitor:  

O procedimento, ao que parece, corresponde ao interesse do 
Autor em sugerir uma (não única) leitura e em dialogar com um 
determinado leitor que seja obrigado por ela a não prestar-se a 
escapismos. Fixa o problema da leitura no centro mesmo da tarefa de 
escrever: “o ato de escrever é também em si mesmo uma leitura, 
uma leitura solitária e daí que cada romancista se possa definir pelo 
tipo de “leitor ideal” com que vai dialogando enquanto redige.”, 
(BRIDI, p. 144) 

 

De forma semelhante, é o que José Saramago faz ao delegar ao leitor uma parcela de 

responsabilidade no processo de escritura, cria uma estratégia com vistas a ancorar a 

presença deste leitor junto à narrativa, numa relação de (co)autoria.  

 Da mesma forma, há a transgressão das regras tradicionais de ortografia, os nomes 

próprios são grafados em minúscula, não diferenciando os substantivos próprios dos comuns 

– as personagens são reduzidas ao plano do objeto; assim como ocorre a ruptura das 

marcações de oração ou período por meio da ausência do emprego da pontuação, cabendo 

ao leitor identificar o início e término de um sintagma (oração, frase, período ou parágrafo). 

Essa contínua transgressão da normatização agrega ao leitor um papel mais ativo em relação 

ao exercício da leitura, porque cabe a ele a orquestração do texto. 

 Com relação ao tratamento dedicado à categoria narrativa do tempo, observa-se um 

predomínio do tempo presente simples, porque a narrativa adquire “status” de 

dramatização ao revisitar as passagens bíblicas – uma narrativa maior que é composta a 

partir de pequenas células narrativas, que se configuram como foco, objeto das 

argumentações entre Deus e Caim – assim, a ação se desenrola diante do leitor, com 

sobreposição do tempo da ação, tempo da narrativa e tempo da enunciação. 
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 Em geral, essas estratégias de escrita costumam estar presentes no conjunto de 

obras que consolidou o Estilo Saramaguiano, e certamente também revelam uma ruptura 

com a escrita tradicional, especialmente no que se refere ao tratamento dado às categorias 

narrativas: tempo, espaço, enredo, personagem e foco narrativo, apenas para citar as mais 

comuns. Como se pode observar na narrativa de José Saramago, o enredo ocupa um papel 

menor, justamente porque em relação a esta categoria narrativa nada se inova; as histórias 

que compõem o repertório das religiões abraâmicas são largamente conhecidas e, portanto, 

pode-se afirmar a diluição desta categoria narrativa. Assim, a enunciação parece ser um 

ponto de convergência importante para a construção do Estilo Saramaguiano, uma vez que o 

romance Caim (2009) “passa da interrogação psicológica, social, moral e metafísica à uma 

interrogação estética, (...).”26; ou ainda, ao produzir um romance em que se questiona a 

imagem de Caim, que por extensão configura-se como a imagem do indivíduo 

contemporâneo, por meio de um “(...) romance trágico, o romance de conteúdo que 

exprime a condição humana, (...) que passam a questionar a imagem que o homem faz de si 

próprio, passam a recusar os grandes problemas morais em favor de questões estéticas, 

minimizando o conteúdo psicológico e moral.”.27 

 Assim, o Estilo Saramaguiano questiona o discurso, por meio de estratégias que 

focam a enunciação. Da mesma forma como “O romance deixa de ser estruturado por uma 

ideia, tese ou problema subjacente; não constitui mais um objeto sólido que cristaliza uma 

problemática. Propõe, em contrapartida, uma matéria confusa, ilógica, pré-lógica, 

inorgânica, solapando o mito da narrativa expressiva,”28, segundo NITRINI (1999); assim, a 

narrativa de José Saramago é aquela que exprime um conteúdo preexistente ao ato da 

escrita, seu procedimento escritural sustenta-se totalmente no discurso que surge a partir 

dos enunciados de suas personagens. 

O Estilo Saramaguiano surge diante de um mundo já transformado em um não-lugar, 

porque é a incorporação do discurso, porque no romance de José Saramago, a consciência 

do mundo se realiza por meio do discurso e por ele é concretizada, apreendida, retida e 

verbalizada. A narrativa saramaguiana configura-se como “descronologizada”, porque “não 

                                                           
26NITRINI, Sandra. “Em busca do Novo Romance francês”, In: Poéticas em confronto. São 
Paulo/Brasília: HUCITEC/INL, 1987. p.43. 
27 Ibid., p. 43. 
28 Ibid., p. 43. 
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conhece a composição dramática,”, porque “seu fio narrativo não é marcado por 

acontecimentos que se situam na zona de alto teor dramático, eles correspondem ao tempo 

morto ou branco dentro da linha evolutiva da ação. Quando ocorre um acontecimento 

dramático é por acaso: não chega a representar o coroamento do romance. A progressão 

narrativa para um fim é substituída por fenômenos de antecipação, similitude, repetição, 

variação”29, em José Saramago é o movimento do discurso que prevalece sobre todo o 

conjunto narrativo. 

 Como romance da contemporaneidade, o Estilo Saramaguiano presente em Caim 

(2009) consolidou-se ao longo de quase trinta e quatro anos, a contar da publicação de 

Levantado do chão (1980), o primeiro romance em que se identifica este conjunto de 

procedimentos literários que contribuíram para a consolidação de um estilo. Ou seja, a obra 

de José Saramago propõe uma ruptura com a narrativa tradicional e às obras que se 

enquadram neste Estilo Saramaguiano cabem-lhe muito bem a nomenclatura de romances 

típicos de enunciação. 

A análise dos estilos de Agostinho de Hipona e José Saramago não se esgota aqui, e 

esse estudo ainda voltará a se ocupar deles, ainda que sob outros aspectos. Por ora, os 

capítulos II e III dedicaram-se a elucidar alguns aspectos relevantes dos estilos literários 

desses dois escritores; falta, no entanto, investigar as hipóteses que motivaram estabelecer 

uma aproximação entre duas obras distanciadas por mais de dezesseis séculos, discursos 

que se apoiam em estratégias argumentativas para explorar questões de natureza 

aparentemente antitética, a fé e a razão – o saber e o crer.  

                                                           
29 Ibid., p.47. 
 



 
 

Página 66 de 87 
 

Capítulo IV  

Confissões e Caim: a argumentação do crer vs. o saber 

Da mesma forma como no capítulo II ocupou-se em observar o movimento de 

convergência entre as obras Confissões (400) e Caim (2009), por meio do equacionamento 

do eixo temático fé e razão, este capítulo se propõe ao mesmo exercício, mas a partir da 

hipótese de que há, também, um movimento de divergência que promove o afastamento 

entre estas obras, porque o que posiciona os trabalhos de Agostinho de Hipona e de José 

Saramago em ângulos opostos é justamente a concepção que estes pensadores 

compreendem sobre a relação antitética que permeia o crer e o saber. 

Agostinho de Hipona crê porque tem fé, ainda que esta seja construída pela razão; 

José Saramago elabora um saber que inviabiliza o crer, porque pela razão descontrói a fé. 

Ainda assim, ambos os autores compartilham uma mesma estratégia, fazem uso do discurso 

argumentativo como um recurso para a construção de seus saberes, porque ao estimular 

seus interlocutores, por meio de um simulacro de conversação, a enunciação, promovem um 

exercício de elaboração do saber, a princípio inacabado, incompleto, mas que evolui, por 

meio da aquisição de informação, de descobertas, para finalmente atingir o nível de 

apreensão deste saber; em Confissões (400), por meio de um monólogo, mas que se revela 

como um simulacro de diálogo entre o par ficcional Confessor-Deus, em Caim (2009) por 

meio do diálogo entre o par ficcional Caim-Deus. 

Ou seja, o ponto em comum ou de contato entre essas duas obras, e que orienta o 

movimento de convergência, é o fato de que ambas procuram ocupar-se de um conjunto 

temático que é de natureza metafísica – a compreensão da relação entre fé e razão – e, por 

conseguinte, a construção de um conjunto de valores que permeia os conceitos do saber e 

do crer, mas a partir de perspectivas distintas, justamente porque o contexto 

socioeconômico não é o mesmo; ou seja, literalmente, o mundo de Agostinho de Hipona não 

é o mesmo de José Saramago, mas ainda assim, habitam estes mundos o homem; e a 

natureza deste, esta sim, é a mesma, o que muda é a relação que se estabelece entre estes 

homens e seu entorno. 

Ao se observar o fenômeno do saber presente em Confissões (400), identifica-se um 

processo análogo àquele aplicado ao eixo temático da fé e da razão analisado no capítulo II – 

para Agostinho de Hipona o crer precede o saber, da mesma forma como o ato de fé 
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precede a razão. Ao questionar o mundo sobre a identidade de Deus (“Quem é Deus?”), 

Agostinho afirma que sua “(...) pergunta consistia em contemplá-las; a sua resposta era a sua 

beleza.” (Confissões, Segunda Parte, Livro X, p. 265). 

Depreende-se dessa afirmação, portanto, que o religioso, ao questionar a identidade 

de Deus, já pressupõe sua existência. Ademais, Agostinho de Hipona desenvolve seu 

argumento justificando seu ato de crer por meio do universo sensível – sabe da existência de 

Deus porque O percebe nas perfeições presentes no mundo que o rodeia; pois, o homem 

interior – sua alma, por meio do homem exterior – sua percepção, apreende a presença de 

Deus nas coisas belas que seus sentidos percebem, seu exterior, decodificadas pelo homem 

interior, sua alma. Por isso justifica que nem todos são capazes de ver a existência de Deus. 

Este princípio, ou argumento, sugere muito mais um problema do campo das ideias estéticas 

do que propriamente do mundo das ideias metafísicas, como o próprio religioso se 

questiona “Mas não se manifesta esta beleza a todos os que possuem sentidos perfeitos? 

Por que não fala a todos do mesmo modo? (...) Não mudam a voz, isto é, a beleza, se um a 

vê simplesmente, enquanto outro a vê e a interroga. Não aparecendo a ambos do mesmo 

modo, para um é muda e para outro fala. Ou antes, fala a todos, mas somente a entendem 

aqueles que comparam a Voz vinda de fora com a verdade interior.” (Confissões, Segunda 

Parte, Livro X, p. 265). Um problema de invalidação de tese se impõe aqui, porque expõe a 

fragilidade dos preceitos filosóficos desse pensador, uma crítica à sua filosofia; pois, para 

Agostinho de Hipona, a beleza da existência de Deus só pode ser apreendida por meio de 

uma relação muito estreita entre o homem exterior, por meio da percepção de seus 

sentidos, quando decodificada pelo homem interior, sua alma. Ora, mas se a beleza da 

existência de Deus está disponível para que todos a percebam, porque o sentir é uma 

capacidade concedida a todos os homens, mas só a alguns é dado o privilégio de decodificá-

la, por meio da alma; e o homem, como tudo o que está na natureza é uma das belezas da 

criação divina; o que é, então, este homem, cuja natureza é incapaz de decodificar as belezas 

divinas, sendo ele mesmo parte dela? Um homem fragmentado? Um homem desprovido de 

alma? Ou seja, esta criatura divina não é assim tão perfeita, o que contraria o mito das 

belezas criadas por Deus. 

No entanto, o livre arbítrio é outra concepção muito presente no pensamento 

agostiniano, mas que não se sustenta como uma resposta a estes questionamentos, pois se 
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retorna à questão inicial sem uma resposta minimamente apropriada – mas o homem não é 

uma das belezas da criação de Deus? Como pode haver alguns, dentre estas criações, sem 

alma, ou uma alma incapaz de ser perfeita? Agostinho de Hipona, em vida, foi agraciado com 

uma experiência de ordem espiritual, responsável pela sua conversão religiosa – “Tarde Vos 

amei, ó Beleza tão antiga e tão nova, tarde Vos amei. Eis que habitáveis dentro de mim, e eu 

lá fora a procurar-Vos! Disforme, lançava-me sobre estas formosuras que criastes. Estáveis 

comigo, e eu não estava convosco! (...) Porém chamastes-me com uma voz tão forte que 

rompestes a minha surdez! Brilhastes, cintilastes e logo afugentastes a minha cegueira! 

Exalastes perfume: respirei-o, suspirando por Vós. Saboreei-Vos, e agora tenho fome e sede 

de Vós. Tocaste-me e ardi no desejo da vossa paz”30 (p. 285); no entanto, seu propósito, 

parece estar mais a favor de compreender este fenômeno pessoal31 e de natureza divina, 

que por sua vez se fundamenta no ato da fé. 

Evidencia-se, portanto, que a filosofia agostianiana é, primeiramente, um exercício 

de aceitação de Deus, que precede ao próprio exercício filosófico. 

Dessa forma, Agostinho de Hipona é considerado como um intérprete da Era 

Medieval; orientado por valores do Novo Testamento, concebe a existência de Deus e, por 

conseguinte, a existência do próprio homem circunscrito nos valores desta divindade. 

Notadamente, o que se evidencia nesse texto biográfico-confessional de Agostinho de 

Hipona, uma narrativa típica do gênero ensaio, é uma tentativa de apreensão do divino, um 

homem diante do exercício de compreender Deus, para só então aceitá-lo legitimamente em 

seu espírito: uma retórica que se pauta na razão para fundamentar a fé, e esta só é 

sustentada porque foi revelada a partir de um exercício pessoal, ou seja, é uma fé 

sustentada, respaldada, apoiada na razão e é justamente esta uma das maiores críticas ao 

pensamento agostiniano, sua filosofia se apoia em um princípio tênue, a fé; ausente a fé, 

ausenta-se o crer, desconstrói-se o saber. 

                                                           
30 Confissões, Segunda Parte, Livro X. 
31 “Toma e lê; toma e lê (...) Abalado, voltei aonde Alípio estava sentado, pois eu tinha aí colocado o 
livro das Epístolas do Apóstolo, quando de lá me levantei. Agarrei-o, abri-o e li em silêncio o primeiro 
capítulo em que pus os olhos: “Não caminheis em glutonarias e embriaguez, nem em desonestidades 
e dissoluções, nem em contendas e rixas; mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e não procureis a 
satisfação da carne com seus apetites”; trecho em que Agostinho de Hipona relata o momento de 
sua conversão ao Catolicismo pelas cartas do Apóstolo Paulo. (Confissões, Primeira Parte, Livro VIII, 
p. 223.) 
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Em Caim, a tensão entre indivíduo e sociedade, já contemplada por Agostinho de 

Hipona, e cuja presença ocupou o centro dos debates no período da Reforma, é retomada 

por meio da interdiscursividade divisada na obra de José Saramago para retratar o tom de 

conflito que permeia o século XXI, justamente porque a personagem Caim, por meio de um 

recurso metonímico, é uma parcela menor, reduzida a um indivíduo, mas que representa os 

valores do homem contemporâneo, no seu aspecto coletivo. O conflito alegórico por meio 

do embate entre as personagens Caim e Deus é, por extensão, o conflito com a fé; para José 

Saramago, ausente a fé, desconstrói-se o crer, apropria-se do saber. 

Pois, assim, a visão de mundo de Caim é um mundo cuja presença de Deus é reduzida 

à imagem do homem, porque Deus está desprovido de sua roupagem divina; sua perspectiva 

é que Deus é antes uma criação do homem, e não o homem uma criação de Deus.  

Vindo do escuro interior da arca, caim apareceu no limiar da 
grande porta, Onde está Noé e os seus, perguntou o senhor, Por aí, 
mortos, respondeu caim, Mortos, como, mortos, porquê, Menos 
Noé, que se afogou por sua livre vontade, aos outros matei-os eu, 
Como te atreveste, assassino, a contrariar o meu projecto, é assim 
que me agradeces ter-te poupado a vida quando mataste Abel, 
perguntou o senhor, Teria de chegar o dia em que alguém te 
colocaria perante a tua verdadeira face, Então a nova humanidade 
que eu tinha anunciado, Houve uma, não haverá outra e ninguém 
dará pela falta, Caim és, e malvado, infame matador de teu próprio 
irmão, Não tão malvado e infame como tu32, lembra-te das crianças 
de Sodoma. (Caim, p. 172) 

 

E a criação de Deus pelo homem não passa de um simulacro para suprir a 

necessidade de se amparar em algo que o possibilite transcender, das angústias de viver em 

um espaço que é hostil à sua natureza humana, com o agravante de que a situação de 

mundo como um “não-lugar”33 é, também, uma criação do próprio homem, por seu livre 

arbítrio, pois o homem constrói para si um lugar que lhe é impossível habitar senão em 

situação de eterno conflito, consigo mesmo e com o outro, porque este universo, concebido 

como um espaço de “não-lugar” é sempre, naturalmente, adverso à sua natureza física, 

espiritual, mental e psicológica. 

                                                           
32 Grifo nosso. 
33 Nomenclatura proposta por Marc Augè em AUGÈ, Marc. Não-lugares. Introdução a uma 
antropologia da supermodernidade. São Paulo: Papirus, 1994. 
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É, pois, justamente a partir dessa concepção do crer e do saber, defendida 

respectivamente por Agostinho de Hipona e José Saramago, e marcada por um 

posicionamento antético entre elas, que se evidencia, por meio de seus discursos 

argumentativos, o movimento de afastamento e, finalmente, de divergência entre 

Confissões (400) e Caim (2009). 

 José Saramago ocupa-se em argumentar, por meio da razão, as incongruências do 

mundo, porque este é organizado por um Deus que é tão falível quanto os homens, pois 

parte do princípio de que se o homem é uma criação de Deus, na mesma medida, Deus 

também pode ser simples criação do homem. Contrariamente a Agostinho de Hipona, José 

Saramago se respalda na lógica argumentativa não para sugerir a negação da fé, mas para 

anunciar o completo esvaziamento de seu sentido, porque aproxima a existência de Deus à 

existência do homem e institui entre eles uma relação de dependência e não de 

precedência, como supõe a fé, promovendo, por conseguinte, o esvaziamento do sentido de 

Deus, o que novamente inviabiliza a fé. 

Houve um grande silêncio. Depois caim disse, Agora já podes matar-
me, Não posso, palavra de deus não volta atrás, morrerás da tua 
natural morte na terra abandonada e as aves de rapina virão devorar-
te a carne, Sim, depois de tu primeiro me haveres devorado o 
espírito. A resposta de deus não chegou a ser ouvida, também a fala 
seguinte de caim se perdeu, o mais natural é que tenham 
argumentado um contra o  outro uma vez e muitas, a única coisa 
que se sabe de ciência certa é que continuaram a discutir e que a 
discutir estão ainda.34 A história acabou, não haverá nada mais que 
contar. (Caim, p.172) 

 

Assim, a descrença numa figura divina permite ao homem a construção de um saber 

em que ele, o homem, deve e precisa bastar-se a si mesmo; esta constatação empresta à 

filosofia saramaguiana um tom de profundo desconsolo e abandono, como se evidencia no 

trecho a seguir: 

Depois eva perguntou, Se já existiam outros seres humanos, para que 
foi então que nos criou o senhor, Já deveis saber que os desígnios do 
senhor são inescrutáveis, mas, se bem entendi alguma meia palavra, 
tratou-se de um experimento, Um experimento, nós, exclamou adão, 
um experimento para quê, Do que não conheço de ciência certa não 
ousaria falar, o senhor lá terá suas razões para guardar silêncio sobre 

                                                           
34 Grifo nosso. 
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o assunto, Nós não somos um assunto, somos duas pessoas que não 
sabem como poderão viver, disse Eva, (...) (Caim, p. 27) 

  

 Por sua vez, o que Agostinho de Hipona tentou argumentar sua vida toda, e não se 

limitando apenas à obra Confissões (400), mas a todo seu conjunto autoral, foi uma 

aproximação entre o pensar racional e a verdade admitida como fruto de revelação – o que 

ele mesmo denominou como filosofia cristã, e que em torno dela gravita o conceito de 

beatitude. 

A minha consciência, Senhor, não duvida, antes tem a certeza de que 
Vos amo. Feriste-me o coração com a vossa palavra e amei-Vos, O 
céu, a terra e tudo o que neles existe dizem-me por toda parte que 
Vos ame. Não cessam de o repetir a todos os homens, para que 
sejam inescusáveis. Compadecer-Vos-eis mais profundamente 
daquele de quem já Vos compadecestes, e concedereis misericórdia 
àquele para quem já fostes misericordioso. De outro modo, o céu e a 
terra só a surdos cantariam os vossos louvores. (Confissões, Segunda 
Parte, Cap. X, p. 263-4). 

  

 Assim, no discurso agostiniano, fé e razão estão amalgamadas; ou mais 

precisamente, a razão está duplamente vinculada à fé, porque o ato de fé precede o 

exercício da razão, mas é também a sua consequência, porque é pela fé que Agostinho de 

Hipona sistematiza sua filosofia cristã. 

 Entretanto, entre Confissões e Caim há um princípio constitutivo da linguagem que 

permite uma aproximação entre os discursos que estes textos veiculam, marcado por um 

movimento de convergência, mas também de divergência e que reside no princípio que 

Agostinho de Hipona e José Saramago propõem ao equacionar fé e razão. 

 Agostinho de Hipona sustenta a construção da fé, porque esta é oriunda de um 

processo particular, sua própria experiência de conversão ao catolicismo, a partir de um 

discurso caracteristicamente lógico, racional e, portanto, do âmbito da argumentação, 

porque eficazes em persuadir e convencer – sua fé é respaldada pela razão – porque se 

configura a partir de um saber, mas principalmente porque está previamente sedimentada 

no crer. José Saramago, por sua vez, promove, por meio de um discurso sustentado pela 

argumentação, o fenômeno de esvaziamento da noção do sagrado e, por conseguinte, 

elabora um processo de desconstrução da fé, por meio do rebaixamento do divino ao plano 

da humanidade. 
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Conclusão 

Das (im)perfeições de Deus 

Ao longo deste estudo procurou-se evidenciar e analisar as estratégias que 

evidenciassem o movimento de aproximação entre as obras Confissões e Caim, este 

orientado ora por um sentido de convergência, ora por um sentido de divergência. 

Observaram-se também os diálogos das obras consigo mesmas e delas com seu contexto de 

produção, assim como o diálogo entre as obras propriamente ditas. 

Assim, mapearam-se conteúdos que se constituem internamente ao texto literário, 

como elemento participativo na construção do processo interdiscursivo em que se 

convergem os discursos de Agostinho de Hipona e José Saramago, o intrincado processo 

colaborativo a que Bakhtin se refere e que foi citado na introdução, deste trabalho “O 

pensamento das ciências humanas nasce como pensamento sobre pensamentos dos outros, 

sobre exposições de vontades, manifestações, expressões, signos atrás dos quais estão os 

deuses que se manifestam (a revelação) ou os homens (as leis dos soberanos do poder, os 

legados dos ancestrais, as sentenças e enigmas anônimos, etc.).”35.  

 No texto autobiográfico confessional de Agostinho de Hipona, observou-se que o 

filósofo religioso buscou enaltecer os valores religiosos em defesa e perpetuação da fé, por 

meio da elaboração de um discurso que transita entre as esferas da religião, da filosofia e do 

literário porque concebe o universo a partir de uma perspectiva do homem em comunhão 

com o mundo e por isso posicionado num mundo concebido como “lugar-antropológico”; 

José Saramago, por sua vez, utiliza-se de um pensamento que se caracteriza por um ateísmo 

ético para evidenciar que o indivíduo habita um mundo considerado como um espaço do 

“não-lugar”, em constante condição de desamparo porque Deus foi destituído de sua 

condição divina e divide espaço entre os homens no mundo terreno. 

 Estas perspectivas foram elaboradas a partir do cotejamento entre as obras, ao se 

identificar os recursos textuais e literários que estas oferecem, buscando no apoio teórico – 

os principais pressupostos bakhtinanos, propostos e examinados pelo próprio filósofo da 

linguagem, assim como outros teóricos que se convencionou como seus estudiosos, 

intérpretes e colaboradores – subsídios que contribuíssem na elaboração de hipóteses a fim 

de se propor uma resposta à questão investigativa apresentada na introdução desta 

                                                           
35 BAKHTIN, M. A estética da criação verbal. P.307. 
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dissertação - Em que medida as relações discursivas, presentes tanto nos diálogos entre Caim 

e Deus, em Caim, romance de José Saramago publicado em 2009, e o solilóquio de Agostinho 

de Hipona, em Confissões, texto autobiográfico confessional escrito aproximadamente em 

400d.C, configuram-se como evidências de estratégias discursivas, que, por sua vez, 

promovem relações interdiscursivas entre os textos sob enfoque, tendo na retórica a 

estratégia que permite desvendar tais articulações? Foi justamente este exame da 

aproximação entre as obras que permitiu observar que ambos os escritores discutem 

questões que são de natureza antagônica, e buscaram na retórica o apoio para construir 

suas argumentações, e assim promover a persuasão de seus valores ideacionais e suas 

respectivas mundividências. 

 Naturalmente, depreende-se da opção pelo discurso retórico como uma estratégia 

dos autores para influenciar seus leitores, porque nesta opção reside implicitamente a 

consciência do quão frágil eram suas causas e assim a necessidade de fortalecê-las por meio 

de uma argumentação que favorecesse com eficiência a persuasão de seus enunciatários. 

 Assim, a hipótese desta dissertação sugere que, por meio do estudo da 

interdiscursividade, há a ocorrência de um fenômeno que se explica à luz da análise 

dialógica e que é muito similar a um jogo de espelhamento, este aplicado no interior dos 

discursos analisados, porque por meio do embasamento teórico em que se apoiou esta 

investigação, permite-se propor exatamente o oposto do que tencionam os discursos 

cotejados – pois parte-se da observação que a retórica visa fortalecer o que se considera de 

natureza fraca – justamente por sua tradição, desde a Antiguidade Clássica, de se dedicar 

aos discursos forenses. 

 É por meio desta premissa e com base nos pressupostos bakhtinianos que como 

matéria de conclusão para esta dissertação, é possível inferir que em Confissões, se há 

evidências para se justificar a preocupação do autor em promover e enaltecer a fé, é porque 

se reconhece, naquele momento, uma fragilidade dos valores religiosos, por isso a dedicação 

de Agostinho de Hipona em fortalecê-la por meio do emprego da retórica, estratégia de 

fortalecer e defender o que se reconhece como frágil – da mesma forma como em Caim, ao 

se insistir em destituir de Deus seu caráter divino, propondo-se que na perspectiva de José 

Saramago, o autor, no papel de literato e, portanto, ocupando sua função de intérprete e 

tradutor do mundo que com ele dialoga por meio de sua produção literária, reconhece a 
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necessidade do homem em assumir sua parcela de responsabilidade e seu papel no mundo, 

assim enfraquece-se a imagem de Deus destituindo-lhe sua natureza divina para promover o 

enfretamento do homem consigo mesmo e com o mundo, para que este se confronte com 

as consequências de suas irresponsabilidades e seus próprios desmandos, justamente 

porque a figura de Deus está enfraquecida e já não pode oferecer nenhuma ajuda ou 

socorro à humanidade, porque Deus, por meio do discurso carnavalizado da paródia é 

dessacralizado e Deus é feito à semelhança do homem, medida de todas as coisas do único 

universo possível de ser concebido, o mundo terreno. 

 Reside implicitamente na interpretação desta hipótese, também uma proposta de 

perspectiva dialógica, ao se propor uma desconstrução da esfera do sugestionável e operar 

um desfacelamento das expectativas do julgamento a que tradicionalmente tem-se 

atribuído às obras, tanto por parte da leitura crítica dos escritores aqui cotejados, como nas 

mais diversas instâncias da recepção literária.  

 Por fim, este estudo propõe uma abertura dialógica a despeito do que se pode 

conceber das (im)pefeições de Deus. 
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Anexo A36 

José Saramago: "O que me vale, caro Tolentino, é que já não há fogueiras em São 
Domingos!"  
25.10.2009 às 22h12 
Em torno do livro "Caim", o Expresso juntou José Saramago e o teólogo católico José 
Tolentino de Mendonça. Um, de 87 anos, Nobel da Literatura, "ateu empedrenido", como 
gosta de se apresentar. Outro, de 43, sacerdote e poeta, professor da Universidade 
Católica. O frente-a-frente foi vivo e aceso.  
José Pedro Castanheira (www.expresso.pt)  
 
José Saramago (JS) - Eu chamei "livro dos disparates" não à Bíblia, mas a um versículo de 
uma carta aos hebreus, que está na contracapa e que também serve de epígrafe ao livro. 
Em toda a Bíblia, depois do assassinato de Abel, não se volta a falar de Caim. Não se sabe 
porquê, nessa carta aos hebreus há uma referência a Caim e que é completamente 
absurda e que me permiti chamar-lhe disparate. "Pela fé" - só estas duas palavras dariam 
para uma larga discussão. "Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício melhor do que o de 
Caim. Por causa da sua fé, Deus considerou-o seu amigo, etc..". Há alguém capaz de me 
explicar, em termos racionais e humanos, para que a gente entenda, o que isto quer dizer? 
É absolutamente incrível!  
José Tolentino de Mendonça (JTM)- A tradição, durante séculos, colocou-a no interior das 
cartas paulinas. Sabe-se, agora, que é de um autor posterior a São Paulo, embora seja um 
texto do Novo Testamento e com uma teologia admirável.  
JS - A teologia admirável atreveu-se a dizer coisas tão impossíveis de aceitar como afirmar 
que Deus considerou Abel seu amigo. O que é isto? Estamos a jogar com as palavras? 
Como é que sabemos isso? Quem é que registou? Quando? Como? Onde? Abel e Caim 
sacrificaram a Deus o que tinham. O pobre Caim, se me permitem que chame pobre a um 
assassino, ofereceu também o que tinha. Deus desprezou o sacrifício de Caim. Aí, começa 
tudo: o ciúme nasceu aí, o rancor, a incompreensão, porque Caim não percebe que Deus o 
rejeite. Isto é um disparate lógico, o que me leva a dizer que este texto faria boa figura 
num livro de disparates. Mas não chamo à Bíblia um livro de disparates.  
JTM - Não encaro esta conversa como um duelo ou sequer como um confronto. Este é um 
território onde a humildade é extraordinariamente necessária. No fundo, o não-crente e o 
crente têm ambos as mãos vazias, ainda que de forma diferente. Ambos são buscadores, 
procuradores. A fé nasce de uma interrogação, de uma abertura à revelação de Deus e do 
irmão. Tenho o maior apreço pela pessoa de José Saramago e pelo seu trabalho. Um grande 
criador é um dom extraordinário. E todos, de alguma forma, somos devedores a essa arte 
humaníssima, artesanal, extraordinariamente solitária e funda, que é a arte de um contador 
de histórias, de um escritor. Tenho o maior respeito, também, pelo interesse que José 
Saramago manifesta pelo texto bíblico. É, sem dúvida, dos autores portugueses, dos que 
mais se interessa, mais convive e mais procura o texto bíblico. Às vezes de uma forma 
consciente, num confronto e numa luta corpo-a-corpo, como no caso do "Evangelho 
Segundo Jesus Cristo", ou, agora, em "Caim", onde há luta forte com o texto bíblico. Outras 
vezes de forma implícita. E às vezes num certo tom, no seu português maravilhoso e 
                                                           
36 Versão integral do texto publicado na edição do Expresso de 24 de Outubro de 2009, 1.º Caderno, página 20 

e 21. 
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inesquecível, que até tem um tom e uma respiração bíblicas, no sentido de um certo tom 
cosmogónico que, por vezes, a sua narrativa tem.  
Há duas coisas que é preciso distinguir. Uma, é a obra literária, que agora foi lançada; outra, 
é o hipertexto: aquelas declarações de José Saramago em Penafiel, no lançamento do livro, e 
que acabaram por criar um acontecimento mediático. Sobre isso, algumas pessoas da Igreja 
e de outras confissões religiosas manifestaram-se, com toda a legitimidade, porque vivemos 
numa sociedade aberta e de liberdade. São leituras de uma declaração muito virulenta de 
José Saramago em relação à Bíblia e ao fenómeno religioso. Foi uma declaração nada 
consensual, e por isso são mais que expectáveis as reacções. Atacar a Bíblia desta maneira, 
tratá-la como uma coisa que podemos dispensar, e as palavras, com a gravidade com que 
foram ditas, é alguma coisa que nos enche de perplexidade. Porque a Bíblia é um livro de fé. 
É inegável que ao longo de séculos tem sido uma fonte de bem, uma fonte de ânimo na 
aventura humana e uma fonte de criatividade espantosa. A Bíblia é também um grande 
código da nossa civilização. Claro que podemos criticar esse código, mas um grande homem 
de cultura, mesmo agnóstico ou ateu, por amor a Bach, por amor a Mozart, a John 
Steinbeck, a O'Connor, a Faulkner, a Ruy Belo, a Maria Gabriela Llansol, a José Saramago, 
tem de ter este livro em sua casa.  
JS - Eu não preciso de ter, porque em minha casa tenho sete ou oito exemplares. Desde 
uma Bíblia espanhola do século XVII ou XVIII, até uma Bíblia que me foi oferecida numa 
Feira do Livro, há três ou quatro anos, em português corrente. Até posso estar de acordo 
consigo quando diz que na minha prosa e estilo há uma ressonância, uma música que pode 
ser relacionado com a música, o ritmo, o sentido da pausa, o sentido expositivo, que se 
encontra na Bíblia. Não nego. Outra das minhas grandes influências, já o disse, é o padre 
António Vieira, cujos sermões li e reli - algumas vezes terei treslido... Mas acho que terá 
sido necessário um grande esforço para converter a Bíblia num livro de fé.  
JTM - Mas a Bíblia é uma biblioteca. Tem muitos livros. Acha que foi difícil tornar um livro de 
fé o livro do profeta Isaías?  
JS - Não! Como não acho impossível o livro de Job.  
JTM - Ou os Salmos. Ou os Livros da Sabedoria ou das Origens.  
JS - Tudo isso é certo. Mas ponha-se agora, por um ou dois minutos, no meu lugar. Tomar 
o Caim como personagem central de uma história não tem nada de gratuito. A questão do 
Caim é uma velha questão que eu tenho com a Bíblia.  
JTM - Mas leu alguns comentários sobre a figura de Caim? Para mim, como exegeta, um dos 
textos mais admiráveis sobre Caim é o texto de Paul Ricoeur, que faz uma interpretação que, 
penso, o próprio Saramago achará extraordinária. Ele lê o episódio de Abel e Caim como a 
história e a construção da fraternidade. O Génesis é uma meditação sapiencial sobre a 
condição humana. O que são, afinal, os mitos? São meditações sobre a vida. Os autores 
bíblicos são contadores de histórias, que repassam a vida com um olhar crente, se 
quisermos. Depois da Bíblia, a fraternidade já não está dependente dos laços do sangue, mas 
de uma decisão ética. Eu não sou irmão do outro simplesmente porque sou do seu sangue; 
sou irmão dele se escolher ser seu irmão.  
JS - Isso é forçar um pouco as histórias... O que teria acontecido se Deus tivesse aceite o 
sacrifício de Caim, como aceitou o de Abel? Porque é que Deus recusou o sacrifício de 
Caim? Esta pergunta não tem resposta.  
JTM - As grandes experiências humanas são experiências de escolha com a qual temos de 
lidar. Veja: porque ama a Pilar e não uma outra mulher?  
JS - Eu cá sei!  
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JTM - Sabe, mas o amor é um lugar sem resposta, sem lógica.  
JS - A literatura e a lógica não são incompatíveis!  
JTM - Não são incompatíveis, mas não é uma lógica matemática.  
JS - É absurdo que Deus tenha recusado o sacrifício de Caim. Não há palavras, não há 
exegeses ou leituras simbólicas que o justifiquem. Temos aí um obstáculo sério: é que não 
podemos fazer perguntas aos redactores da Bíblia. Gostaria de saber quais eram as 
intenções do autor.  
JTM - Mas há um sentido imanente no texto.  
JS - A Bíblia está traduzida em quase todas as línguas.  
JTM - Mas a exegese é feita sobre os textos originais. Eu trabalho sobre o hebraico e sobre o 
grego.  
JS - Textos originais sobre os quais eu não sei nada.  
JTM - Não sabe porque não tem investigado.  
JS - Não! Simplesmente porque a minha vida é outra.  
JTM - Todo o texto bíblico tem em si um densidade inesgotável. É um livro que nunca se 
acaba de ler. Depois de mil leituras, o texto vence sempre. Este texto é muito importante. 
Como a carta aos hebreus, que acho injusto que lhe chame "livro dos disparates".  
JS - Tenha paciência: eu não lhe chamei isso. O que eu digo, e repito, é que este texto 
concreto, tal como está redigido, merecia ser incluído num livro dos disparates universais. 
Esta frase, qualquer pessoa achará que é uma frase completamente disparatada.  
JTM - Mas a fé é um paradoxo. Eu não diria um disparate. Querer tratar Deus com lógica é 
chegar a um beco sem saída.  
JS - Então se o beco não tem saída, voltemos para trás.  
JTM - Mas acha que pode entender a condição humana eliminando o paradoxo?  
JS - Não, não.  
JTM - Acha que as grandes emoções, as grandes janelas interiores que o homem traz se 
justificam apenas pela lógica?  
JS - Mas os meus livros estão cheios disso. A questão é que eu não escrevi nenhum livro 
sagrado! Esse é o problema.  
JTM - Sabe que numa sociedade secularizada o José Saramago é uma espécie de referência 
sagrada. Um homem que vende 200 mil exemplares e tem uma cobertura global... Hoje, o 
sagrado tem outras formas. E, no fundo, a sua pretensão é também uma pretensão sagrada.  
JS - É possível. Aliás, uma das minhas frases preferidas é que "para fazer um ateu como eu, 
é necessário um altíssimo grau de religiosidade".  
JTM - Sem dúvida!  
JS - Como é uma frase minha, o que o teólogo Juan José Tamayo escreveu recentemente 
no diário "El País": "Deus é o silêncio do universo, e o homem o grito que dá sentido a esse 
silêncio". Eu não sou o tipo de ateu ferrabrás, armado de um chuço para deitar abaixo 
aquilo que eu não posso deitar abaixo, que é a crença, a fé, na qual eu não toco - na 
condição que não façam afirmações tão ilógicas como esta.  
JTM - Mas podíamos tirar qualquer afirmação de um dos seus livros e colocá-la no livro dos 
paradoxos universais.  
JS - Não me importaria nada. Mas ficaria muito desgostoso se incluíssem uma frase minha 
no livro dos disparates. A Igreja insiste em que há que fazer uma leitura simbólica dos 
textos bíblicos. Os crentes e leitores da Bíblia estão instruídos, educados, treinados, 
manipulados para aceitar aquilo que...  
JTM - Porque diz manipulados?  
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JS - Porque é assim. A palavra é essa. Quer outra palavra? Eu dou-lha.  
JTM - É muito importante perceber que os cristãos são criados por liberdade, por amor à 
liberdade.  
JS - À liberdade? Mas o que é que a história da Igreja, e do catolicismo em particular, tem 
que ver com a liberdade?  
JTM - Tem tudo a ver com a liberdade.  
JS - Ai sim? Curioso!  
JTM - Foi para a liberdade que Cristo nos libertou, afirmou um homem como Paulo de Tarso.  
JS - Deixe Cristo em paz!  
JTM - Mas esse é o seu erro de base. Deixe-me falar, para voltar à história de Caim e Abel. A 
Bíblia, precisamente para ilustrar a liberdade, coloca a escolha dos filhos mais novos - Abel, 
mas também uma galeria imensa de filhos mais novos, que são os preferidos em relação ao 
poder estabelecido socialmente pelo mais velho. Todo o direito e a lei estão do lado do mais 
velho. E, contudo, Deus escolhe o mais pequeno. Deus escolhe o último, a vítima, aquele que 
não tem voz nem vez, o que não é protagonista da História, para ser protagonista de uma 
história. Tudo isto é uma convulsão social. A Bíblia é um texto inquieto. Se escrutarmos a 
Bíblia a partir de um raciocínio lógico, claro que vamos encontrar imensos nós cegos, coisas 
sem resposta. Mas a nossa vida é assim. A história de Abel e Caim é a história desta 
inquietação sem resposta que a experiência do mal e do bem é na nossa vida. Não é verdade 
que na Bíblia nunca mais se volte a falar de Abel. Jesus identifica-se muito com a figura de 
Abel. A Bíblia identifica-se com a figura daqueles que na história são as vítimas. Por isso, 
dizer que a Bíblia é uma espécie de livro que reúne toda a crueldade do mundo, é dizer uma 
coisa ao lado do que verdadeiramente é. No seu espírito profundo, a Bíblia é um manual de 
liberdade, um livro de perguntas. Por muito que lhe custe, José Saramago, quero dizer-lhe 
que o cristianismo é uma aventura de liberdade.  
JS - A mim, o que me vale, meu caro Tolentino, é que já não há fogueiras em São 
Domingos.  
JTM - Não vamos falar das fogueiras, porque infelizmente o fumo das fogueiras enche a 
história de todos os tempos. Nós estamos aqui, dois homens, a falar no século XXI. E é com a 
verdade do que vivemos e fazemos que nos temos de encontrar. Aqueles que pensam que 
são isentos do mal é que me metem medo!  
JS - O cristianismo uma aventura de liberdade!? Dizer isso com os albigenses, as cruzadas, 
o santo ofício, as masmorras da inquisição, as fogueiras a arder e tudo isso...  
JTM - Esquece que no tempo da Inquisição havia santos. Nos tempos dos albigenses e das 
masmorras não deixou o cristianismo de ser uma história de liberdade e humanidade. Você 
tem uma visão parcial do cristianismo!  
JS - Não tenho.  
JTM - Como leu o facto do papa João Paulo II ter pedido perdão...  
JS - Não sou leitor do papa João Paulo II!  
JTM - Não, mas soube, com certeza. Não pode escapar a esta questão. Porque lhe custa 
reconhecer que um Papa pode ter um gesto humanamente admirável? Porque lhe custa? 
Não cai do pedestal.  
JS - Pontualmente não me custará nada reconhecer algo que de bom, de perfeito, de belo, 
Papa A, B, C ou D tenha feito.  
JTM - Mas então diga o que achou do Papa João Paulo II ter pedido perdão pelos crimes e 
erros do passado, feitos em nome do cristianismo e da fé? O que acha desse gesto?  
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JS - Até agora, que eu saiba, deixaram no rol do esquecimento, por exemplo, uma figura 
como o Giordano Bruno. Porquê? Perdoou mais ou menos a Galileu. Mas Giordano Bruno 
foi levado à fogueira com um pedaço de madeira fixado na boca.  
JTM - Mas o Giordano Bruno era um crente!  
JS - É isso que a Igreja não suporta: quer crentes, sim, mas disciplinados.  
JTM - Não é verdade. Dentro do Cristianismo, há muitos cristianismos.  
JS - O rebanho que vai a Fátima é o que a Igreja quer!  
JTM - Não sejamos generalistas, porque entre os milhares de pessoas que vão a Fátima há-
de haver quem vá com um espírito de sinceridade e liberdade que nós nunca teremos. Não 
julguemos!  
JS - Não perca tempo a dizer isso, porque eu sei que isso é assim, e respeito a crença e a fé.  
JTM - A fé dos simples.  
JS - Eu não toco nisso. O meu objectivo é outro: a Igreja como instituição de domínio, 
como poder, como castradora de algumas das virtudes naturais do homem.  
JTM - Mas essa é uma posição, um olhar demasiado ideológico. A igreja não é assim!  
JS - Mas porquê demasiado ideológico? Eu sou o único que tem ideologia? Você não tem?  
JTM - Tenho! Tenho a ideologia e a pretensão cristã.  
JS - Então por que se fala da minha?  
JTM - Eu não o acuso de dominador ou de senhor do mundo.  
JS - Mas eu também não o acuso a si. Mas posso acusar a instituição a que pertence.  
JTM - Mas em que bases?  
JS - A história do papado é algo de terrível, de simplesmente tenebroso. E você sabe-o 
perfeitamente.  
JTM - O terrível da história, a experiência do mal e da ferida, está em todas as vidas. Não há 
nenhuma isenta. Não há vidas e instituições que não tenham sombra. Essa ideia que é 
preciso um manipulador por trás para se entender a Bíblia é uma ideia peregrina.  
JS - Quando o manipulador não está imediatamente por trás, está um pouco mais atrás e 
mais atrás - mas está lá. Garanto que está.  
JTM - Mas donde lhe vem essa desconfiança?  
JS - Da história, da realidade, dos factos. Não lhe parece que vivemos numa sociedade 
altamente manipulada?  
JTM - Eu acho que sim e que um espaço de liberdade é precisamente a complexidade dos 
textos fundadores, entre os quais se conta a Bíblia, que é um manifesto contra esta 
sociedade da manipulação.  
JS - Mas ajudou muito.  
JTM - As ajudas podem ser involuntárias. Não podemos culpar a Bíblia das leituras erróneas.  
JS - Mas que ideia é a vossa de que eu culpo a Bíblia!?  
JTM - São palavras suas! Voltou a ler as palavras que disse em Penafiel?  
JS - Eu tenho um livro na mão, e é um livro cheio de violência, de carnificinas, incestos. Um 
manual de...  
JTM - Mas toda a literatura é isso. Podemos dizer isso das obras completas de Shakespeare, 
ou das obras completas de Saramago.  
JS - E o que é que eu resolvo com essa justificação?  
JTM - A vida é literatura e a Bíblia usa aquilo que é próprio da literatura para fazer uma 
leitura crente da condição humana. Porque poucos lugares há, para além da literatura, 
capazes de espelhar a condição humana na sua inteireza. A Bíblia não é um código de 
direito, nem um livro de lógica.  
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JS - Mas foi-o. E sem esquecer o Deuterónimo!  
JTM - Eu não percebo esse seu... Há um poema da Adília Lopes que dia que "a literatura não 
é um ajuste de contas, é um ajuste de cantos".  
JS - Desculpe: esse verso é muito interessante, mas é um simples jogo de palavras.  
JTM - Acha que a poesia é um simples jogo de palavras?  
JS - Não torça aquilo que eu disse.  
JTM - Estes versos são só um jogo de palavras?  
JS - Não lhe permito que tire essa conclusão. O dístico que acabou de citar é um jogo de 
palavras. Que nós, escritores, fazemos muito, e muitas vezes com a má consciência de que 
não significa grande coisa, mas que soa bem e é bonito. Há pouco, disse que Deus está do 
lado da vítima. Efectivamente, Abel é uma vítima do irmão. E Caim, não é vítima de 
ninguém?  
JTM - Todos somos vítimas.  
JS - Que nós, simples humanos, sejamos vítimas e carrascos uns dos outros, muito bem. 
Agora, que Caim seja vítima de Deus, não há lógica no mundo, nem exegese, que o 
justifique.  
JTM - Porque diz que Caim é vítima de Deus e não compreende que é uma leitura sapiencial 
que o livro do Génesis faz?  
JS - O que é isso de uma leitura sapiencial?  
JTM - A Bíblia é um teatro de Deus, uma reflexão sobre Deus.  
JS - Um teatro de Deus? O que é que vocês sabem de Deus?  
JTM - Nós sabemos de Deus o que Jesus de Nazaré nos revelou acerca de Deus!  
JS - Não misturemos alhos com bugalhos. Não vale a pena! Repare nisto: antes da criação 
do universo, Deus, que se saiba, não fez nada. Não consta. Chegou um momento em que, 
não se sabe nem porquê nem para quê, decide formar o universo.  
JTM - O mistério aflige-o sempre...  
JS - Limito-me a verificar. Construiu um universo. Coisa que, durante muito tempo, 
pareceu relativamente fácil, mas a partir de Darwin já não é tão fácil - e com as novas 
descobertas científicas... Depois, ao sétimo dia, descansou e continuou a descansar até 
hoje - não teve mais participação.  
JTM - Não é a opinião de milhões de seres humanos ao longo de gerações. Porque não é 
sensível à experiência que os outros vivem?  
JS - Não! Eu, às vezes, digo que deus e o diabo só têm um lugar onde habitar: é na cabeça 
humana. Não há outro lugar em parte nenhuma do universo onde eles possam estar. Estão 
na nossa cabeça. Até mesmo na minha cabeça.  
JTM - Essa é uma visão sua.  
JS - Minha?  
JTM - O que é estranho é o seu desejo de excluir a Bíblia, de fazer de contas que ela não 
existe.  
JS - Como pode dizer isso a mim, que escrevi o "Evangelho Segundo Jesus Cristo" e, agora, 
o "Caim"? Eu sou aquele que diz que, embora seja ateu, estou empapado de valores 
cristãos.  
JTM - Isso é muito bonito - e verdadeiro!  
JS - Já o disse e repito-o em qualquer lugar. Mas isso não me impede de fazer juízos críticos 
sobre a religião.  
JTM - No entanto, as suas entrevistas redundam facilmente numa caricatura. O que choca, 
por vezes, na sua linguagem, é o lado caricatural.  
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JS - Perdão: vocês merecem, tal como qualquer instituição, serem caricaturados. Vocês 
não estão acima da caricatura.  
JTM - Nós não estamos, nem o José Saramago está.  
JS - De acordo.  
JTM - Mas é que, hoje, você tem muito mais força...  
JS - Que a Igreja Católica?  
JTM - Não! Isso não sei se é a sua ambição - mas não é a realidade. É preciso ver que a sua 
palavra tem uma responsabilidade social e civilizacional.  
JS - Assumo-o totalmente.  
JTM - Quando um homem de cultura diz que a Bíblia é um livro de crueldade, penso que isto, 
em termos civilizacionais, é um erro.  
JS - É a sua opinião, não é a minha.  
JTM - É um erro porque põe em xeque algumas das obras mais belas e extraordinárias que a 
nossa tradição cultural nos legou.  
JS - Escute uma coisa: eu nunca neguei que a Bíblia é tudo isso que se diz dela. Claro que é.  
JTM - Então diga alguma coisa bela da Bíblia. Fale com o coração!  
JS - É quase uma simples questão estatística: milhões de exemplares da Bíblia lidos, 
estudados, aprendidos, decorados, em todo o mundo.  
JTM - Ainda esta semana saiu mais uma tradução da Bíblia para português.  
JS - Já tínhamos tantas! Porquê mais uma?  
JTM - Dizer isso não parece uma coisa digna de si.  
JS - Estou na brincadeira, homem!  
JTM - Pois é! Está a ver? É que diz as coisas em tom jocoso, mas elas têm um alcance que 
não é justo. Você não pode dizer isso!  
JS - O que me valeu foi ter escrito este livro donde a jocosidade não está ausente. Já o leu 
até ao fim?  
JTM - Evidentemente que sim.  
JS - Até ao dilúvio?  
JTM - Até ao dilúvio e até a uma frase terrível com que o livro acaba, que é talvez uma das 
frases mais terríveis da literatura portuguesa: "A história acabou, não haverá nada mais que 
contar". Dá muito que pensar deste fecho definitivo da história. O exercício que faz, em si, é 
mais que legítimo. Mas a grande questão é que aquilo que diz, muitas vezes, é marcado por 
um exercício de intolerância.  
JS - Eu, intolerante? Eu?  
JTM - Todos podemos ser intolerantes. O José Saramago porque não pode ser intolerante? 
Todos podemos ser e todos certamente o somos.  
JS - Se lhe quiser chamar radicalismo, aceito. Mas não intolerância. Não sou intolerante.  
JTM - Aquelas declarações de Penafiel são declarações de intolerância.  
JS - Não são nada!  
JTM - Diz o José Saramago. É um manifesto de intolerância do ponto de vista cívico.  
JS - Não é certo que o livro está cheio de crueldades? Que não lhe faltam incestos? Que 
tem isso e muito mais, e carnificinas de todo o tipo?  
JTM - E acha que a Bíblia é só isso? Acha que descrevendo isso se descreve o que é a Bíblia? 
Acha que esquecendo tudo aquilo que a Bíblia é, que é também a sua natureza de milagre, 
está a ser tolerante? De que parábola é que gosta mais, das que Jesus contou?  
JS - Talvez a do semeador. A semente que cai na pedra...  
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JTM - A Simone Weil dizia que entre dois homens que estão a discutir, um que crê e outro 
que não crê, o que não crê está mais perto de Deus do que aquele que crê.  
JS - Oh diabo! Oh diabo!  
JTM - Por isso é que o discurso cristão nunca pode ser um discurso de exclusão. Dizer que o 
cristianismo é sobretudo uma aventura de liberdade é para levar muito a sério. Ver o 
cristianismo do ponto de vista do poder, da força, da imposição, é um olhar possível, mas 
não faz justiça à radicalidade humana que o cristianismo foi semeando. Se quisermos fazer 
justiça à história, temos que perceber que o cristianismo está do lado dos heterodoxos, dos 
insubmissos, dos mártires, das vítimas, daqueles que não têm voz.  
JS - Mas no que toca a vítimas, o cristianismo contribuiu com uma quota importante, não?  
JTM - E chora e arrepende-se de todo o mal que fez.  
JS - Desculpe, Tolentino, mas não demos por isso. Aqui, pelo menos, não chegou uma 
palavra que signifique isso. O que está a dizer são palavras de ouro, mas que 
provavelmente estão no seu desejo. Você desejaria que assim fosse.  
JTM - Há tanta gente a dizer isto!  
JS - Meu caro: não me tiram nem sequer um grama ou um átomo da minha raiva contra a 
instituição chamada igreja católica. Eu não sou nenhum ferrabrás, nem nenhum enviado 
do demónio. Mas o que merece crítica, pode contar com a minha pessoa. Ao contrário do 
que diz, eu não sou intolerante. Radical, sim. E a isso não renuncio. É uma atitude muito 
exigente, moralmente exigente, que me leva a insurgir-me contra o que não me parece 
bem.  
JTM - Eu não digo que o José Saramago é intolerante. Digo que as suas palavras de domingo 
foram intolerantes, o que é uma coisa diferente. Ninguém está imune à intolerância. Talvez 
os momentos mais difíceis do cristianismo tenham sido aqueles em que, fechados em nós 
próprios, achámos que temos a razão, ou que não errámos, ou que estamos costurados no 
interior de uma certeza. Há palavras nossas que iluminam e outras que enegrecem. A sua 
postura ética, atitude moral, a sua intransigência, enobrece-nos a todos. É bom que um 
escritor seja exigente. Isto não significa que nas palavras que proferiu nós não víssemos uma 
limitação muito grande. E na forma como o seu romance está construído, há também zonas 
de ambiguidade, a começar pelo "livro dos disparates". A Bíblia é um grande património da 
humanidade, é um lugar onde todos nos encontramos. Pela primeira vez, todas as 
componentes da sociedade estão presentes numa grande narrativa literária, porque 
precisamente a Bíblia não exclui. A Bíblia é um coral de vozes humanas. E por isso é tão 
importante o papel de Caim - ele é o nosso irmão...  
JS - Disse que é um coral, mas, sem querer ser frívolo - que não está nada na minha 
natureza, porque tomo tudo a sério -, com muitas desafinações.  
JTM - Mas as desafinações fazem parte da história humana. É preciso amar a imperfeição!  
JS - Não escrevi um livro sobre a Bíblia. Escrevi a partir de um episódio bíblico e construí 
uma história. Caim não foi um capricho de há uns meses, é algo que sempre me 
preocupou. A mim, a Bíblia permitiu-me escrever o que não estava dito - embora não 
tenha sido a primeira pessoa a fazê-lo.  
JTM - Dizer isso é fazer um elogio extraordinário à Bíblia.  
JS - Para terminar: escrevi, penso, alguns bons livros. No meu estado de espírito presente, 
considero este o meu melhor livro.  
JTM - Tenho a humildade de não concordar. No conjunto da sua obra, este é um exercício, a 
par dos seus grandes livros.  
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JS - De exercício não tem nada, meu caro. Tire lá esses óculos e ponha outros, e leia-o 
como deve ser lido.  
JTM - Li o livro com muita atenção e hei-de voltar a ele. Mas é uma narrativa que não tem a 
grande complexidade nem a invenção romanesca de outros romances. Mas percebo que 
esteja tremendamente ligado a este livro.  
JS - Assim é. Dois homens de boa fé sempre se podem entender. 


