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“Nossos esforços como leitores incluem um elemento importante de 
vaidade (...) quando lemos um romance não encontramos nada real, 
ao contrário do que acontece quando contemplamos uma pintura, e 
que, na verdade, nós mesmos damos vida ao mundo do romance, 
transformando palavras em imagens mentais e empregando nossa 
imaginação” (PAMUK, 2009, p. 92). 

  
 

A vaidade, como representação do orgulho pela obra acabada, desceu 
dos céus, caída junto com a auréola vista por Baudelaire1. Essa vaidade de 
que fala Orhan Pamuk no trecho que nos serve de epígrafe mudou de mãos e 

                                                           
1 Referência ao poema “Perda da Auréola”, de Charles Baudelaire. 

RESUMO: A vaidade, como representação do orgulho 
pela obra acabada, desceu dos céus, caída junto com a 
auréola vista por Baudelaire. Ela mudou de mãos e já 
não pertence ao poeta (escritor) soberbo segundo a 
Teoria do Efeito Estético. Nela, a obra não se encontra 
acabada quando o autor encerra o momento da escrita. 
O significado de uma obra só é atingido, segundo a teoria 
de Wolfgang Iser, a partir do momento em que a mesma 
entra em processo de interação com o leitor. Pensando 
na proposta da Teoria do Efeito Estético, analisaremos a 
obra Levantado do Chão de José Saramago para mostrar 
como o conceito de política pode ser reavaliado quando a 
entendemos não como obra panfletária ou partidária, 
mas como um espaço para reorganização de normas até 
então pré-fixadas. Um romance político em sua essência 
é aquele em que “o romancista se torna político no 
próprio esforço para compreender os que são diferentes 
dele”1. O romance se torna político quando passa a 
enxergar uma outra realidade, que nos coloca no lugar 
do outro e nos faz pensar dadas situações sobre outro 
ponto de vista. O fato de colocar o leitor nesse lugar de 
procura por compreender o outro gera o fenômeno do 
efeito. 
 
PALAVRAS-CHAVE: teoria do efeito estético; política; 
José Saramago. 
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já não pertence, a partir dos olhos da teoria com a qual trabalharemos no 
presente artigo, ao poeta (escritor) soberbo. Não lhe pertence mais, pois, 
segundo a Teoria do Efeito Estético a obra não se encontra acabada quando o 
autor encerra o momento da escrita. Na teoria de Wolfgang Iser, o significado 
de um texto de ficção só é atingido a partir do momento em que a mesma entra 
em processo de interação com o leitor. 

O autor vinha desde o século XIX exercendo o seu papel de conceder 
para o público leitor uma obra de arte pronta em que se encontrariam 
elementos de uma significação elevada e que representaria o reflexo da 
realidade da época. Por consequência, o crítico literário concedia a esse 
mesmo público a “tradução” da voz do poeta, revelando a significação contida 
na obra. Como o significado sublime não podia ser atingido por qualquer 
pessoa, fazia-se necessária a existência do crítico nesse trabalho de 
desvendamento e intermédio.   

Essa visão de caráter extremamente fechado sobre a obra de ficção 
ganha como relevante oponente a Teoria do Efeito Estético. O significado, 
antes contido na obra, agora é de ordem fenomenológica, depende da relação 
entre duas vias: os signos textuais e a percepção do leitor. É por isso que 
Pamuk considera o leitor como dono de uma recente vaidade, a de “saber-se” 
responsável pela construção da significação da obra que tem nas mãos. O 
trecho que citamos pertence a um dos principais romancistas turcos da 
atualidade, ganhador do prêmio Nobel de literatura em 2006, escritor de ficção, 
de fato. Orhan Pamuk não é um teórico da literatura, mas escreveu em seu O 
romancista ingênuo e o sentimental reflexões sobre o seu processo de escrita e 
dessa obra retiramos alguns pontos comuns ao pensamento de Iser, 
principalmente no tocante à relação texto/leitor, como sugere a epígrafe.  

Também de Pamuk retiraremos o conceito de política para tentarmos 
provar como o olhar sobre um romance de José Saramago, O Levantado do 
Chão, consegue, através da política, pôr em evidência um importante conceito 
da teoria de Iser: o reagenciamento horizontal das normas. 
 O livro de Saramago pode ser considerado um romance político, mas é 
preciso que se esclareça que sentido a palavra política possui nesse contexto. 
Em o Romancista Ingênuo E O Sentimental, Orhan Pamuk salienta o caráter 
limitado do romance político. Isso porque, ao defender determinada posição, o 
autor, obrigatoriamente está negando aquelas que são diferentes da sua. 
Tomar uma posição implica comprometer-se com ela, o que, por conseqüência, 
acaba limitando a obra a uma visão unilateral. É o caso de um romance de cuja 
preocupação é apenas falar de um tema político, tornando-se, portanto, político 
apenas na sua superfície. Seria esse um exemplo do romance didático de que 
fala Iser visto que o autor coloca no texto suas idéias prontas e cabe ao leitor 
aceitá-las como verdade. A leitura é nesse caso um simples processo de 
receber uma informação dada e de aceitá-la, nunca problematizá-la. 
 Um romance político em sua essência é aquele em que “o romancista se 
torna político no próprio esforço para compreender os que são diferentes dele, 
os que pertençam a outras comunidades, raças, culturas, classes e nações”. 
(PAMUK, 2011, p. 105) O romance se torna político quando passa a enxergar 
uma outra realidade, que nos coloca no lugar do outro e nos faz pensar dadas 
situações sobre outro ponto de vista. Dessa forma, conclui Pamuk:  
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O romance mais político é aquele que não tem temas ou 
motivos políticos, mas que tenta ver tudo e entender a todos, 
construir o todo mais amplo. Assim, o romance que consegue 
realizar essa tarefa tem o centro mais profundo. (PAMUK, 
2011, p. 105) 
 

 A obra de ficção que entende política dessa forma será um campo 
aberto para o questionamento das regras pré-fixadas, pois tirará o leitor da 
zona de conforto em que permanece quando observa e julga o mundo a partir 
do seu próprio ponto de vista. O leitor, em consequência, verá num romance 
político o espaço para o reagenciamento de suas próprias convicções visto que 
lhe foram apresentadas outras realidades que não a sua. Nessa ordem 
pensaremos a política como um tema em que o leitor é de importância 
fundamental para a concretização da significação da obra, por isso voltamos a 
Iser.  
 Tomando como referência os estudos da pragmática sobre os atos de 
fala, Iser vai tratar no campo da ficção a ocorrência dos atos ilocucionários, 
repensando os mesmos a partir do momento em que se verifica que as 
convenções no discurso ficcional passam a ser tratados de um modo diferente 
de uma situação comunicativa comum. Entre interlocutores numa situação de 
comunicação, as convenções auxiliam o processo quando servem para suprir 
momentos de indeterminação . Quando algo não está expressamente dito, o 
interlocutor vai buscar em elementos extratextuais partilhado entre ambos que 
solucionem esse vazio. Essas convenções são organizadas segundo Iser em 
uma escala vertical, partindo das mais aceitas até as menos aceitas, e guiam 
os interlocutores no ato de comunicação porque há uma avaliação do que é 
dito e do plano de realidade partilhado pelos mesmos. 
 Quando pensamos no plano da ficção, o estabelecimento dessas 
normas adquire uma nova configuração. Na situação texto/leitor, as 
indeterminações que ocorrem no processo de comunicação se dão de forma 
diferente visto que as convenções em plano vertical que supriam os vazios 
deixados pela linguagem, assumem no discurso literário um papel de promover 
um questionamento. Isso acontece porque em um texto de ficção são 
escolhidas algumas convenções que são postas em evidência em detrimento 
de outras. Essa seleção posta no discurso propõe um questionamento por 
parte do leitor sobre o porquê da seleção de umas e não de outras de acordo 
com as especificidades e organização do texto. As convenções apresentadas 
pelo texto estão reorganizadas, por causa da seleção feita pelo autor, o que 
resulta numa sensação de que as normas estão relacionadas entre si, pois 
houve a redução da variabilidade das possibilidades de convenção2. Houve o 
que Iser chama de horizontalização das convenções, o reagenciamento das 
normas. As convenções em um texto literário perdem a sua força instituída 
quando são combinadas de maneira inesperada e essa quebra de expectativa 
faz com que o leitor se veja diante de uma análise sobre elas, então, ao invés 
de estabelecer uma função reguladora, as regras postas no discurso literário 
são colocadas como material sujeito a exame. 
 Para verificarmos como a política nos aproximará de um reagenciamento 
das normas tomaremos como corpo de análise o Levantado do Chão, mais 
precisamente uma cena específica do romance. Tentamos sintetizar a seguir o 

                                                           
2 Os termos em itálico desta página foram retiradas de BORBA, 2004, P. 166-167 
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enredo da cena que nos servirá de material de estudo e que, aliás, servirá de 
metonímia para toda a obra. 

 
 

1. LEVANTA(N)DO DO CHÃO – A FORMIGA COM CABEÇA 
DE CÃO NA SUA DÉCIMA PRIMEIRA VIAGEM  
 

Escreveu José Saramago no Levantado do Chão: “Quando as dores são 
muito grandes, são os olhos que não suportam vê-las” (SARAMAGO, 2009, p. 
336). Por isso não poderemos ver o homem, a luta, a polícia, a verdade, nada. 
Tomemos, pois, por empréstimo, os olhos das formigas com cabeça de cão 
que passeiam por uma sala em um dos episódios do livro e andemos no 
romance.  

Reúnem-se os homens na praça de touros, mas a cena em questão, 
dessa vez, não trata de uma tourada. Eles são os grevistas acusados pela 
armada e estão postos no lugar dos touros, prontos para o açoite. Esses 
homens representam uma ameaça à propriedade e à ordem, eis o crime. Os 
“grevistas” de Levantado do Chão são aqueles trabalhadores considerados 
pela política do latifúndio como desordeiros, preguiçosos, que não respeitam as 
leis naturais das coisas: trabalhar e obedecer ao sistema - “trabalharás para 
mim de sol a sol em todos os dias da tua vida que me aprouver e convenha, 
nos outros farás o que quiseres.” (SARAMAGO, 2009, p. 338). Esses 
personagens, transgressores, movimentam-se em busca de uma vida melhor. 
A princípio, inocentes, vão até o patrão com esperança de que esse ouça as 
reivindicações, mas, no decorrer do romance, o movimento dos trabalhadores 
vai se organizando, pois percebem que precisam unir forças para a conquista 
de seus objetivos como o aumento de salário e redução na jornada de trabalho. 
Essa organização trabalhista é vista pelo poder vigente como algo 
extremamente nocivo aos interesses do latifúndio/estado. Dessa forma, as 
maneiras de tentar reprimi-los se tornam cada vez mais incisivas e violentas. 

Da praça dos touros retira-se um nome: Germano Santos Vidigal. O 
homem, dado como perigoso, será levado para a hermética sala de onde se 
espera que confesse seu delito e que entregue os companheiros. Esse lugar é 
cerrado, como havíamos de esperar de uma sala de tortura, e lá não podemos 
entrar, nem narrador, nem autor, somente as formigas. Essa alegoria usada por 
Saramago aparece pela primeira vez no romance testemunhando essa cena. O 
narrador, impedido de ver, se guiava pelo olhar das formigas que por ali 
passavam no seu caminho rotineiro de trabalho: fazerem dez viagens até 
chegar a hora da morte. As formigas tudo viam e foram as únicas testemunhas 
de um crime da polícia contra o homem que, de apanhar, morreu sem ao 
menos dizer uma palavra ao interrogatório. Ora, esses mesmos que agora 
queriam forçá-lo a falar passaram toda uma vida ensinando e obrigando-o 
justamente ao contrário: calar, manter-se incógnito, aceitar e acatar.  

Essa cena de tortura chega até nós através de uma voz narrativa que, 
nesse momento, declara sua impotência diante do fato. Os movimentos da sala 
são revelados para o narrador no mesmo momento que para nós, leitores, 
gerando uma cumplicidade e consequente posicionamento diante do ocorrido: 
“não saberemos que pensamentos são e serão o dele [do preso] agora o que é 
preciso é pormo-nos nós a pensar” (SARAMAGO, 2009, p. 167-168).  Há uma 
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curiosidade gradativa e indignação presente nesse desenrolar que colocam 
claramente o narrador em um posicionamento político – nessa luta, ele está do 
lado do trabalhador rural, não só o da sala, mas todo o qual aquele representa.  

Tomando o ocorrido com Germano Santos Vidigal como uma cena 
metonímica para todo o romance, percebemos que os quase cem anos de 
duração da narrativa podem ser associados àquelas horas que duram a tortura, 
que duram as 10 viagens das formigas. A obra perpassa fatos históricos 
importantes de Portugal como a chegada da República em 1910, a I Guerra 
Mundial, a ascensão da ditadura Salazarista e a Revolução dos Cravos. Todos 
esses momentos chegavam ao romance sob a perspectiva do homem do 
campo, que pouco os reconhecia e menos ainda entendia o que 
representavam, sabia apenas aquilo que chegava pelos jornais ou através do 
preço dos produtos que aumentava cada vez mais. 

Como o foco narrativo da obra é voltado para o trabalhador, o leitor 
encontra-se diretamente envolvido pelos problemas das personagens visto ser 
o narrador onisciente àquele povo o qual retrata. Valendo-se dessa 
aproximação, todas as vivências campestres podem ser sentidas de maneira 
contundente pelo leitor que consegue incomodar-se com a fome das 
personagens, pode sentir o cansaço por que passam e ainda mais a 
indignação com as injustiças às quais são submetidos ao longo do romance.  

Esse longo período de tempo possui como determinante o olhar para 
uma família, os Mau Tempo, que se vê acompanhada através do decorrer de 
gerações. É através dessa família que toda a rotina no latifúndio é retratada. As 
duras e massacrantes jornadas de trabalho só não causam mais desespero 
que a falta de serviço e a visão que os senhores de terra têm é a de que são os 
camponeses preguiçosos e arruaceiros revoltosos quando resolvem se queixar 
ou rebelar contra as vigentes regras do latifúndio. 

Esse posicionamento do autor revela o caráter imediatamente político do 
romance, que aparece não apenas por falar de política, mas por tentar (e 
conseguir) enxergar o outro, aquele que é diferente de nós. Em Levantado do 
Chão, o tom denunciador do autor faz chegar aos ouvidos do mundo uma voz 
local, normalmente presa nos limites da cerca, do homem da terra, mas que, 
sem ela, se torna cada vez menos homem. 

Os homens do campo em Monte Lavre3 são formigas com cabeça de 
cão: vêem cenas de torturas, têm seus familiares levados pela polícia, mas não 
podem falar porque não têm voz. Assim como as formigas, o homem não a 
tem, sua voz não chega à capital, não há quem ouça. Dessa maneira, “sobre 
esses casos hão de passar os anos e há de pesar o silêncio até que as 
formigas tomem o dom da palavra e digam a verdade e só a verdade” 
(SARAMAGO, 2009, p. 176). 

As formigas com cabeça de cão somos nós, leitores, e percorremos todo 
romance como aquelas que testemunham a cena de Germano Santos Vidigal 
durante as dez viagens que fazem do formigueiro à sala em que se passa a 
ação. A 11ª viagem é a leitura do livro, e faremos como elas - “de tudo isso 
mais tarde se farão longas conversas no formigueiro para ilustração das 
gerações futuras, que aos novos é útil saberem o que vai pelo mundo” 
(SARAMAGO, 2009, p. 169). 
 

                                                           
3 Espaço do romance Levantado do Chão. 
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2. EM ANÁLISE 
 

“É de se esperar contudo que, aqui chegado, o leitor já tenha 
percebido o quanto nossa análise se separa de um pensamento 
fundado na idéia de reflexo.” (LIMA, 1981, p.99) 
 

 Foi falado acima sobre o autor de Levantado do Chão conduzindo o 
leitor, fazendo-o tomar posição diante das cenas. Tomemos cuidado. Como diz 
Costa Lima, no fragmento citado acima, não tratamos a obra de ficção como 
mero reflexo de uma realidade, não a consideramos como mimesis, mas como 
representação. Os personagens ali presentes agem de acordo com o que o 
autor  “crê que poderia ser” e não como reflexo exato do homem do tempo o 
qual retrata. E quando dizemos que o leitor é levado a uma tomada de posição 
política ainda estamos nos referindo ao processo fenomenológico em que 
através do elemento verbal proposto pelo autor e a recepção baseada no 
repertório do leitor entraremos em contato com a produção do significado. 
 O resultado dessa interação em Levantado do Chão pode ser vista 
através da reorganização das normas socialmente estabelecidas 
principalmente através do caráter político da obra. Entendendo política como 
um “retirar-se de si” para pôr-se no lugar do outro, vemos nós leitores nessa 
situação quando, ao ler o romance, nos desprendemos da nossa condição de 
leitor real e nos colocamos no papel de leitor implícito. Assumimos as 
condições dadas pela ficção e as normas que a regem também nos 
conduzirão.  O que irá determinar nosso posicionamento político é a retirada 
das nossa condição de homem urbano do século XXI para nos ambientarmos 
no lugar do outro, o trabalhador rural do Alentejo português, sem-terra, sem-
emprego, sem-dignidade respeitada. 
 A cena de tortura acima retratada é vista através do olhar das formigas 
que caminham na sala. A partir do que elas vêem, o narrador nos passa os 
acontecimentos, logo o que chega até nós é uma cena contada a partir da 
perspectiva de um inseto e não de um onipotente narrador/autor que tem 
domínio dos fatos por contar a sua versão de algo que pertence ao seu 
entendimento. O próprio narrador assume sua condição de não-saber e de sua 
dependência das testemunhas, as únicas que podem presenciar a cena em 
que a polícia interroga um suspeito. Nosso entendimento de mundo real não 
admitiria esse fato: formigas observando as incoerências humanas, discutido 
entre si sobre elas, e esses pensamentos chegando até nós através de um 
observador (no caso, o narrador) que funciona como uma espécie de cego que 
precisa de um guia para entender o que passa a volta. Na ficção isso é 
possível a partir do momento em que as normas, que variam de maior para 
menor aceitabilidade partilhada, se encontram reorganizadas. Por causa da 
disposição em que o autor coloca o texto, podemos aceitar que as formigas 
presenciem e nos transmitam a cena e essa aceitação por parte do leitor 
provocará nele um estranhamento que imediatamente o levará ao 
questionamento: por que formigas, por que não o próprio narrador? A tentativa 
de responder esse vazio encerrará o fenômeno da leitura, visto que o leitor terá 
encontrado uma resposta, a sua resposta, para esse momento de 
indeterminação que o bom texto de ficção tem o dever de provocar.  Vejamos a 
passagem a seguir. 
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Admiram-se as formigas, mas só à passagem. Afinal, têm as 
suas obrigações a cumprir, já muito fazem quando levantam a 
cabeça como os cães e firmam a fraca vista para se 
certificarem se o homem caído é o mesmo ou se introduziu na 
história alguma variante. (SARAMAGO, 2009, P. 170) 
 

 Nessa passagem concluímos que às formigas cabe o papel de observar, 
se indagar, porém nunca tomar uma atitude, essas também são impotentes 
diante da cena visto que não podem modificá-la. Elas analisam, tentam 
decodificá-la diante de seus repertórios (os cabíveis a uma vida no 
formigueiro), mas seu papel como interferência é apenas o de trazer para si, 
através do contato com o presenciado, uma significação possível. Por isso 
comparemos o papel das formigas com o do leitor. Esse, diante da estrutura 
verbal pertencente ao pólo artístico oferecido pelo autor, constrói a estrutura do 
afeto, de ordem do estético. E o que importa, portanto, é o diálogo entre os 
polos, o que é lido e o efeito que a ação provoca. 
 As recorrentes indeterminações provocadas no momento da leitura de 
Levantado do Chão - como o fato de não sabermos o “que vai na cabeça do 
preso”, o porque das formigas terem cabeça de cão e o motivo de serem 
justamente elas, desprovidas de voz humana, as testemunhas de um crime no 
latifúndio – movimentam o processo de despragmatização das convenções. Ao 
configurar um significado para esses vazios, o leitor entra em um processo de 
tomada de consciência/tomada de posicionamento político ao conseguir 
enxergar-se através do outro. 
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