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INTRODUÇÃO 
 

Como procedimento metodológico deste artigo, buscamos apresentar 
um panorama sobre o conceito de modernidade fundamentada por Marshall 
Beman e de pós-modernidade apresentada por David Lyon. 

Um segundo momento deste trabalho será visualizar principalmente o 
conceito de pós-modernidade no romance A Caverna de José Saramago. Para 
isso, vamos selecionar como foco principal à figura imponente do shopping 
center presente na obra, destacando o conflito vivenciado pelo personagem 
Cipriano Algor que sofre diretamente as ações do centro de compras em sua 
vida. 

RESUMO: O presente artigo visa aplicar o conceito de 
modernidade e pós-modernidade  no romance A Caverna 
(2000) de José Saramago. Para isso, vamos selecionar 
como foco principal à figura imponente do shopping 
Center (o Centro) presente na obra,  destacando o 
conflito vivenciado pelo personagem Cipriano Algor que 
sofre  diretamente as ações do centro de compras em 
sua vida. No romance A Caverna há a  presença de 
personagens que perambulam por uma sociedade que 
revelam os dramas da pós-modernidade. Saramago 
constrói personagens estranhos, como Cipriano Algor  
que a partir do nome já configura um mistério, pois Algor 
significa frio intenso no  corpo. Para aprofundar as teorias 
de modernidade e pós-modernidade tomaremos como 
base uma das figuras imponentes do romance que é o 
Centro, neste espaço  estritamente pós-moderno a vida 
tem valor a partir do consumo e o conceito de  cidadania 
vale pelo poder de comprar que as pessoas possuem. 
Como fundamentação teórica apresentaremos o conceito 
de modernidade fundamentada por Marshall  Berman 
(1986) e de pós-modernidade apresentada por David 
Lyon (2008) e BAUMAN (1999). 
 
PALAVRAS-CHAVE: Modernidade; Pós-modernidade; 

shopping center. 
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No romance A Caverna há a presença de personagens que perambulam 
por uma sociedade que revelam os dramas da pós-modernidade. Saramago 
constrói personagens estranhos, como Cipriano Algor que a partir do nome já 
configura um mistério, pois Algor significa frio intenso no corpo. Para proceder 
à investigação do que seria este frio intenso no corpo, buscar-se-á aprofundar 
os conceitos de pós-modernidade, principalmente com relação ao shopping 
center. Neste ambiente, vamos nos deparar com a família de Cipriano Algor, 
que busca sua sobrevivência em um mundo marcado pela aparência e pelo 
consumo.  
 
 
A modernidade e pós-modernidade 
 

O marco inicial do projeto chamado Modernidade se dá a partir do 
Iluminismo, como uma negação dos valores da Idade Média, período 
assinalado por “trevas”, isto é, marcado pelo retrocesso do feitiço e do mito que 
regia a vida das pessoas. Neste sentido, Theodor W. Adorno apresenta os 
fundamentos do Iluminismo e qual seria sua missão, 
 

Desde sempre o iluminismo, no sentido mais abrangente de um 
pensar que faz progressos, perseguiu o objetivo de livrar os 
homens do medo e de fazer deles senhores. Mas, 
completamente iluminada, a terra resplandece sob o signo do 
infortúnio triunfal. O programa do iluminismo era o de livrar o 
mundo do feitiço. Sua pretensão, a de dissolver os mitos e 
anular a imaginação, por meio do saber (ADORNO, 1999, 
p.17). 

 
No entanto, este projeto, que se pretendia sólido, um balizador da vida 

das pessoas, não se concretiza, pois em sua própria essência está presente a 
marca da contradição. Basicamente a modernidade quer estabelecer uma 
ordem ao caos, para compreendermos melhor esta contradição presente no 
projeto da modernidade, vamos perceber que em seu desenvolvimento há 
ocorrência de três fases distintas e cada fase apresenta um pensador que 
representava uma síntese das ideias de modernidade. 

Marshall Berman divide a modernidade em três momentos diferentes, 
destacando os pensadores destes períodos, bem como suas ideias. A primeira 
fase se dá do século XVI até o fim do século XVII. Nesta fase, Berman destaca, 
um pensador arquetípico para ilustrar este momento: Jean – Jacques 
Rousseau, sendo o primeiro a usar o termo moderniste. Para isso, destaca a 
novela romântica A nova Heloísa, 

 
[...] o jovem herói, Saint-Preux, realiza um movimento 
exploratório um movimento arquetípico para milhões de jovens 
nas épocas seguintes – do campo para a cidade. Saint – Preux 
escreve à sua amada, Julie, das profundezas do tourbillon 
social, tentando transmitir suas fantasias e apreensões. Ele 
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experimenta a vida metropolitana como “uma permanente 
colisão de grupos conluios, um contínuo fluxo e refluxo de 
opiniões conflitantes. [...] Todos se colocam freqüentemente 
em contradição consigo mesmo” e “tudo é absurdo, mas nada 
é chocante, porque todos se acostumam a tudo”. Este é um 
mundo em que o bom, o mau, o belo, o feio, a verdade, a 
virtude, têm uma existência apenas local e limitada (BERMAN, 
1986, p. 17). 

 
Esta primeira fase é marcada por este turbilhão de oportunidades, que 

tem como papel formar a sensibilidade moderna. Uma segunda fase, de acordo 
com Berman (1986, p. 18), encontra-se a partir do século XIX. Surge uma nova 
paisagem, que favorece aprofundar as experiências do homem diante do 
mundo. Trata-se de uma paisagem de engenhos a vapor, fábricas 
automatizadas, ferrovias, amplas e novas indústrias; prolíficas cidades que 
crescem do dia para a noite, quase sempre com aterradoras conseqüências 
para o ser humano; jornais diários, telégrafos, telefones e outros instrumentos 
de mídia. 

Nesta fase, Berman destaca as ideias Karl Marx como o pensador que 
apresenta as contradições da modernidade. Suas ideias, segundo Berman, têm 
importância, pois fazem com que se sinta este momento através de metáforas 
que concretizam as grandes contradições da modernidade. Segundo Marx, a 
vida moderna é marcada por contradições em sua origem: 
 

De um lado, tivemos acesso à vida forças industrias científicas 
de que    nenhuma época anterior, na história da humanidade, 
chegara a suspeitar. De outro lado, estamos diante de 
sintomas de decadênciaque ultrapassam em muito os horrores 
dos últimos tempos do Império Romano. Em nossos dias, tudo 
parece estar impregnado de seu contrário. [...] Até a pura luz 
da ciência parece incapaz de brilhar senão no escuro pano de 
fundo da ignorância (MARX apud BERMAN, 1986, p.19). 

 
Para Marx, a experiência da modernidade proporciona uma situação 

ambivalente. Todas essas contradições teriam solução, caso a sociedade fosse 
governada por homens de vanguarda que, segundo Marx, são os operários. 
Diante deste, processo que exalta as contradições, criando grandes paradoxos 
para o homem moderno, Marx sintetiza o projeto da modernidade em uma 
imagem simbólica, 
 

Todas as relações fixas, enrijecidas, com seu travo da 
Antigüidade e veneráveis preconceitos e opiniões, foram 
banidas; todas as novas relações se tornaram antiquadas 
antes que cheguem a se ossificar. Tudo o que é sólido dissolve 
no ar, tudo o que é sagrado é profano, e os homens finalmente 
são levados a enfrentar [...] as verdadeiras condições de suas 
vidas e suas relações com seus companheiros humanos 
(MARX apud BERMAN, 1986, p. 20). 
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O autor sintetiza o projeto de modernidade com esta frase Tudo o que é 
sólido dissolve no ar. Sendo assim, Marx conclui que o impulso dialético da 
modernidade se volta ironicamente contra seus primitivos agentes: a burguesia. 

Uma terceira fase da modernidade acontece a partir do século XX. Neste 
ambiente, a frase de Marx se concretiza de forma muito mais profunda, através 
da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. Toda a evolução tecnológica vai 
estar a serviço da própria destruição do ser humano, Tudo o que é sólido 
dissolve no ar. Para manter a ordem, resta apenas uma forma de controle dos 
homens, que é a prisão. Neste aspecto destacam-se inicialmente as ideias de 
Max Weber, sintetizadas por Berman: 
 

Todo o poderoso cosmo da ordem econômica é um cárcere de 
ferro. Essa ordem inexorável, capitalista, legalista, e 
burocrática determina a vida dos indivíduos que nasceram 
dentro desse mecanismo [...] com uma força irresistível. Essa 
ordem determina o destino do homem, até que a última 
tonelada de carvão fóssil seja consumida (BERMAN, 1986, p. 
26). 
 

A ideia de controle e de disciplina para conviver nesta sociedade moderna será 
aprofundada por Michel Foucault, Berman (1986, p. 33) ressalta que, 
 

O único escritor da década passada que tinha realmente algo a 
dizer sobre a modernidade foi Michel Foucault. E o que tem a 
dizer é uma interminável, torturante série de variações em 
torno dos temas werberianos do cárcere de ferro e das 
inutilidades humanas, cujas almas foram moldas para se 
adaptar às barras. Foucault é obcecado por prisões, hospitais, 
asilos, por aquilo que Erving Goffman chamou de ‘instituições 
totais’. Ao contrário de Goffman, porém, Foucault nega 
qualquer possibilidade de liberdade, quer dentro, quer fora 
dessas instituições. 

 
Diante desse processo disciplinar que o capitalismo impõe para manter a 

ordem de um mundo marcado pelo caos e pela barbárie, perceber-se que 
alguns pensadores e artistas resistirão a este modelo de vida. Essas pessoas 
são denominadas de “estranhos”. Segundo Zygmunt, no decorrer da história, 
muitos foram os estranhos deste mundo, aqueles que resolveram, de forma 
radical, contrapor-se às mazelas da sociedade moderna. 

Na literatura um dos escritores que vivenciou esta perseguição foi Kafka, 
portanto suas obras, segundo Bauman (1999, p.16), foram um espelho deste 
momento, “Com seus heróis sem nome, Kafka experimentou a culpa sem 
crime, com a sua consequência: a condenação sem julgamento. Ele viveu num 
‘mundo em que é crime ser acusado’, no qual sua suprema habilidade dos que 
não queriam ser condenados por esse crime era ´evitar a acusação´”. Kafka 
soube como poucos, concretizar em metáforas a burocracia da modernidade 
em seu romance O Processo e a força normativa do uso da máquina, 
condicionando a vida do homem moderno, no conto A Colônia Penal. 
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O conceito de pós-modernidade, ainda não muito aceito entre alguns 
intelectuais, no entanto, não há como negar que alguns fatos que ocorreram no 
âmbito social e político mudaram o cenário e a forma do homem conviver e se 
relacionar. Para ilustrar, algumas destas mudanças podemos citar, por 
exemplo: a Segunda Guerra Mundial, quando os estrategistas políticos 
mudaram em definitivo a forma de guerrear, usando a bomba atômica sobre a 
cidade de Nakazaque e Hirochima, dizimando milhões de pessoas e colocando 
o mundo em uma constante incerteza. Neste fato, a frase de Marhall Bermam 
toma uma dimensão muito maior do que os fatos que ocorriam na modernidade 
“Tudo que é sólido dissolve no ar”. A modernidade em sua gênese almejava 
um projeto sólido de progresso baseado na racionalidade. Na pós-
modernidade, não há solidez de grandes projetos. As principais bandeiras que 
contrapunham o famigerado capitalismo ruíram com a simbólica queda do muro 
de Berlim em 1989. Aumentando ainda mais o sentimento de incerteza e 
angústia do homem diante do mundo. Se as bandeiras políticas como 
comunismo ruiu, as ideias religiosas também entram em uma profunda crise. 
Como marco diferencial entre modernidade e pós-modernidade pode-se 
acrescentar o papel das religiões. Neste novo cenário, a frase também 
simbólica de Nietzsche “Deus está morto”, que representou na modernidade 
um modelo de análise da sociedade industrial e racional, passa a não ter o 
mesmo peso. Para a pós-modernidade a religião dogmática e moralizante 
perde seu poder. A religião passa a ser um objeto de consumo como afirma 
(LYON, 1994, p. 94) “a religião se tornou um item de consumo delicadamente 
embalada – assumindo seu lugar entre as mercadorias que podem ser 
compradas ou rejeitadas de acordo com os caprichos de consumo de casa 
um”. 

Neste novo cenário marcado pela globalização, pela mídia e informação, 
pela tecnologia, pela queda dos grandes discursos moralizantes, resta apenas 
uma certeza: o triunfo do modelo dionisíaco de mundo que pode ser traduzido 
em um consumo ezarcebado, chegando a criar uma nova forma de cultura, 
transformando indivíduos em cidadãos pelo simples fato de consumir, portanto 
aqueles que não consomem podem-se considerar desprezível para o sistema. 
A necessidade de consumo passa a ser uma forma de criar identidade e de se 
auto-afirmar, como argumenta David 
 

As rodas do sistema são movimentadas pelo consumo; 
viciados em cartões de créditos são uma ajuda. E no nível 
social, a pressão para gastar vem da rivalidade simbólica e da 
necessidade de construir nosso eu (imagem) através da 
aquisição do distinto do diferente (LYON, 1994, 94). 
 

Como templo de culto ao consumo surge mais um dos símbolos da 
cultura pós-moderna, o shopping center é o espaço perfeito para 
materialização dessa nova forma de relacionamento, (LYON, 1994, 123) 
argumenta que O shopping center se tornou uma atividade cultural de 
passatempo, uma experiência de espetáculo, de luxo ou de nostalgia”. 
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Para reforçar a ideia deste novo espaço contemporâneo, onde se vive 
uma privatização total do lazer, o professor e pesquisador Ricardo F. Freitas 
salienta que: 
 

O shopping center faz parte de uma mesma família 
arquitetônica surgida nas últimas décadas que pretende 
reforçar a ideia de segurança e do conforto entre grades e 
muros como os condomínios fechados e os centros 
empresariais. Em todos esses lugares, os conceitos 
fundamentais da cidade pública e aberta são levados a 
espaços fechados ou privatizados de maneira a compor uma 
sociabilidade e uma convivialiade ‘protegida’ em relação aos 
malefícios da metrópole contemporânea, com especial 
destaque à fuga da violência 
 

Neste cenário o shopping center desempenha um papel importante na cultura 
do consumo, com afirma Ana Elisabeth Iwancow, de Freitas e de 

 
Sua arquitetura é ser jovem voltado para o futuro, com o 
objetivo de virar ponto de referência, reurbanizar a cidade, 
criando bairros ao seu redor, construir novos hábitos, 
reaproveitar espaços marcados pela história (antigas fábricas, 
áreas portuárias, galerias, etc.). Junto à cidade real o shopping 
representa um modelo em miniatura. 
 

Para apresentar apenas um dos variados aspectos da pós-modernidade, 
nos cercaremos da figura ícone que é shopping center, como pressuposto de 
mudança do cenário sociocultural contemporâneo. Os argumentos de LYON, 
de Freitas e de Iwancow referendam o conceito de pós-modernidade baseado 
neste novo cenário do consumo e da segurança. 

Como procedimento metodológico deste artigo, buscamos apresentar 
um panorama sobre o conceito de modernidade fundamentada por Marshall 
Beman e de pós-modernidade apresentada por David Lyon. 
 
 
Além do mito da caverna: o simulacro pós-moderno 
 

Quando Platão utilizou a alegoria do mito da caverna, em sua obra A 
república (2003), ele buscava implementar uma forma de governo que 
estivesse em sintonia com os desejos do povo grego. Platão apresenta o 
debate com relação à democracia e à aristocracia. Diante disso, Kothe (2002, 
p. 101), em sua obra Fundamentos da Teoria Literária, argumenta que, 

 
[...] embora se contraponha à democracia, ele se contrapõe 
mais radicalmente à aristocracia de sangue. A democracia, ele 
a considera um bazar de variedades, onde todos querem dar 
palpite e mandar, o que acaba se transformando em uma 
anarquia, que propicia o surgimento do demagogo e do tirano. 
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Como a aristocracia de sangue e a teocracia eram formas 
dominantes de governo naquela época e região, a sua opção 
por uma aristocracia do mérito era uma ruptura radical, algo 
que a direita brasileira do pós-64 chamava de “subversão da 
ordem”. 

 
 Desse modo, a alegoria da caverna serve para Platão como uma 
justificativa para implantação de uma forma de governo, regida pelos filósofos, 
os detentores da sabedoria.  
 O uso da alegoria da caverna no romance de José Saramago retoma, 
nessa leitura, os pressupostos de organização social. Na trama do romance, 
como já foi visto, tem-se a presença de uma família que está em conflito com 
um grandioso centro de compras. Saramago atualiza o mito, apresentando 
como foco principal as diversas cavernas presentes na modernidade. Cavernas 
essas que podem ser traduzidas como: o trabalho, os relacionamentos, o 
consumo e a segurança. Para concretizar o conflito do homem moderno, o 
romance apresenta seis personagens: Cipriano Algor, Marçal Gacho, Marta, 
Isaura Estudiosa, o cão Achado e a criança de Marta. Ironicamente, Cipriano 
descobre que, dentro da caverna, também há seis pessoas acorrentadas e 
mortas. A partir desse momento, ele diz: “Essas pessoas somos nós”.  

Com a exposição desse conflito, pretende-se refazer o caminho de 
Cipriano e de sua família para elucidar a leitura do mito da caverna, 
representando as relações sociais, culturais e econômicas na sociedade 
contemporânea. 
 Um fato emblemático apresentado no início do romance são os nomes 
das personagens. Aqui, Saramago apresenta indícios de que essas pessoas 
trazem consigo questionamentos, conflitos e desafios diante da vida. A postura 
de Cipriano diante dos fatos seria a de questionar, de debater, mas os aceita 
como dados. Um questionamento que se pode levantar é o de que Cipriano 
representa, de forma metafórica, a personagem que, no livro A República, saiu 
da caverna e tinha como missão contar aos outros que havia um mundo mais 
bonito, mais luminoso do que aquele da caverna, onde só havia sombra. Em 
muitas passagens do romance, percebe-se que Cipriano apresenta uma 
ambivalência em sua postura diante do genro: 
 

Marçal Gacho afastou discretamente a manga esquerda do 
casaco para olhar para o relógio, está preocupado porque sabe 
que de aqui para diante, quando entrarem na Cintura Industrial, 
as dificuldades aumentarão. O Sogro deu pelo gesto, mas 
deixou-se ficar calado, este seu genro é um moço simpático, 
sem dúvida, mas é nervoso, da raça dos desassossegados de 
nascença, sempre inquieto com a passagem do tempo, mesmo 
se tem de sobra, caso que nunca parece saber o que lhe há-de 
pôr dentro, dentro do tempo (SARAMAGO, 2000, p. 13). 

 
 Percebe-se claramente o olhar de Cipriano diante das ocupações de 
Marçal, que é apresentado com a alcunha de Gacho, que significa a parte do 
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pescoço do boi onde se assenta a canga. A partir dessa informação e com as 
atitudes de Marçal, pode-se acreditar que ele representa um dos escravos que 
ficaram na caverna. Vive para o trabalho, é um escravo do tempo, um escravo 
da disciplina, pois essa era sua função: ser o guardião do Centro. A atuação de 
Marçal na trama do romance é fazer que toda sua família vá morar no Centro, 
pois ele pleiteia um cargo como guarda residente. Pode-se ler, nessa atitude, 
que Marçal é quem busca disciplinar a família para conviver nessa nova ordem 
social. A grande caverna que Saramago propõe é o shopping center, o grande 
espaço em que se concretizam os valores do capitalismo.  
 As atitudes de Cipriano são vistas como ambivalentes, pois, ao mesmo 
tempo em que rejeita a ideia de morar no Centro, vende suas mercadorias para 
esse mesmo Centro, até chegar o momento de ser descartado pelo próprio 
megaempreendimento. Quando a mercadoria de Cipriano é substituída por um 
outro material mais resistente – o plástico – surge mais um tema platônico: a 
essência e a aparência. Cipriano, como oleiro, busca atingir uma essência em 
seu trabalho, pois sua mercadoria apresenta um valor sentimental, que 
representa o trabalho tradicional, transferido de seu avô para seu pai e de seu 
pai para o filho. Diante disso, percebe-se, que, nessa sociedade moderna, o 
artesanal perde seu valor; o que vale é a quantidade da mercadoria com um 
custo menor de produção, um dos princípios da sociedade capitalista. 
 Os bonecos que Cipriano resolve fazer, com a ajuda de sua filha Marta, 
a fim de encontrar uma alternativa de sobrevivência, requerem de Cipriano um 
novo aprendizado diante da profissão. Após muito trabalho de pesquisa, no 
preparo de sua matéria-prima, ficam prontos seus bonecos. Mais uma vez, são 
reiterados os temas platônicos do simulacro. O Centro faz um pedido de 1200 
bonecos e tanto Cipriano como Marta trabalham para terminar a encomenda. 
Nesse momento, percebemos que Cipriano volta à condição de escravo, no 
que se refere ao trabalho exaustivo, um trabalho que não emancipa, mas 
aliena. Segundo Kothe (2002, p. 135), 
 

Uma fogueira, para manter-se, precisa ser realimentada 
constantemente: disso não se fala. Nesse mundo, trabalho não 
gera valor, e sim degradação. Mas quem quer que sempre de 
novo apareçam ilusões, aparências, sombras na parede? Será 
que um intuito é achar que é melhor ter sombras do que 
completa escuridão?  

 
 O forno da olaria abre a possibilidade de retomar a fogueira que ilumina 
e projeta as sombras na parede da caverna; as sombras, nesse caso, são os 
bonecos. Em algumas passagens, Cipriano se vê representado por eles: 
 

[...] nem bobos, nem palhaços, nem esquimós nem enfermeira, 
nem assírios nem mandarins, figuras de qualquer pessoa, 
homem ou mulher, jovem ou velha, olhando-as pudesse dizer, 
Parecem-se comigo. E talvez que a vaidade de levar para casa 
uma representação tão fiel da imagem que de si próprio tem, 
venha à olaria e pergunte a Cipriano Algor quanto custa aquela 
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figura de além, e Cipriano Algor dirá que essa não está para 
venda, e a pessoa perguntará porquê, e ele responderá, 
Porque sou eu (SARAMAGO, 2000, p. 153). 

 
 A partir dessa imagem, que constitui a simbologia dos bonecos, pois eles 
são as sombras do trabalho do protagonista, o próprio Cipriano acaba por se 
ver representado em seu trabalho. O problema é que os consumidores do 
Centro não reconhecem valor algum nas estátuas, somente duas senhoras de 
idade, que não moram no Centro, aceitam comprá-las. O Centro é o espaço do 
simulacro, ambiente em que as pessoas buscam conhecer apenas as sombras, 
ou seja, buscam o que é artificial,  

 
[...] outra com letreiro que diz experimente sensações naturais, 
chuva, vento, e neve à discrição, uma muralha da china, um taj-
mahal, uma pirâmide do egipto, um templo de Karnak, um 
aqueduto das águas livres que funcionam as vinte e quatro 
horas do dia, um convento de mafra, uma torre dos clérigos, um 
fiorde, um céu de verão com nuvens brancas vagando, um lago, 
uma palmeira autêntica, um tiranossáurio em esqueleto, outro 
que parece vivo, um himalaia com seu evereste, um rio 
amazonas com índios, uma jangada de pedra, um cristo do 
corcovado, um cavalo de tróia, uma cadeira elétrica, um pelotão 
de execução, um anjo, a tocar trombeta, um satélite de 
comunicação, um cometa, uma galáxia, um anão grande, um 
gigante pequeno, enfim uma lista a tal ponto extensa de 
prodígios que nem oito anos de vida ociosa bastaria para os 
desfrutar com proveito, mesmo tendo nascido a pessoa no 
Centro e não tendo saído dele nunca para o mundo exterior 
(SARAMAGO, 2000, p. 308).   

 
 É nesse ambiente de simulacro que Cipriano Algor traduz o significado 
de sua alcunha: prenúncio de uma febre: 
 

A luz trémula da lanterna varreu devagar a pedra branca, tocou 
de leve uns panos escuros, subiu, um corpo sentado o que ali 
estava. Ao lado dele, cobertos com os mesmos panos escuros, 
mais cinco corpos igualmente sentados, erectos todos com um 
espigão de ferro lhes tivesse entrado pelo crânio e os 
mantivesse atarraxados à pedra. [...] este é um homem, esta é 
uma mulher, três homens e três mulheres [...]. Então, devagar, 
muito devagar, como uma luz que não tivesse pressa de 
aparecer, mas que viesse para mostrar a verdade das coisas 
até aos seus mais escuros e recônditos desvãos, Cipriano 
Algor viu-se a entrar outra vez no forno da olaria [...] 
(SARAMAGO, 2000, p. 332). 

 
 Cipriano vai em busca de um outro mundo, resolve sair da grande 
caverna: o Centro, que alegoricamente sintetiza a ideologia capitalista. Como 
um grande filósofo, José Saramago não apresenta um mundo pronto. Sua 
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postura como artista é fazer que ocorra o questionamento. Cipriano passa a 
trama toda do romance buscando conhecer-se, buscando sua sombra no 
trabalho, na família e no amor. Ele resolve dar um passo a mais, sair da 
caverna significa que essência alguma é obtida nesse mundo de sombra.  
 A imagem de toda a família, saindo em sua furgoneta, em busca de 
outro mundo, revela, portanto, que todos estão livres: 
 

Os preparativos ocuparam todo o dia seguinte. Primeiro de 
uma casa, logo da outra, Marta e Isaura escolheram o que 
acharam necessário para a viagem que não tem destino 
conhecido e que não sabe como nem onde terminará. A 
furgoneta foi carregada pelos homens, auxiliados ladridos de 
estímulo do Achado, [...] A furgoneta fez a manobra e desceu a 
ladeira. Chegando à estrada virou à esquerda. Marta chorava 
com os olhos secos, Isaura abraçava-a, enquanto o Achado se 
enroscava a um canto do assento por não saber a quem acudir 
(SARAMAGO, 2000, p. 348 - 349). 

 
 José Saramago, ao atualizar o mito da caverna de Platão, realiza uma 
profunda análise da sociedade moderna. Segundo o escritor, as pessoas vivem 
em uma grande caverna, seus desejos são movidos por sombras, essas 
sombras são ideologias que as alimentam todos os dias, mantendo-as 
afastadas do poder. A família de Cipriano Algor consegue superar suas 
amarras, deixando um exemplo de que outro mundo é possível. Os conceitos 
de pós-modernidade, ainda que muito polêmico, propicia uma leitura para o 
romance, quando é apresentado como símbolo ícone da sociedade 
contemporânea o shopping center, como um espaço que cria novas relações 
no âmbito social, gerando uma cultura do consumismo em um templo super 
protegido, como vimos nos argumentos de Ricardo Freitas. 
Saramago apresenta toda estas mudanças deixando transparecer uma visão 
muito pessimista desta sociedade pós-moderna. Com certeza Saramago 
enquadra-se nos críticos tanto da modernidade como também da pós-
modernidade, como (BERMAN, 1986, 163) denomina desespero cultural, 
segundo ele, toda a vida moderna parece oca, estéril, rasa, vazia de 
possibilidades humanas: tudo o que se assemelha a liberdade ou beleza é na 
verdade um engodo, destinado a produzir escravização e horror ainda mais 
profundo. Como percebermos as passagens que destacam a figura do Centro é 
apresentado a partir de uma visão pessimista, no Centro a vida parece oca, 
vazia de possibilidades humanas, o que prevalece é o simulacro do simulacro. 
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