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INTRODUÇÃO 
 

Pensando em todos os conceitos de ideologia que nos foram passados 
ao longo de nossa vida, se torna difícil imaginar como algo seria contra-
ideológico, pois até esta postura também é carregada de ideologia, ou seja, se 
algo ou alguém de posiciona de maneira contrária a uma ideia estabelecida é 
certo que a mesma contém outros ideias que não sejam esses impostos. 

Em relação à morte, temos um conceito pré-estabelecido, na sociedade 
ocidental, que foi sendo moldando ao longo de muitos séculos. Se hoje o tema 
da morte nos causa horror, sentimentos ruins, medo é por que esses conceitos 
                                                           
1 Antes de adentrar ao tema proposto neste artigo, é necessária uma informação no que diz 
respeito ao conteúdo e proposta para o evento. Inicialmente, a proposta de trabalho era a de 
analisar a focalização, aspecto relacionado a Teoria da Narrativa, na obra As Intermitências da 
Morte (2005), de José Saramago, mas, por  alguns motivos, a temática do artigo foi modificada 
e a intenção passou a ser a de pensar sobre ideologia, ou melhor, contra-ideologia, na mesma 
obra em que seria analisada a focalização.  
 

RESUMO: O presente artigo tem como objetivo mostrar 
como José Saramago, autor de opinião crítica a respeito 
de diversos assuntos, opera a questão da contra – 
ideologia em sua obra, As Intermitências da Morte 
(2005), pois ele desmistifica a questão da morte como 
algo ruim, ou seja, mostra um viés que, aos olhos da 
sociedade ocidental, não está claro. Partindo do 
pressuposto da temática da morte e sua trajetória 
histórica e cultural, ao longo dos séculos, com o aparato 
teórico de Ariès (2003), se torna evidente como o tema 
se transforma. A morte com um caráter natural, aceito, 
para a total recusa da mesma. O tema passou a ser visto 
como tabu e interdito. Aliado a esse aspecto, tem-se a 
teoria de Pedro Lyra (1979) a respeito de ideologia. 
Necessário pensar sobre a mesma para depois analisar o 
caráter contra-ideológico na obra de Saramago. Além 
dos citados, há outros autores que irão fundamentar o 
trabalho e a análise da obra. 
 
PALAVRAS-CHAVE: ideologia; morte; José Saramago. 
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foram atribuídos ao tema ao longo da história, mas não é certo afirmar que a 
morte, necessariamente, foi sempre associada a esses conceitos. 

Se fizermos um percurso histórico e cultural, percebemos que a morte 
era aceita e encarada com mais naturalidade em outros séculos, pois o ser 
humano aceitava que era necessário morrer e, também, durante muito tempo, 
as pessoas acreditavam que a morte mandaria sinais, e quando estes eram 
identificados, cada qual entendia que era chegada sua hora. 

Mais tarde, a morte for perdendo esse caráter natural e, aos poucos, foi 
sendo vista de maneiras diferentes. Primeiramente, necessário ressaltar, que 
as primeiras medidas sobre o destino dos corpos, a maneira de enterrá-los, 
foram tomadas por questão de higiene, ou seja, evitar doenças, pestes e 
contaminações que um corpo morto pode causar no seu processo de 
decomposição. 

Por essas e outras questões a temática da morte foi adquirindo, aos 
poucos, o caráter que tem hoje. As pessoas a vêem como algo ruim, tornando-
se tema tabu na sociedade ocidental, ou seja, não se pode mais falar sobre o 
assunto. 

É por essas e outras questões que a obra de José Saramago vai ganhar 
um caráter contra-ideológico, pois nos mostra outra perspectiva da morte, a 
visão que nós não conseguimos perceber, pois se tornou algo internalizado não 
pensar na morte. 
 
 
CONTRA-IDEOLOGIA EM AS INTERMITÊNCIAS DA MORTE 

 
Quando se trata de José Saramago, podemos pensar temas polêmicos, 

que sempre rondaram seu plano de discussões e discursos, Sempre com 
opiniões próprias a respeito de política, religião, o capitalismo e sua hegemonia 
universal e formas de opressão.   

Justamente por ter essa característica de opinar, de forma particular, em 
relação ao que acredita, é que se tornou conhecido, pois, além de sua grande 
obra, sempre fez questão de deixar clara sua postura política e ideológica, em 
suas obras, tornando-as sempre alvo de muitas críticas, positivas e negativas, 
pois há os que se identificam com as opiniões e os que as rejeitam. 

Saramago foi alvo de inúmeras críticas, principalmente da Igreja, pois 
afirmou, durante toda sua vida, ser um ateu convicto e não acreditar em Deus, 
a menos que ele se tornasse visível, ou seja, nunca deixaria de acreditar no 
ateísmo.  

Sua postura ideológica foi sempre muito clara (não deixava de se 
pronunciar sobre suas opiniões por medo de não serem aceitas) e retratada, 
muitas vezes, com tom irônico. Não podemos ler José Saramago sem perceber 
seu estilo particular de emitir sua opinião sobre assuntos que achou pertinente 
explorar. 

Como o presente artigo trata da obra As Intermitências da Morte (2005), 
a intenção é mostrar qual foi a postura contra- ideológica de Saramago nesta 
obra. 

Para entendermos o que seria essa postura contra - ideológica, 
primeiramente, temos que nos situar em relação ao conceito de ideologia. Para 
Pedro Lyra (1979) “a palavra ideologia engloba a totalidade das concepções 
culturais de um determinado agrupamento humano, numa determinada fase de 



 

 227 

I ENCONTRO DE  
DIÁLOGOS LITERÁRIOS: 

Um olhar para além das fronteiras 
  ISBN – 978-85-88753-26-6 

 

sua evolução história [...] colorações diversas da consciência social de certos 
grupos, em tempos e espaços diferentes” (LYRA, 1979, p.39). Pensando ainda 
em ideologia, Lyra diz que “vivenciada como, <falsa consciência>, a ideologia 
se desmascara numa série de situações concretas típicas [...]” (LYRA, 1979, 
p.41). Para exemplificar o que ele chama de falsa consciência, cita Karl 
Mannheim: 

 
Como exemplos da <falsa consciência>, assumindo a forma de 
uma interpretação incorreta de si mesmo e seu papel, podemos 
citar aqueles casos em que as pessoas tentam encobrir suas 
relações <reais> consigo mesmas e com o mundo, e falseiam 
para si mesmas os fatos básicos da existência humana, 
deificando-os ou idealizando-os, recorrendo, em suma, ao 
artifício de fugirem de si mesmas e do mundo, dando margem 
a falsas interpretações da experiência (MANNHEIM In LYRA, 
1979, p. 41). 
 

Lyra (1979), portanto, vai falar sobre a questão da falsa consciência que 
o ser humano adquire com a ideologia, ou seja, o ser humano acredita ter 
consciência da realidade em que vive. Essa realidade, segundo Žižek (2003), 
seria “estruturada e suportada pela fantasia” (ZIZEK, 2003, p.32) para 
escamotear o verdadeiro Real, as verdadeiras situações da vida cotidiana, que 
causam choques traumáticos, das quais tem-se medo ou há a recusa em 
enfrenta-las como, por exemplo, a morte. 

Sendo assim, Saramago vai retirar essa máscara da realidade 
estruturada pela fantasia e nos mostrar o outro lado da morte. Portanto, será 
um operador de contra - ideologia, pois vai desmistificar a cultura petrificada de 
que a morte é tema tabu e interdito na sociedade ocidental, nos mostrando o 
outro lado da moeda, a outra versão da história que nós, dominados pela 
ideologia, não conseguimos enxergar com clareza. 

Na obra, o autor trabalha, especificamente, com o tema da morte. No 
decorrer do enredo Saramago opera, de forma muito realista, como se tornaria 
o mundo se a morte deixasse de matar, ou “o que já começava ser chamado 
por alguns graciosos, desses que nada respeitam, a greve da morte” 
(SARAMAGO, 2005, p.14). 

Portanto, ele rompe com esse conceito de que a morte é única e 
exclusivamente ruim, arrebatadora, destruidora de famílias e causadora de 
tristeza, dor e sofrimento. 

Hoje, cristalizou-se a ideia de que a morte é considerada um tema tabu e 
interdito pela sociedade ocidental. Levando em consideração esse aspecto 
temos, com a ajuda de Walter Benjamin (1994), um aparato teórico sobre essa 
recusa da morte na atualidade: 

 
No decorrer dos últimos séculos, pode-se observar que a ideia 
da morte vem perdendo, na consciência coletiva, sua 
onipresença e sua força de evocação. Durante o século XIX, a 
sociedade burguesa produziu, com as instituições higiênicas e 
sociais, privadas e públicas, um efeito colateral que 
inconscientemente talvez tivesse sido seu objetivo principal: 
permitir aos homens evitarem o espetáculo da morte. Morrer 
era antes um episódio público na vida do indivíduo, e seu 
caráter era altamente exemplar [...]. Hoje, a morte é cada vez 
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mais expulsa do universo dos vivos. Antes não havia uma só 
casa e quase nenhum quarto em que não tivesse morrido 
alguém (BENJAMIN, 1994, p. 207). 
 

Ariès (2003) também vai discorrer sobre a temática da morte, e chega à 
mesma conclusão da que tem Benjamin (1994). Se antes, em séculos 
passados, a morte era encarada com naturalidade e aceita, hoje ela já não é 
vista desta maneira. Em relação a isso, ele diz que: 

 
A morte recuou e deixou a casa pelo hospital; está ausente do 
mundo familiar de cada dia. O homem de hoje, por não vê-la 
com muita freqüência e muito de perto, a esqueceu; ela se 
tornou selvagem e, apesar do aparato científico que a reveste, 
perturba mais o hospital, lugar de razão e técnica, que o 
aparato da casa, lugar dos hábitos da vida quotidiana (ARIÈS, 
2003, p. 293). 
 

Tendo já perspectiva de como a morte é encarada hoje, podemos 
dialogar com Saramago e pensar como este opera uma contra- ideologia ao 
tratar de um tema tão perturbador. Se partirmos do pressuposto de que 
Saramago nos dá uma nova perspectiva de olhar para a morte na obra, 
podemos desconstruir essa ideologia imposta de que não podemos pensar e 
falar sobre a morte, pois a mesma só nos traz lembranças ruins e, de certa 
maneira, estaríamos atraindo-a para perto de nós. 

Saramago nos descreve o que seria do mundo se a morte deixasse de 
matar e, por consequência, ninguém morresse mais. O que ele aborda na obra 
não deixa de ser reflexo do que seria nossa realidade com tamanho problema.  
O interessante é perceber como o autor vai delineando a história nos 
mostrando que a morte é necessária. Isso é evidente no discurso da morte, 
após decidir que retornaria a sua função, a de matar: 

 
Pigarreou um pouco para limpar a voz e começou a ler, senhor 
diretor-geral da televisão nacional, estimado senhor, para os 
efeitos que as pessoas interessadas tiveram por convenientes 
venho informar de que a partir da meia-noite de hoje se voltará 
a morrer tal como sucedia, sem protestos notórios, desde o 
princípio dos tempos e até ao dia trinta e um de dezembro do 
ano passado, devo explicar que a intenção que me levou a 
interromper a minha atividade, a parar de matar, a embainhar a 
emblemática gadanha [...] foi oferecer a esse seres humanos 
que tanto me detestam uma pequena amostra do que para eles 
seria viver sempre, isto é, eternamente[...] (SARAMAGO, 2005, 
p. 99). 
 

O problema já começaria na própria igreja, pois, como Saramago 
escreve “sem morte, ouça-me bem, senhor primeiro-ministro, sem morte não 
há ressurreição, e sem ressurreição não há igreja, Ó diabo [...]” (SAMAGO, 
2005, p. 18). Portanto, segundo Saramago, a igreja já perderia sua serventia e, 
é claro, sem perder a oportunidade, aproveita para criticar, como de praxe, a 
religião e a igreja.  
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[...] a aceitação explícita de que a morte era absolutamente 
fundamental para a realização do reino de deus e que, 
portanto, qualquer discussão sobre um futuro sem morte seria 
não só blasfema como absurda [...] (SARAMAGO, 2005, p. 35). 

 
Outras questões também começariam a causar problemas naquele país, 

como a falência de empresas funerárias, a necessidade dos médicos, pois 
mesmo estando na pior das situações o indivíduo não morreria. Os seguros de 
vida e de saúde também não seriam mais necessários, isso sem contar a pior 
consequência: a da superpopulação. Seguem dois trechos da obra que 
explicitam as situações causadas pela greve da morte: 

 
Também os diretores e administradores dos hospitais, tanto do 
estado como privados, não tardaram muito a ir bater à porta do 
ministério da tutela, o da saúde, para expressar junto dos 
serviços competentes as suas inquietações e os seus anseios, 
os quais, por estranho que pareça, quase sempre revelavam 
mais de questões logísticas que propriamente sanitárias 
(SARAMAGO, 2005, p. 27).  
 
[...] os lares da terceira e quarta idade não queriam nem pensar 
num futuro de trabalho em que os objetos dos seus cuidados 
não mudariam nunca de cara e de corpo [...] (SARAMAGO, 
2005, p. 30). 

 
Outro processo que distingue o ponto de vista de morte para Saramago 

da morte para a sociedade é seu processo de humanização na obra. Ela, sim, 
deixa de ser aquela figura esquelética de capa preta e gadanha e ganha 
formas e curvas de mulher. 

 
[...] a morte é um esqueleto embrulhado num lençol, mora 
numa sala fria em companhia de uma velha e ferrugenta 
gadanha que não responde a perguntas [...] (SARAMAGO, 
2005, p. 145). 
 
Então aconteceu algo nunca visto, algo não imaginável, a 
morte deixou-se cair de joelhos, era toda ela, agora, um corpo 
refeito, por isso é que tinha joelhos, e pernas, e pés. E braços, 
e mãos, e uma cara que entre as mãos se escondia [...] 
(SARAMAGO, 2005, p. 152). 
 
A morte, em todos os seus traços, atributos e características, 
era, inconfundivelmente, uma mulher (SARAMAGO, 2005, p. 
128). 
 

Percebe-se também o caráter “humano” da morte, pois ela tem voz no 
romance. Não é simplesmente um esqueleto mudo, mas um humano que, além 
te ter o poder da palavra, ganha formas e contornos de mulher. Os trechos 
baixo se referem, primeiramente, à cartas que ela manda as suas vítimas, após 
o fim de sua greve, bem um pedaço de uma carta que escreve ao diretor: 

 
Caro senhor, lamento comunicar-lhe que a sua vida terminará 
no prazo irrevogável e improrrogável de uma semana, 
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aproveite o melhor que puder o tempo que lhe resta, sua atenta 
servidora, morte (SARAMAGO, 2005, p. 125). 
 
[...] senhor diretor, escrevia, eu não sou a Morte, sou 
simplesmente morte, a Morte é uma cousa que os senhores 
nem por sombras lhes pode passar pela cabeça o que seja, 
vossemecês, os seres humanos, só conhecem, tome nota o 
gramático de que eu também saberia pôr vós, os seres 
humanos, só conheceis esta pequena morte quotidiana que eu 
sou (SARAMAGO, 2005, p. 112). 
 

 No decorrer do enredo, percebe-se essa tentativa de Saramago de 
mostrar que a morte não é o que, socialmente, nos parece comum, associada 
ao medo mas, é algo que, necessário para o bom andamento do mundo, não 
se torna algo ruim, mas indispensável para a renovação do ciclo da vida e 
organização social. 

Deste modo podemos dizer que Saramago sempre trabalhou contra a 
ideologia dominante. Essa obra, além das outras, seria um intento de 
desmistificar verdades que são tidas como absolutas. Por exemplo, ele sempre 
disse que deus não existe, atacando a ideologia religiosa de que deus existe, 
sim, e rege tudo e todos. Tanto em suas obras como em seus discursos e 
entrevistas, Saramago sempre fez questão de defender seu ideal que, muitas 
vezes é contrário ao dominante e indiscutivelmente aceito, seja no capitalismo, 
bem como nos campos da política e religião.  
 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Levando em consideração toda a trajetória da morte que Áries comenta, 
especificamente em sua obra, conseguimos perceber um pouco como a 
temática da morte se transforma ao longo do tempo. São mudanças que nós 
não enxergamos nitidamente, pois não participamos de todo esse processo 
histórico e cultural e a ideia que se tem hoje sobre morte, é como se fosse a 
que sempre existiu. 

É certo que algumas culturas e países cultivam ritos e modos distintos 
de encarar a morte, mas, de maneira geral, na sociedade ocidental, a forma de 
enfrentá-la com mais naturalidade, ou seja, as pessoas a aceitavam mais 
facilmente e mantinham contato com as pessoas que estavam prestes a 
morrer, é característico de um tempo, do qual o atual não faz parte. O 
moribundo, (termo utilizado por Áries) morria em casa, próximo dos amigos e 
familiares. Este cuidava do seu próprio funeral. Tudo era feito como ele pedia.  

Hoje, ninguém mais chega perto de alguém muito doente. As pessoas 
morrem nos hospitais, longe da família e dos amigos. Nem a própria família 
não precisa mais se preocupar com os ritos funerais. Para isto existem 
empresas especializadas. Tudo para afastar o sentimento ruim provocado pela 
morte, bem como de afastá-la de si próprio. 

Para, então, exemplificar como se configura uma contra-ideologia, José 
Saramago, no romance As Intermitências da Morte (2005), relata a história da 
greve da morte. É justamente com esta greve que conseguimos perceber como 
seria o mundo se a morte não existisse, quais seriam as conseqüências de ser 
eterno. 
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Sendo assim, o tema explorado por Saramago adquire caráter contra – 
ideológico, pois, como vimos, com o apoio de Benjamin e Ariès, a morte hoje é 
tida como tema interdito e não é aceita. Saramago, então, nos mostra o outro 
lado de morrer, ou melhor, o lado bom de existir a morte. 
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