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1 
entre sofrimentos e APrendizAdos:  

o mundo como lAbirinto

A vida não é uma pergunta a ser respondida.  
É um mistério a ser vivido.

Buda

O caos é uma ordem por decifrar.

Saramago

Considerado por Octavio Paz (1976, p.188) como um símbolo 
mítico bastante fecundo e significativo, o labirinto constitui uma 
representação múltipla e recorrente nas diferentes modalidades 
artísticas. Na história da literatura, segundo aponta a pesquisado-
ra Ludmila Kapschutschenko (1981, p.13), escritores de todas as 
épocas e de diferentes gêneros utilizaram-no como título, tema ou 
estrutura de suas obras, fazendo menção a labirintos propriamente 
ditos como o de Creta, transmutando-o em cidades, casas ou jardins 
cheios de encruzilhadas e bifurcações ou tornando labirínticos o 
próprio tecido narrativo e a experiência da leitura.

Existente no seio de diferentes culturas, desde a Pré-História, 
em rústicas pinturas, amuletos ou na decoração de vasos (cf. Becker, 
1999, p.161), o labirinto, no imaginário coletivo, teve origem na 
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36  CLEOMAR PINHEIRO SOTTA

mitologia greco-romana, com a história do Minotauro. De acordo 
com a versão apresentada por Ovídio em As metamorfoses (1983, 
p.143-8), e com a exposição de Pierre Grimal (1993, p.313-4), o mito 
narra que Minos, antes de tornar-se rei de Creta, suplicara a Posídon 
um sinal que confirmasse seu direito ao trono. O deus do mar aten-
deu o pedido fazendo surgir das águas marítimas um touro branco 
que, depois de visto, deveria ser imolado. Contudo, o futuro rei, 
deslumbrado com a beleza do bicho, sacrificou outro touro e tomou 
para si a criatura nascida do mar.

Como punição pela desobediência, Posídon fez Pasífae, a mulher 
de Minos, apaixonar-se pelo animal encantado. Dessa relação nas-
ceu um ser com a cabeça e a cauda de touro em um corpo de homem, 
batizado de Astérion, porém mais conhecido como Minotauro. Por 
medo e indiferença, Minos ordenou ao arquiteto Dédalo a cons-
trução de um labirinto, uma vasta obra com caminhos tortuosos e 
emaranhados a fim de dificultar a saída, onde a fera foi aprisionada. 
Para servir de alimento à criatura, todos os anos eram atirados em 
sua morada sete moças e sete rapazes de Atenas, como punição por 
terem os soldados desta cidade matado Androceu, um dos herdeiros 
do rei de Creta. 

Apaixonada pelo ateniense Teseu, uma das vítimas que seria 
devorada pelo Minotauro, a filha de Minos, Ariadne, deu ao jovem 
uma espada e um rolo de fio para marcar o caminho, orientar-se e en-
contrar a saída do labirinto. Com essa ajuda, Teseu conseguiu matar 
a fera e libertar seu povo do tributo de enviar jovens para o sacrifício.

Embora as formas mais antigas de labirintos fossem figuras 
planas, comumente simétricas e com o centro ligado ao exterior 
por meio de longos caminhos, com uma única possibilidade de 
percurso,1 o mito do Minotauro é que parece ter conferido o sig-
nificado mais usual aplicado ao termo labirinto, “uma construção 
arquitetônica complexa, obscura, aparentemente sem finalidade, 

 1 Peyronie (2000, p. 555) afirma que até meados do século XVI as representações 
pictóricas continham apenas labirintos que seguiam um único caminho, fato 
muitas vezes não mencionado pelo domínio crítico.
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LABIRINTOS DE BORGES E SARAMAGO  37

com inumeráveis corredores, que conduzem a múltiplos quartos e a 
falsas portas” (Mello, 2007b, p.372), a fim de esconder o centro ou 
ainda tornar difícil ou impossível a saída do indivíduo que esteja em 
seu interior.

Além dessas acepções relacionadas à obra de Dédalo ou à repre-
sentação de um espaço formado por caminhos intrincados, segundo 
o escritor Jorge Luis Borges (2007, p.146) e alguns etimólogos como 
Antenor Nascentes (1955, p.287), o vocábulo labirinto (derivado do 
grego labyrinthos, que foi transferido ao latim como labyrinthu) pode 
proceder do grego labrys para aludir a um tipo de machado de lâmi-
na dupla, instrumento recorrente gravado no castelo de Minos, sob 
o qual teria sido construída a morada do Minotauro.2 Uma origem 
alternativa, conforme as investigações de Carlos Rehermann (1999, 
p.15), é sugerida por estudiosos que julgam ter havido a aglutinação 
entre labor (trabalho) e intus (espaço fechado) para formar labyrin-
thus e designar as dificuldades, o trabalho despendido na procura 
pela saída ou pelo núcleo do lugar.

Se, por um lado, o labirinto recebe, a partir do mito, um sentido 
negativo de desorientação, aprisionamento, perambulação, errância 
e solidão, por outro, ele possui também um valor positivo, relaciona-
do ao seu aspecto sagrado e iniciático. O ser que percorre o labirinto 
empreende uma viagem em busca do centro, enfrentando pelo cami-
nho diversas dificuldades, complicações e provas qualificatórias. A 
façanha de atingir o centro, simbolicamente, pode representar uma 
iluminação, a revelação de um mistério, o encontro de algo precioso 
e sagrado, destinado apenas aos iniciados.

Além disso, os obstáculos enfrentados durante o percurso são 
responsáveis por provocar a transformação, fortalecimento, cres-
cimento e amadurecimento espiritual do indivíduo, na medida em 
que o conduzem gradativamente ao interior de si próprio. Esse 
movimento introspectivo leva, inclusive, à associação do labirinto 

 2 Esta acepção é polêmica. Alguns filólogos e etimólogos não aceitam a hipótese, 
baseando-se na suposição de que o termo usado para machado na época da 
construção do palácio era peleky e não labrys. 
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38  CLEOMAR PINHEIRO SOTTA

ao inconsciente, uma vez que chegar ao centro pode significar o en-
contro consigo mesmo, com as qualidades que permitiram superar 
o complexo itinerário ou, como destaca Paul Diel (1991), com as 
monstruosas verdades e os erros cometidos que se tenta esconder ou 
ignorar – tal qual ocorreu com o labirinto de Creta, destinado a deter 
e ocultar o Minotauro, fruto da desobediência de Minos e da traição 
de Pasífae.

Para algumas civilizações antigas, o labirinto se constituiu como 
um sistema de defesa “de um território, uma vila, uma cidade, um 
túmulo, um tesouro” (Chevalier et al., 2002, p.530). Em crenças 
religiosas, representa também proteção contra forças maléficas. 
“Acredita-se que alguns haviam sido projetados para enganar os 
demônios e fazer com que entrassem neles, ficando presos em seu 
interior. Supõe-se, pois, já nos povos primitivos, que o labirinto 
possui uma força de atração, como o abismo” (Cirlot, 1984, p.329).

Na era medieval, a representação labiríntica foi com frequência 
utilizada no piso das catedrais cristãs. Era costume ver as pessoas 
percorrerem o labirinto figurado no chão das igrejas, numa espécie 
de mosaico, simulando uma peregrinação rumo à Terra Santa ou à 
Jerusalém celeste. O caminho entrecruzado era “símbolo da vida 
com todas as suas provações, dificuldades e desvios” (Becker, 1999, 
p.162). A maioria desses desenhos retrata labirintos de um só traje-
to, a fim de fazer os fiéis compreenderem que

o caminho é longo e tortuoso, mas é um só. O verdadeiro caminho 
está em Deus e seria ímpio pretender, ou representar, o contrário. 
O labirinto torna-se então a via da salvação, pois ele é o fio e como 
tal funciona para quem tem de atravessá-lo. Basta seguir simbolica-
mente a “légua de Jerusalém” representada no chão da Igreja, para 
chegar até o centro, até a cidade celeste. (Peyronie, 2000, p.559)

De acordo com André Peyronie (ibidem, p.558), a forte in-
fluência da Igreja nessa época fez o labirinto ser visto como uma 
armadilha ou uma prova para atrair e aprisionar os imprudentes, 
representando a queda no pecado, no mundo do mal, nas dimensões 
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subterrâneas, no inferno. Só podem conquistar a salvação e herdar o 
céu os que vencerem as tentações do caminho. Embora essa cami-
nhada, supostamente elaborada por obra divina, possa parecer ines-
crutável aos homens, a força para continuar advém da esperança de 
chegar ao centro, que corresponde à salvação, à plenitude da vida, ao 
“acesso iniciático à sacralidade, à imortalidade e à realidade absoluta” 
(Eliade, 1998, p.307).

A partir da leitura de textos literários e de características his-
tórico-culturais, Peyronie (2000, p.556) destaca que a imagem do 
labirinto evoca, no mínimo, cinco diferentes tensões em sua confi-
guração. Contempla, em primeiro lugar, a oposição entre unidade e 
pluralidade, intimamente ligada à figura de Teseu, que teve de optar 
por um caminho entre múltiplas possibilidades, a fim de derrotar o 
Minotauro e encontrar a saída. Por esse ponto de vista, instaura-se, 
em termos metafóricos, o desafio da escolha ao longo da existência 
humana: eleger uma única estrada dentro de um número vertiginoso 
de alternativas. Pode remeter, além disso, ao par antitético horizon-
talidade e verticalidade. O trajeto labiríntico pode representar a vida 
terrenal (plano horizontal), com as dificuldades que ela encerra, 
como espécie de prova, na qual o percurso dos indivíduos será ava-
liado a fim de destiná-los ao plano vertical que corresponde às suas 
atitudes, o céu (alto) ou o inferno (baixo).

Outra tensão ativada é entre exterior e interior. O labirinto pode 
manifestar-se em um espaço físico ou consistir em uma confusão 
racional, intelectual, emocional, onírica dos personagens. O exterior 
pode ser projeção do interior ou vice-versa. Os falsos caminhos que 
um labirinto pode conter instauram ainda a oposição entre realidade 
e ilusão. A natureza enganadora do percurso faz o peregrino ter de 
lidar com miragens, jogos de identidade, com o falseamento daquilo 
que o circunda, com o confronto entre o visível (aparência) e o invi-
sível (essência). 

Por último, os labirintos remetem ao contraste entre finito e 
infinito, questionando a ideia de limite. As inúmeras encruzilhadas 
e os caminhos que culminam no mesmo ponto de onde se partiu – 
ideia advinda da armadilha construída para abrigar o Minotauro 
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– exprimem a sensação de eterno retorno, de uma condição de errân-
cia infinita. Por essa razão, os labirintos transcendem o domínio do 
espaço, ao qual parecem pertencer, para configurar a impressão de 
um tempo abolido e cíclico (ibidem, p.555), problematizando o fim 
da peregrinação, que pode não atingir o centro – onde se presumia 
que estivessem guardados algum tipo de prêmio ou tesouro ou todas 
as respostas para as inquietações do caminhante – porque o acesso 
a ele é impossível ou simplesmente porque não há núcleo algum, o 
que torna o percurso uma deambulação vã e sem significação. Essa 
sistematização das tensões inerentes à imagem do labirinto sublinha 
o quanto ela é igualmente labiríntica, oferecendo significações dialé-
ticas e multifacetadas.

A literatura também não escapa à simbologia labiríntica, uma 
vez que alguns escritores a concebem como um labirinto verbal, for-
mado por digressões, repetições, associações inesperadas, “histórias 
entrelaçadas, palavras que se entrecruzam, nós de símbolos e outras 
brincadeiras semelhantes” (ibidem, p.572). Ela pode funcionar 
como uma ferramenta que ajuda a resistir ao aprisionamento do uni-
verso circundante, como uma possível saída diante dos absurdos da 
existência e como tentativa de, por meio da expressão linguística e do 
sonho de um livro total, representar e dominar o labirinto do mundo. 
Nessa vertente, a escrita, a leitura, a biblioteca e o livro são conta-
minados pela imagem labiríntica. Por fim, a estrutura labiríntica é 
utilizada também na produção de entretenimento: está presente nos 
parques de diversões, em jogos digitais, nos livros-jogo, em desafios 
de raciocínio lógico.

Esta breve exposição expressa a riqueza e a multiplicidade dos 
caminhos interpretativos aos quais se abre a representação labirín-
tica. O labirinto seduz e desafia a imaginação pelo fato de que “é 
antes de mais nada uma imagem mental, uma figura simbólica que 
não remete a nenhuma arquitetura exemplar, uma metáfora sem 
referente. Deve-se tomá-lo, em primeiro lugar, no sentido figurado” 
(ibidem, p.556). Tendendo à profusão de empregos metafóricos, o 
labirinto, enquanto forma ou tema, pode suscitar a qualquer tempo 
novas implicações, significações e simbologias. 
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Quando se pensa na utilização da representação labiríntica na 
literatura, figura certamente entre os escritores mais lembrados o 
argentino Jorge Luis Borges, que entre outros temas transformou 
o labirinto em uma de suas obsessões – símbolo presente, em maior 
ou menor grau, em toda a sua produção –, explorando-o enquanto 
imagem do destino e da existência humana, da desorientação, dos 
obstáculos e dificuldades, da busca infinita, em suma, da ausência 
de sentido do mundo, da incapacidade de decifrar a ordem que rege 
o universo.

A fascinação por labirintos começou na infância, segundo teste-
munha o próprio autor:  

[...] isso se deve, em parte, a uma gravura em aço que vi em um 
livro francês quando era pequeno. Nessa gravura estavam as sete 
maravilhas do mundo e entre elas o labirinto de Creta. O labirinto 
era um grande anfiteatro muito alto (e isso se percebia porque ele 
era mais alto que os ciprestes e que os homens a seu redor). Nessa 
construção fechada, ominosamente fechada, havia frestas. Quando 
eu era pequeno, acreditava (ou agora acredito ter acreditado) que, 
se tivesse uma lupa forte o bastante, poderia ver, olhando por uma 
das frestas da gravura, o Minotauro no terrível centro do labirinto.3 
(Borges, 1999, p.247-8)

Sem uma lupa potente, o Minotauro pôde ser avistado por Borges 
na tela The Minotaur (1885) de George Frederic Watts, a qual mostra 
a criatura apoiada em um dos muros de sua habitação, aparente-
mente contemplando o mar, o horizonte. No “Epílogo” de O Aleph, 

 3 “[...] esto se debe, en parte, a un grabado en acero que vi en un libro francés cuando 
era chico. En ese grabado estaban las siete maravillas del mundo y entre ellas el la-
berinto de Creta. El laberinto era un gran anfiteatro, un anfiteatro muy alto (y esto 
se veía porque era más alto que los cipreses y que los hombres a su alrededor). En ese 
edificio cerrado, ominosamente cerrado, había grietas. Yo creía (o creo ahora haber 
creído) cuando era chico, que si tuviera una lupa lo suficientemente fuerte podría 
ver, mirar por una de las grietas del grabado, al Minotauro en el terrible centro del 
laberinto” (Borges, 2009, p.43).
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o escritor atribui a esse quadro a inspiração para a composição do 
conto A casa de Astérion, um dos textos ficcionais borgianos que 
estabelece um diálogo mais próximo com o labirinto cretense.

De tom parodístico, A casa de Astérion faz uma releitura do mito, 
dando voz ao Minotauro, transformando-o em narrador, para contar 
a sua versão, expressar seus sentimentos e desconstruir sua habitual 
imagem de um ser monstruoso, perigoso e feroz. Nesse conto, o 
labirinto é, inicialmente, uma construção espacial: “Todas as partes 
da casa se repetem muitas vezes; todo lugar é outro lugar. Não há 
uma cisterna, um pátio, um bebedouro, uma manjedoura; são ca-
torze [são infinitos] as manjedouras, bebedouros, pátios, cisternas”4 
(Borges, 2017, p.62).

Como se pode observar, a simetria entre as partes que compõem 
o labirinto e a sensação de infinitude expressa a complexidade da 
edificação e a dificuldade de orientação. Os cadáveres das vítimas, 
muitas vezes, é que ajudam a criatura a distinguir uma galeria de 
outra. A semelhança e o espelhamento entre os espaços estão refle-
tidos na enumeração de elementos: uma sequência no singular (cis-
terna, pátio, bebedouro, manjedoura) e outra, com os mesmos termos 
(manjedouras, bebedouros, pátios, cisternas), desta vez no plural e em 
ordem inversa. Além dessa descrição, as expressões portas (cujo nú-
mero é infinito), galerias de pedra cinza, corredor, encruzilhada, porão 
se bifurca, espalhadas pelo conto, completam a imagem do labirinto.

O caráter prisional do lugar é questionado. Minotauro refere-se 
ao espaço como casa – o que confere um tom mais íntimo: trata-se 
do seu lar. Esclarece que não está privado de liberdade: as portas não 
contêm fechaduras e permanecem abertas dia e noite. Ele não costu-
ma sair devido às acusações de soberba, misantropia, loucura, e por 
temer a reação das pessoas:

 4 “Todas las partes de la casa están muchas veces, cualquier lugar es otro lugar. No 
hay un aljibe, un patio, un abrevadero, un pesebre; son catorce (son infinitos) los 
pesebres, abrevaderos, patios, aljibes” (Borges, 1994, p.570).
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[...] certo entardecer fui para a rua; se voltei antes de escurecer, foi 
pelo medo que me infundiram os rostos da plebe, rostos desbotados 
e achatados, semelhantes à mão aberta. O sol já se tinha posto, mas 
o choro desvalido de um menino e as toscas lamúrias da multidão 
disseram que haviam me reconhecido. O povo rezava, fugia, pros-
ternava-se; alguns se encarapitavam no estilóbato do templo dos 
Machados, outros juntavam pedras. Um deles, creio, escondeu-se 
no mar.5 (ibidem, p.60-1)

Nesse trecho encontra-se mais uma subversão do mito. O pavor 
que o Minotauro provoca nas pessoas é menor do que o medo que ele 
tem delas. É por isso que se isola em sua casa em quietude e solidão. 
Em vez de perseguir, gosta de ocultar-se e ser procurado. Sem co-
nhecer outro ser que com ele se pareça, julga-se único, inconfundível 
e vive um conflito existencial que o leva a projetar outro Astérion 
(uma companhia imaginária com quem se diverte) e a sentir-se 
criador das estrelas, do sol e de sua própria moradia, que é também 
singular, não há outra igual na face da terra, ainda que digam que há 
uma semelhante no Egito – alusão ao templo do faraó Amenemés.6

A junção das instâncias humana e bestial que compõem a apa-
rência do personagem manifesta-se no conto. Enquanto homem, 
o Minotauro consegue contar sua história e apresenta-se pelo seu 

 5 “algún atardecer he pisado la calle; si antes de la noche volví, lo hice por el temor 
que me infundieron las caras de la plebe, caras descoloridas y aplanadas como la 
mano abierta. Ya se había puesto el sol, pero el desvalido llanto de un niño y las 
toscas plegarias de la grey dijeron que me habían reconocido. La gente oraba, huía, 
se prosternaba; unos se encaramaban al estilóbato del templo de las Hachas, otros 
juntaban piedras. Alguno, creo, se ocultó bajo el mar” (Borges, 1994, p.570).

 6 Segundo Peyronie (2000, p.556) e Mello (2007b, p.373), a imagem do labirinto 
já estava presente na antiga civilização egípcia, cuja crença religiosa afirmava 
que as almas seriam guiadas por Anúbis por um labirinto no submundo até che-
gar a Osíris, o juiz dos mortos. O faraó Amenemés III, de acordo com os escritos 
de Heródoto, teria construído um edifício, formado por um vasto conjunto geo-
métrico de salas, metade delas no subterrâneo. Vale recordar que, por acreditar 
na vida após a morte, os corpos embalsamados dos faraós e seus pertences eram 
depositados nas pirâmides, as quais continham falsos acessos e armadilhas para 
impedir a descoberta dos bens dos governantes por parte de saqueadores.
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nome de batismo, que o associa à sua origem nobre. Enquanto fe-
ra, vive em um local desprovido de qualquer móvel, com objetos 
próprios de um animal (como as manjedouras), assemelha-se a um 
carneiro (que usa seus chifres em investidas), não detém o conheci-
mento e apresenta dificuldade de comunicação e expressão, o que fi-
ca representado pelo fato de ignorar a leitura e a escrita. A indagação 
“Será um touro ou um homem? Será talvez um touro com rosto de 
homem? Ou será como eu?”7 (ibidem, p.62), sobre a fisionomia de 
um possível redentor que o liberte dessa vida, permite pressupor que 
Astérion é um homem com cara de touro. Sob essa ótica, predomina 
nele o caráter humano, mas não pode ser vinculado como membro 
de nenhuma espécie. Daí o sentimento de ser único. 

Enrique Anderson-Imbert (1960) destaca que o conto estabelece 
um jogo de adivinhação com o leitor. A real identidade da voz narra-
tiva é mostrada gradativamente, por meio de diversos procedimen-
tos: inversão do ponto de vista do mito, relatado tradicionalmente 
pela perspectiva de Teseu; substituição do termo labirinto (que não 
aparece no conto) por casa; apresentação da criatura por seu nome 
próprio, Astérion, pouco conhecido. Contudo, são distribuídas 
algumas pistas tais como o título; a epígrafe, que remete a um com-
pêndio de mitologia atribuído a Apolodoro e que contém o mito; a 
origem real (foi minha mãe rainha); a alusão à cerimônia sacrifical; a 
menção ao templo dos Machados e à paisagem marinha, que evocam 
a Ilha de Creta. Esses indícios, somados às descrições, culminam 
na última linha do texto, na qual o termo Minotauro é explicitado, 
aliado às figuras de Teseu e Ariadne.

Quanto à execução dos homens lançados no labirinto, Astérion 
desconhece a identidade das vítimas e crê que o sacrifício é a solução 
para libertá-los de todo o mal. Ele mesmo anseia por um redentor 
que o leve para um lugar com menos galerias e menos portas. A acei-
tação desse destino e a pouca resistência admira o seu algoz, como 
mostra o final do conto, no qual a voz do Minotauro é interrompida 

 7 “¿Será un toro o un hombre? ¿Será tal vez un toro con cara de hombre? ¿O será 
como yo?” (Borges, 1994, p.570).
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para dar lugar a uma narração em terceira pessoa e a uma fala (em 
discurso direto) de Teseu dirigida a Ariadne:

O sol da manhã reverberou na espada de bronze. Já não restava 
um só vestígio de sangue. 

– Será que acreditarás, Ariadne? – disse Teseu – O minotauro 
mal chegou a se defender.8 (Borges, 2017, p.63)

Teseu é o redentor esperado porque, segundo Ishak Farag Fahim 
(2011, p.116), diferente dos demais jovens, possui a espada e su-
postamente o fio de Ariadne, símbolos da força e da inteligência, e 
ainda faz irradiar, nessa atmosfera escura e cinzenta, a luz do sol, que 
enfatiza o encontro de Astérion com a verdade e com a liberdade, 
alcançado por meio da morte. O uso do termo redentor remete inevi-
tavelmente a Cristo, fazendo uma paródia do mito cristão. Confor-
me aponta Donald Leslie Shaw (1989, p.722), se, de acordo com o 
cristianismo, Jesus morreu para redimir o homem que nasceu bom, 
mas foi contaminado pelo pecado, na narrativa de Borges, o redentor 
mata o homem que nasceu monstro, para supostamente salvar os 
demais indivíduos. Entretanto, na verdade, salva a criatura temível 
de seu enclausuramento existencial.

O episódio final da morte de Astérion por Teseu, aliado a todo 
o discurso que o precedeu, conclui a releitura do mito, converte o 
verdugo em vítima e modifica a imagem do Minotauro como uma 
figura bárbara, amedrontadora e violenta pela visão de um ser que 
desperta pena, simpatia e compaixão. 

Na descrição da habitação do protagonista é possível encontrar 
a sentença instauradora da grande metáfora sob a qual o conto se 
configura: “A casa é do tamanho do mundo; ou melhor, é o mundo”9 

 8 “El sol de la mañana reverberó en la espada de bronce. Ya no quedaba ni un vestigio 
de sangre. 

  – ¿Lo creerás, Ariadna? – dijo Teseo – El minotauro apenas se defendió” (Borges, 
1994, p.570).

 9 “La casa es del tamaño del mundo; mejor dicho, es el mundo” (Borges, 1994, 
p.570). 
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(Borges, 2017, p.62). Astérion descobre que a sua realidade, inin-
teligível a seus olhos, está inserida em um contexto maior, também 
indecifrável. Assim, o labirinto torna-se uma representação do uni-
verso. Se a casa é o mundo, cada homem é um minotauro, dividido 
entre o instinto e a racionalidade, resignado a não poder abandonar o 
complexo que o cerca, impossibilitado de sair de si mesmo, incapaz 
de relacionar-se ou de enxergar-se no outro, tomado pela solidão, 
opressão e fadiga da existência, buscando um redentor (alguém que 
consiga deslocar-se pelas encruzilhadas sem se perder) e tendo a 
morte como destino, como única esperança de libertação.

Nas palavras de George McMurray (1980, p.24), “Astérion 
possivelmente representa o homem moderno que, descobrindo-se 
sozinho e inseguro no caótico universo labiríntico, constrói o seu 
próprio, um labirinto mais compreensível. A casa de Astérion tor-
na-se uma metáfora da cultura, ou seja, do conceito de realidade que 
possuem os homens [...]”.10

Essa intepretação de McMurray leva à conclusão de que “o la-
birinto de Astérion representa nosso modo de impor uma ordem ao 
puro fluxo caótico que, se bem observado, é o que percebemos por 
meio dos sentidos”11 (Shaw, 1989, p.721). A fim de suavizar o seu 
enclausuramento e enganar a própria mente, altera-se a forma de 
ver a realidade e, na tentativa de conferir a ela uma visão ordenada 
e coerente, transforma-se o labirinto em lar, em refúgio. Segundo 
Shaw (ibidem, p.722), o Minotauro simboliza o homem, que, por 
não aceitar habitar um mundo sem ordem, estabelece uma ordem 
própria, mesmo que seja monstruosa, cruel e arbitrária.

Na opinião de Jaime Alazraki (1968, p.29), os homens e as 
feras, simbolicamente fundidos em Astérion, igualam-se por sua 

 10 “Asterión conceivably represents modern man who, finding himself alone and 
insecure in the chaotic labyrinthine universe, builds his own, more comprehensible 
labyrinth. This Asterion’s house becomes a metaphor of culture, that is, man’s con-
cept of reality...” (McMurray, 1980, p.24). 

 11 “el laberinto de Asterión representa nuestro modo de imponer un orden al puro flujo 
caótico que, bien mirado, es lo que percibimos a través de los sentidos” (Shaw, 1989, 
p.721).
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inaptidão a penetrar a máquina do mundo, de compreender, justifi-
car e resistir ao destino, com sua lógica inexistente. Dessa maneira, 
o conto manifesta, segundo Ana María Barrenechea (1984, p.58), a 
insegurança humana diante dos enigmas do universo e congrega de 
forma panteísta os mais diferentes destinos.

É possível observar ainda que 

[...] quanto mais Astérion perde as características próprias do mons-
tro mitológico, mais se alinha nele a figura do homem moderno, 
imerso em um mundo que não lhe satisfaz e que lhe limita e lhe 
envolve como uma teia de aranha. Só que, neste caso, a teia foi tecida 
por ele mesmo e, por outro lado, sair dela pode significar o confronto 
com uma realidade ainda mais atroz.12 (Huici, 1993, p.77)

Para alguns críticos, como Anderson-Imbert (1960, p.43), o 
Minotauro recriado, além de corporificar a espécie humana, chega 
a ser também uma imagem do próprio Borges com seus “sobretons 
de angústia, uma angústia que emana do fato de saber-se único, 
solitário, delirante, perdido e perplexo em um Ser cego”13 e com sua 
convicção de que o homem não foi feito para a felicidade (cf. Irby; 
Murat; Peralta, 1968, p.29).

Como se pode notar, o labirinto constitui o tema central, o nú-
cleo do conto, a imagem pela qual Borges expõe a sua concepção 
de mundo do universo, como um caos incompreensível e no qual 
os indivíduos estão perdidos. Conforme destaca Isabel Noguera 
Vivancos (2010), o autor argentino confere uma interpretação nova 
a um mito clássico a fim de apresentar as inquietações do homem 
moderno. 

 12 “cuanto más pierde Asterión las características propias del monstruo mitológico, 
más se perfila en él la figura del hombre moderno, inmerso en un mundo que no le 
satisface y que lo limita y envuelve como una telaraña. Sólo que, en este caso, la tela 
la ha tejido él mismo y, por otra parte, salir de ella puede significar la confrontación 
con una realidad aún más atroz” (Huici, 1993, p.77).

 13 “sobretonos de angustia, una angustia que dimana de saberse único, solitario, 
delirante, perdido y perplejo en un Ser ciego” (Anderson-Imbert, 1960, p.43).
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A ideia de um labirinto como uma construção espacial artificial 
vista em A casa de Astérion se repete no conto Os dois reis e os dois 
labirintos. Relata-se que o rei da Babilônia exigiu que seus arquitetos 
e magos edificassem um “labirinto de bronze com muitas escadas, 
portas e muros”14 (Borges, 2017, p.123) para nele se perder quem 
ousasse adentrá-lo e para atemorizar os homens mais valentes. O 
lugar foi utilizado pelo monarca para zombar do rei dos árabes, que, 
atraído para a construção, vagou desorientado e só encontrou a saída 
ao pedir ajuda divina. 

Como forma de vingar-se da humilhação a que foi submetido, 
o líder árabe atacou a Babilônia e levou prisioneiro o rei daquelas 
terras para fazer-lhe conhecer um labirinto, “onde não há escadas 
a subir, nem portas a forçar, nem cansativas galerias a percorrer, 
nem muros para impedir a passagem”15 (ibidem, p.123). O soberano 
babilônio foi conduzido e abandonado no meio do deserto, onde 
morreu de fome e sede.

A construção labiríntica do rei morto era uma afronta ao criador 
do universo: “a obra era um escândalo, porque a confusão e a ma-
ravilha são operações próprias de Deus, e não dos homens”16 (ibi-
dem, p.122). É importante notar que, de certa forma, a Babilônia já 
anuncia essa provocação à instância divina, por remeter à conhecida 
passagem bíblica da torre de Babel.17

O rei da Babilônia parece ter provocado a ira divina ao preten-
der igualar-se ao criador, o qual contestou a infalibilidade da obra 

 14 “laberinto de bronce con muchas escaleras, puertas y muros” (Borges, 1994, 
p.607). 

 15 “donde no hay escaleras que subir, ni puertas que forzar, ni fatigosas galerías que 
recorrer, ni muros que te veden el paso” (Borges, 1994, p.607).

 16 “esa obra era un escándalo, porque la confusión y la maravilla son operaciones 
propias de Dios y no de los hombres” (Borges, 1994, p.607).

 17 No mito da Torre de Babel, contido no livro bíblico Gênesis (capítulo 11, versí-
culos 1-9), relata-se o momento em que os homens desafiaram Deus, desejando 
edificar uma cidade e uma torre que alcançasse o céu, a fim de evitar sua disper-
são pela terra e demonstrar poder e independência. Contudo, desapontado com 
suas criaturas, Deus confundiu a língua dos homens (para que não mais se en-
tendessem) e os separou, espalhando a população em toda a extensão terrestre.
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aprisionadora, ao possibilitar que o monarca encarcerado encontras-
se a saída, permitir que o chefe dos babilônios fosse subjugado pelos 
árabes e conhecesse um labirinto superior, o deserto: natural, sem 
demarcações arquitetônicas, sem pontos de referência, constituído 
por uma simetria perfeita, visto que suscita uma completa desorien-
tação por meio da projeção de uma paisagem idêntica por todos os 
lados, invalida as noções de interior e exterior, bem como produz 
uma sensação de um espaço sem limites, infinito, com um número 
incalculável de encruzilhadas virtuais.

A divindade manifesta-se no conto de Borges como a instância 
responsável pela criação dos labirintos mais sofisticados. Em uma 
construção textual semelhante a uma parábola, exprime que as 
criaturas não devem desafiar seu criador. A vaidade, o poder e o 
sentimento de superioridade são vãos, pois o destino é implacável. 

Tentar entender as deidades criadoras de labirintos – se é que elas 
existem – e como agem, como projetam sua vontade sobre os huma-
nos, pode ser uma perda de tempo. Buscar uma ordem que permita 
conferir sentido ao mundo, compreender o labirinto existencial e 
encontrar meios de sair dele é inútil, pois o universo é regido pelo 
acaso, como demonstra o relato A loteria na Babilônia, que desde 
o título associa uma instituição regida pela sorte (a loteria) com um 
local que remete à confusão, à desordem (Babilônia, Babel). Nar-
rado em primeira pessoa, a voz que dá vida ao conto pertence a um 
babilônio, que, distante (ou exilado) de seu país, toma consciência da 
estranheza de um regime existente em sua terra: uma loteria, descrita 
como parte da realidade.

Sua origem teria se dado com a classe plebeia, quando barbeiros18 
compravam e vendiam bilhetes (feitos de ossos ou pergaminhos) 
com inscrições de símbolos. Realizava-se um sorteio elementar, 
de forma que os jogadores portadores dos emblemas sorteados 

 18 Segundo Beatriz Sarlo (2008, p.130), Borges inspira-se na cidade de Buenos 
Aires, a terra natal de Borges, onde os barbeiros vendiam bilhetes da loteria nas 
barbearias de bairro. Esse fato demonstra que o autor parte de sua realidade 
empírica para criar seus contos fantásticos.

Labirintos_de_Borges_e_Saramago_(MIOLO)_Graf-v2.indd   49Labirintos_de_Borges_e_Saramago_(MIOLO)_Graf-v2.indd   49 20/09/2022   16:20:4920/09/2022   16:20:49



50  CLEOMAR PINHEIRO SOTTA

recebiam moedas de prata como prêmio. Contudo, com o passar 
do tempo, o jogo foi perdendo a força, pois não havia garantia ne-
nhuma de benefício, dependia apenas da sorte e da esperança dos 
participantes.

Para tentar chamar a atenção do público e aprimorar a empresa, 
os dirigentes fizeram uma modificação no esquema: passaram a sor-
tear, além dos símbolos premiados, números de azar que obrigavam 
os jogadores a pagar uma multa. Com o aumento constante de deve-
dores, que preferiam ser presos a pagar o que deviam, a Companhia, 
como passou a ser conhecido o sistema lotérico, fez nova alteração: 
em vez de uma penalidade monetária, a cada número aziago já era 
diretamente atribuída uma quantidade de dias na prisão ou ainda, 
torturas físicas, mortes.

O crescimento vertiginoso e a movimentação em torno da loteria 
provocaram revolta entre a população: uns questionavam a desigual-
dade e injustiça do jogo, pois havia quem podia apostar mais de uma 
vez; outros sofriam discriminação e eram taxados como mesquinhos 
por se recusarem a apostar. Moralistas alegavam que nem sempre o 
dinheiro era sinal de felicidade, que havia outras formas de satisfa-
ção. Os perdedores constantes eram desprezados por supostamente 
serem portadores de má sorte e os mais pobres começaram a fazer 
intensas reclamações por estarem excluídos desse sistema famoso e 
que fazia sucesso, surpreendentemente, pelo medo, insegurança e 
ansiedade dos resultados que despertava nos participantes. 

Para atender às reivindicações da camada menos favorecida da 
população de participar da loteria, renunciando à cobrança, e tal qual 
nas revoltas ocidentais, como a Revolução Francesa, que estendeu 
direitos civis e políticos a todos os cidadãos, a Companhia decidiu 
democratizar o direito ao jogo, tomando as providências necessárias 
para que “a loteria fosse secreta, gratuita e geral. Ficou abolida a 
venda mercenária de sortes. Já iniciados nos mistérios de Bel,19 todo 

 19 “Bel, nome acádio, correspondente ao Baal, fenício mencionado na Bíblia: 
termo hebraico que significa Senhor, nome do deus mais importante e mais 
popular da Síria, Fenícia e Canaã. Esse deus era considerado senhor dos céus 
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homem livre participava automaticamente dos sorteios sagrados, 
que se efetuavam nos labirintos do deus a cada sessenta noites e de-
terminavam seu destino até o outro exercício”20 (idem, 2016, p.56).

Dessa maneira, todos os babilônios igualitária e espontaneamen-
te estariam incluídos na loteria, desobrigados de qualquer pagamen-
to, sem saber quando nem como os sorteios aconteceriam e qual tipo 
de benefício ou punição estaria em jogo. Nesse momento é que a 
loteria passa a se confundir com a própria vida. Cada acontecimento 
público ou privado, positivo ou negativo, era agora visto como resul-
tado de algum sorteio, pois não era mais possível identificar o que era 
fruto de uma jogada e o que tinha sido provocado por outros fatores. 
Assim, a situação instaura

um mundo hipotético fundado num escândalo semântico: o acaso 
é abolido pelo acaso. Se tudo é entregue ao acaso, este passa a ser a 
ordem natural e social. O acaso se converte em necessidade. Isso 
implica que toda tentativa de interromper o jogo do acaso deve ser 
atribuída ao acaso. A regra não tem limites e se repete en abîme. A 
Babilônia adotou o oxímoro como matriz da estrutura social: um 
acaso organizado universalmente, que nega toda possibilidade de 
libertação e autodeterminação. Onde tudo é obra do acaso, nada o é. 
(Sarlo, 2008, p.133) 

De certa forma, com essa instituição totalizadora, o conto tam-
bém faz uma crítica, ainda que sutil, a regimes autoritários instala-
dos na ordem pública e privada. O pior, nesse relato, é perceber que 
o deslumbramento, seguramente manipulado por agentes astutos e 
poderosos (de acordo com as palavras do narrador), faz com que os 

e, portanto, o deus da chuva, da vegetação e da fertilidade em geral. Seu culto 
atraiu os israelitas, apesar de ser duramente combatido pelos profetas” (Sch-
wartz, 2017, p.98).

 20 “la lotería fuera secreta, gratuita y general. Quedó abolida la venta mercenaria de 
suertes. Ya iniciado en los misterios de Bel, todo hombre libre automáticamente parti-
cipaba en los sorteos sagrado, que se efectuaban en los laberintos del dios cada sesenta 
noches y que determinaban su destino hasta el otro ejercicio” (Borges, 1994, p.458).
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próprios indivíduos clamem fervorosamente e reivindiquem o esta-
belecimento dessa ordem. 

A Companhia fazia de tudo para impedir que as pessoas julgas-
sem que algo ainda ocorria por obra do acaso, o que poderia minar a 
fascinação dos habitantes pela loteria. Ela instituiu, inclusive, alguns 
pontos estratégicos para que os babilônios deixassem suas cartas 
com queixas e reclamações: um leão de pedra, uma latrina sagrada 
chamada Qaphqa (em um intertexto fonético com Franz Kafka, es-
critor cujos textos fantásticos, nos quais a ordem é posta em dúvida 
sem poder ser captada, inspiraram Borges a compor seus contos) e 
gretas de um aqueduto. Além disso, contava com espias e astrólogos 
para investigar as esperanças e os temores mais íntimos dos indi-
víduos. E a fim de evitar boatos sobre os equívocos que poderiam 
acontecer dentro desse sistema de possibilidades múltiplas, os diri-
gentes divulgaram uma nota doutrinária, afirmando que “a loteria é 
uma interpolação do acaso na ordem do mundo e que aceitar erros 
não é contradizer o acaso: é corroborá-lo”21 (Borges, 2016, p.57). 

Ainda que, segundo a voz narrativa, os babilônios sejam pouco 
especulativos, pois “acatam os ditames do acaso, entregam a ele a vi-
da, o terror pânico, mas não lhes ocorre investigar as leis labirínticas, 
nem as esferas giratórias que o revelam”22 (ibidem, p.58), a declara-
ção oficial da Companhia provocou no povo uma profunda reflexão: 
não fazia sentido que o acaso, infiltrado na realidade por meio da 
loteria, incidisse apenas em uma das etapas do sorteio.

O narrador explica melhor essa ideia: para uma jogada que su-
gerisse, por exemplo, a morte de alguém, seriam exigidos outros 
sorteios capazes de definir o executor, a causa, o prazo, a publicida-
de, o modo, entre outras circunstâncias. Cada um desses elementos 
dependeria de novas jogadas para ser determinado. Assim, sob essa 
ótica, “na realidade o número de sorteios é infinito. Nenhuma decisão 

 21 “la lotería es una interpolación del azar en el orden del mundo y que aceptar errores 
no es contradecir el azar: es corroborarlo” (Borges, 1994, p.458).

 22 “ [el babilonio] acata los dictámenes del azar, les entrega su vida, su esperanza, 
su terror pánico, pero no se le ocurre investigar sus leyes laberínticas, ni las esferas 
giratorias que lo revelan” (Borges, 1994, p.459). 
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é final, todas se ramificam em outras”23 (ibidem, p.59), o que exige 
um tempo divisível e interminável.

Essa influência do acaso sobre o mundo e o destino dos indiví-
duos atinge um grau tão excessivo a ponto de as pessoas incorpo-
rarem esses acontecimentos aleatórios a seu cotidiano, sem mais 
necessidade de consideração ou espanto. Paradoxalmente, o ines-
perado torna-se esperado e vira rotina. A ideia da loteria se converte 
em algo tão corriqueiro que, com o tempo, acaba sendo esquecida ou 
tendo sua existência questionada, por diferentes conjecturas:

Uma delas insinua, de forma abominável, que a Companhia 
já não existe há séculos e que a sacra desordem de nossas vidas é 
puramente hereditária, tradicional; outra a julga eterna e ensina que 
perdurará até a última noite, quando o último deus aniquilar o mundo. 
Outra, ainda, declara que a Companhia é onipotente, mas que só 
influi em coisas minúsculas: no grito de um pássaro, nos matizes da 
ferrugem e do pó, nos entressonhos do amanhecer. Outra mais, pela 
boca dos heresiarcas mascarados, que ela nunca existiu nem existirá. 
Outra, por fim, não menos vil, argumenta que é indiferente afirmar 
ou negar a realidade da tenebrosa corporação, porque a Babilônia 
não é outra coisa senão um infinito jogo de acasos.24 (ibidem, p.60-1)

Como se nota, apesar de se levantarem hipóteses sobre a reali-
dade da loteria, ela perde sua magnitude diante da população. Con-
tribui, para isso, o funcionamento em total segredo da Companhia, 

 23 “En la realidad el número de sorteos es infinito. Ninguna decisión es final, todas se 
ramifican en otras” (Borges, 1994, p.459).

 24 “Alguna abominablemente insinúa que hace ya siglos que no existe la Compañía y 
que el sacro desorden de nuestras vidas es puramente hereditario, tradicional; otra 
la juzga eterna y enseña que perdurará hasta la última noche, cuando el último dios 
anonade el mundo. Otra declara que la Compañía es omnipotente, pero que sólo in-
fluye en cosas minúsculas: en el grito de un pájaro, en los matices de la herrumbre y 
del polvo, en los entresueños del alba. Otra, por boca de heresiarcas enmascarados, 
que no ha existido nunca y no existirá. Otra, no menos vil, razona que es indiferente 
afirmar o negar la realidad de la tenebrosa corporación, porque Babilonia no es otra 
cosa que un infinito juego de azares” (Borges, 1994, p.460).
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formada por agentes secretos e sem divulgar seus atos. Não se sabe 
se possui uma sede, quem a dirige e como manipula por meio dos 
sorteios o destino das pessoas. Talvez todas essas informações de-
pendessem de infinitas jogadas. Esse caráter sigiloso, onipotente e 
incompreensível da loteria a aproxima do comportamento indecifrá-
vel dos deuses, que supostamente controlam também todos os pas-
sos da existência humana, estão em todos os lugares e em nenhum ao 
mesmo tempo, e cujas diretrizes de comando são totalmente desco-
nhecidas, agindo, portanto, arbitrariamente. 

Dessa forma, o relato apresenta “a possibilidade de uma or-
dem divina que, por ser tal, é incompreensível para a inteligência 
humana”25 (Alazraki, 1968, p.47). O próprio termo “Companhia” 
que designa a loteria pode ter sido escolhido para remeter, talvez, à 
Companhia de Jesus, dos jesuítas, traçando essa associação com a re-
ligiosidade e a divindade, além, é claro, de oferecer a ideia de que há 
uma empresa, uma organização, com valor eclesiástico, metafísico, 
que governa o universo.

Ainda que os homens tentem usar qualquer tipo de ciência ou 
método para decifrar e compreender essa ordem, as operações, por 
mais rígidas, imparciais e exatas que queiram parecer, terão, diz o 
narrador, uma dose de engano, não sendo capazes de atingir o centro 
desse labirinto, a compreensão total da loteria do mundo.

A narrativa, portanto, revela que o homem está preso em um la-
birinto do acaso, do azar, sem encontrar sentido para o que lhe acon-
tece. No entanto, não aceita essa percepção. Assim, essa sensação 
da falta de motivação, de justificativa, de uma ordem aparente no 
funcionamento do universo e no regimento de sua existência leva ao 
apego (a um clamor insistente, como se vê no conto) à ilusão de que 
exista uma loteria, um sistema que administra absolutamente tudo, 
todos os aspectos da vida humana, o que provoca certo conforto e o 
isenta do livre arbítrio, das responsabilidades de seus próprios atos, 
porém tolhendo sua liberdade. 

 25 “la posibilidad de un orden divino que, por ser tal, es incomprensible para la inte-
ligencia humana” (Alazraki, 1968, p.47).
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Nessa perspectiva, todavia, por mais que a loteria seja uma saída 
para a rejeição à falta de sentido do mundo e supra a necessidade 
de regras, de um regime de controle – já que os homens deixam até 
mesmo de apreciar os momentos de felicidade, julgando que eles se-
jam fortuitos –, os fatos da vida ironicamente continuam atrelados ao 
acaso, ao azar, ao aleatório, à sorte, pois a ordem rege-se pelo princípio 
da desordem. Qualquer tentativa de encontrar uma lógica racional é 
sempre invenção, conjectura, e, por isso, falha e devolve o indivíduo 
ao ponto do qual partiu, uma vez que “a instituição da ordem social 
é incognoscível e está além de toda experiência” (Sarlo, 2008, p.134). 

Outra representação do labirinto encontra-se em um dos contos 
borgianos mais famosos, A biblioteca de Babel. A narrativa – que se 
abre da seguinte forma: “O universo (que outros chamam a Biblio-
teca)”26 (Borges, 2016, p.69) – sinaliza desde o início a associação 
alegórica da biblioteca com o mundo. Na sequência, vem uma 
descrição minuciosa do espaço, tentando construir uma imagem 
do lugar e exibindo o caráter labiríntico que caracteriza a estrutura 
arquitetônica. A biblioteca é composta

[...] de um número indefinido, e talvez infinito, de galerias he-
xagonais, com vastos poços de ventilação no meio, cercados por 
balaustradas baixíssimas. De qualquer hexágono, veem-se os anda-
res inferiores e superiores: interminavelmente. A distribuição das 
galerias é invariável. Vinte prateleiras, com cinco longas prateleiras 
por lado, cobrem todos os lados menos dois; sua altura, que é a dos 
andares, mal ultrapassa a de um bibliotecário normal. Uma das faces 
livres dá para um corredor apertado, que desemboca noutra galeria, 
idêntica à primeira e a todas. À esquerda e à direita do corredor há 
dois gabinetes minúsculos. Um permite dormir em pé; o outro, 
satisfazer as necessidades finais. Por aí passa a escada espiral, que se 
abisma e se eleva rumo ao mais remoto. No corredor há um espelho, 
que fielmente duplica as aparências. Os homens costumam inferir 
desse espelho que a Biblioteca não é infinita (se o fosse realmente, 

 26 “El universo (que otros llaman la Biblioteca)” (Borges, 1994, p.465).
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para que essa duplicação ilusória?); eu prefiro sonhar que as superfí-
cies polidas figuram e prometem o infinito... A luz procede de umas 
frutas esféricas que levam o nome de lâmpadas. Há duas em cada 
hexágono: transversais. A luz que emitem é insuficiente, incessan-
te.27 (ibidem, p.69-70)

Como se pode notar, a biblioteca tem a forma de uma infinita 
torre, que o título do conto, por meio de uma locução adjetiva, 
relaciona ao mito bíblico da torre de Babel, bem como às ideias 
de confusão, desordem, desorientação e desentendimento que ele 
representa e que se ajustam perfeitamente ao relato de Borges. 
Observe-se como a descrição é pródiga na utilização de adjetivos e 
advérbios (indefinido, infinito, vastos, interminavelmente, invariável, 
longas) que indicam a assombrosa magnitude do lugar e ressaltam as 
noções de indefinição, infinitude, geometria, simetria, duplicação, 
multiplicação da realidade e penumbra.

Um olhar mais atento mostra a ordem aparente que rege a orga-
nização de cada galeria: 

A cada um dos muros de cada hexágono correspondem cinco 
prateleiras; cada prateleira contém trinta e dois livros no formato 
uniforme; cada livro tem quatrocentas e dez páginas; cada página, 

 27 “[…] de un número indefinido, y tal vez infinito, de galerías hexagonales, con 
vastos pozos de ventilación en el medio, cercados por barandas bajísimas. Desde 
cualquier hexágono, se ven los pisos inferiores y superiores: interminablemente. La 
distribución de las galerías es invariable. Veinte anaqueles, a cinco largos anaqueles 
por lado, cubren todos los lados menos dos; su altura, que es la de los pisos, excede 
apenas la de un bibliotecario normal. Una de las caras libres da a un angosto za-
guán, que desemboca en otra galería, idéntica a la primera y a todas. A izquierda 
y a derecha del zaguán hay dos gabinetes minúsculos. Uno permite dormir de pie; 
otro, satisfacer las necesidades finales. Por ahí pasa la escalera espiral, que se abis-
ma y se eleva hacia lo remoto. En el zaguán hay un espejo, que fielmente duplica las 
apariencias. Los hombres suelen inferir de ese espejo que la Biblioteca no es infinita 
(si lo fuera realmente ¿a qué esa duplicación ilusoria?); yo prefiero soñar que las 
superficies bruñidas figuran y prometen el infinito… La luz procede de unas frutas 
esféricas que llevan el nombre de lámparas. Hay dos en cada hexágono: transversa-
les. La luz que emiten es insuficiente, incesante” (Borges, 1994, p.465).
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quarenta linhas; cada linha, umas oitenta letras de cor negra. Tam-
bém há letras no dorso de cada livro; essas letras não indicam ou 
prefiguram o que dirão as páginas.28 (ibidem, p.70)

Verifica-se nesse trecho, além da uniformidade, a estrutura en 
abîme, como se as lentes do narrador fossem dando um zoom pro-
gressivo desde as faces do hexágono até chegar ao centro dos exem-
plares: muro>prateleira>livro>página>linha>letra. A biblioteca é 
simultaneamente regular e labiríntica. 

As obras do acervo guardam alguns aspectos curiosos. Todas elas 
são formadas por 25 símbolos ortográficos: as 22 letras do alfabeto, 
acrescidas da vírgula, do ponto e do espaço. Não há um volume 
idêntico a outro, cada um é, portanto, insubstituível. Os livros são 
resultantes das possíveis combinações desses caracteres, em todos 
os idiomas, tratando de qualquer assunto, o que confere à biblioteca 
um caráter de totalidade e uma existência ab aeterno.

Esse traço absoluto da biblioteca provocou imensa euforia, pois 
bibliotecários e peregrinos acreditaram que poderiam encontrar no 
acervo livros que contivessem uma explicação sobre a organização e 
a origem da biblioteca, que fossem um compêndio dos demais, que 
revelassem os mistérios da humanidade, a justificação do universo 
ou descrevessem o destino de todos os homens. 

Além de brigas e mortes, a procura insana levou muitos à depres-
são, à loucura ou ao suicídio, principalmente por conta de dois gran-
des empecilhos. Primeiramente, a extensão do lugar, a quantidade 
interminável de galerias e livros, de modo que seriam quase nulas 
as possibilidades de alguém encontrar a obra que relatasse o seu 
próprio futuro. O narrador do conto, um dos bibliotecários, afirma 
que se alguém caísse ou fosse atirado nos poços de ventilação teria o 
corpo dissolvido ao longo de uma queda infinita. 

 28 “A cada uno de los muros de cada hexágono corresponden cinco anaqueles; cada 
anaquel encierra treinta y dos libros de formato uniforme; cada libro es de cuatro-
cientas diez páginas; cada página, de cuarenta renglones; cada renglón, de unas 
ochenta letras de color negro. También hay letras en el dorso de cada libro; esas 
letras no indican o prefiguran lo que dirán las páginas” (Borges, 1994, p.466).
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Outro fator dificultador era a leitura indecifrável dos textos, dado 
o arranjo dos caracteres que não se enquadrava em nenhum idioma 
conhecido e, assim, não produzia nenhum tipo de sentido, constituin-
do um mero labirinto de letras, fazendo alguns acreditarem que se tra-
tava de criptografia, e outros, mais pessimistas, que havia exemplares 
cuja existência era casual. Algumas posturas radicais, como a dos 
inquisidores, julgaram que era necessário destruir as obras inúteis. 
Houve, inclusive, uma seita que propôs aos homens parar as buscas 
e anarquicamente embaralhar símbolos ao acaso, tentando construir 
os livros procurados. Alguns, ainda, esqueceram as obras e passaram 
séculos à caça de um suposto bibliotecário que teria encontrado o livro 
total, o catálogo dos catálogos, chave para os demais volumes. 

Nessas condições, os homens, segundo Barrenechea (1984, 
p.38), sentem-se duplamente perdidos: por conta da riqueza assom-
brosa do lugar e devido ao eterno peregrinar cíclico na busca por 
respostas. Essa falta de compreensão inquietava tanto os viajantes e 
bibliotecários, a ponto de especularem que a biblioteca, descartan-
do o acaso, só podia ser obra de demiurgos malvados, de deidades 
delirantes ou de um astuto deus, que a fez como “uma esfera cujo 
verdadeiro centro é qualquer hexágono e cuja circunferência é ina-
cessível”29 (Borges, 2016, p.70), ainda que místicos acreditem que, 
em algum momento, haverá uma manifestação divina em alguma 
câmara, por meio da aparição de um livro circular de lombada contí-
nua que dê a volta pelas paredes. No entanto, essa circularidade, na 
prática, reflete-se apenas na busca infindável e inútil.

Acreditando em uma força maior, “o mundo aparece como livro 
ou escritura sagrada que alude, como o labirinto, a um significado 
obscuro, a uma mente superior por trás da criação total e à impos-
sibilidade de enfrentar o criador”30 (Kapschutschenko, 1981, p.28). 
O máximo que os homens fazem, a exemplo do bibliotecário, é rogar 

 29 “una esfera cuyo centro cabal es cualquier hexágono, cuya circunferencia es inacce-
sible” (Borges, 1994, p.466).

 30 “El mundo aparece como libro o escritura sagrada que alude, como el laberinto, 
a un significado oscuro, a una mente superior detrás de la creación total, y a la 
imposibilidad de enfrentarse con el creador” (Kapschutschenko, 1981, p.28).
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a essa figura sobrenatural que em algum momento a algum ser a 
existência da biblioteca seja justificada.

Em outro sentido, a ideia de que o destino dos homens já está 
integralmente escrito nas obras anula os indivíduos e os faz se sen-
tirem fantasmas, autômatos. Pode ser até que algum livro anuncie a 
extinção da espécie humana e a conservação infinita da biblioteca, 
ilimitada e periódica. Talvez, conclui o narrador ao final do conto, a 
desordem recorrente na repetição dos volumes, que se espalham por 
todas as direções, constitua a ordem tão almejada e é nessa hipótese 
que ele deposita suas esperanças, pois não consegue conceber uma 
total falta de sentido. Nas palavras de Beatriz Sarlo (2008, p.128), “a 
busca num espaço infinito, ocupado por infinitas combinações, não 
se deixa organizar metodicamente e se faz ao sabor do acaso. Assim, 
a busca se define por um oxímoro, porque o método exigido pela 
biblioteca é a antítese de um método”.

De forma semelhante à loteria na Babilônia, a imagem da biblio-
teca coloca os homens mais uma vez encerrados em um labirinto, 
a portentosa e geométrica biblioteca, representação do mundo. Os 
indivíduos habitam esse universo-biblioteca, e são capazes de descre-
vê-lo, mas não de compreendê-lo. Porque não conseguem admitir a 
construção de uma existência que não seja movida à significação, gas-
tam seu tempo enfrentando o caos, em busca de uma ordem plausível, 
que não sabem se existe, mas que lhes serve como força para viver.

O labirinto do espaço se converte em labirinto racional, por 
meio da existência de significantes sem significado e de um jogo de 
conjecturas, que quando parecem aceitáveis são logo refutadas, e 
quando soam absurdas, mais adiante tornam-se possíveis. O narra-
dor confunde os pensamentos do leitor, da mesma forma como são 
confusas as ideias dos que viajam pelas estantes. Algumas hipóteses 
são problematizadas, sem receber uma peremptória conclusão, co-
mo, por exemplo, a infinitude ou a finitude da biblioteca.

A impossibilidade de encontrar uma justificação para o mundo e 
aqueles que nele habitam somada à ideia de que as vidas não podem 
ser alteradas devido à predestinação oculta nos livros – que contêm o 
passado, o presente e o futuro, mas que não foram ainda localizados 
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e talvez nunca o serão – leva os indivíduos à desorientação, solidão e 
melancolia, sendo este último estado tema de A anatomia da melan-
colia, obra da qual foi extraída a epígrafe do conto. Esse estudo de 
Robert Burton (2011), composto no século XVII, consiste em um 
tratado sobre a melancolia que tenta ser tão completo quanto o catá-
logo dos catálogos procurado na biblioteca, abordando o assunto por 
variadas perspectivas, a fim de desvendar causas e possíveis curas 
para esse sentimento que assola a espécie humana.

Importa observar o quanto a vida dos indivíduos é determinada, 
reduzindo-se quase inteiramente à busca dos livros ocultos e como 
se dissolvem, tal qual na Babilônia dominada pela loteria, as barrei-
ras entre o público e o privado, em consequência da estrutura em 
panóptico, modelo criado por Jeremy Bentham, em 1785, para uma 
prisão ideal, que se baseia em uma construção formada a partir de 
um centro, do qual um único vigilante seria capaz de vigiar todos os 
presos. Michel Foucault (1986) ressalta que essa configuração expri-
me autoritarismo na medida em que pressupõe uma visibilidade ab-
soluta e invalida qualquer tipo de privacidade. No caso da biblioteca, 
de qualquer hexágono é possível ver os demais, o que torna pública 
qualquer atividade. 

Quanto à combinação caótica e enigmática dos caracteres que 
formam os livros, a narrativa problematiza que não é porque pare-
cem não fazer sentido que os textos são completamente desprovidos 
de significação e legibilidade. As obras guardam um potencial de 
significação, ignorado pela limitação intelectual das pessoas que 
as consultam. O mundo é organizado por leis secretas que fogem 
à compreensão humana e a qualquer tentativa de catalogação ou 
ordenação: “A arquitetura geométrica de A biblioteca de Babel, a pre-
cisão das letras, os desdobramentos numéricos foram pensados para 
transmitir a impressão de um universo válido por si mesmo e que 
exclui toda a participação do homem, mundo que em si mesmo é essa 
divindade cega sem princípio nem fim”31 (Barrenechea, 1984, p.42).

 31 “La arquitectura geométrica de La biblioteca de Babel, la precisión de las letras, 
los despliegues numéricos han sido pensados para trasmitir la impresión de un orbe 
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A desordem e o acaso, repetidos uniformemente, podem ser o 
princípio organizacional desse universo. Essa constatação paradoxal 
e complexa, entretanto, está distante do raciocínio e das experiências 
dos homens que, se conscientes dela, presumivelmente a refutariam. 
Se este universo é imperfeito, as regras que o controlam são indeci-
fráveis e não é permitido ao homem alterar o seu destino, resta aos 
indivíduos conceber a existência de um mundo ideal. É o que ocorre 
em Tlön, Uqbar, Orbis Tertius.

Dividido em duas partes acrescidas de um pós-escrito, o conto 
parte de um jantar em uma chácara entre Borges e Bioy Casares, no 
qual os dois escritores estariam discutindo a produção de um roman-
ce borgiano. Motivado por um espelho ao fundo do corredor que 
parecia espreitar os dois amigos, Bioy menciona que os espelhos e a 
cópula são abomináveis porque multiplicam o número dos homens. 
Ao ser questionado sobre a fonte dessa ideia, o interlocutor de Bor-
ges declara que pertencia à Enciclopédia Anglo-americana, em seu 
verbete sobre Uqbar.

O caráter insólito do relato se manifesta quando Borges, ao 
consultar um exemplar da citada enciclopédia descobre que so-
mente a edição de Bioy continha o tal artigo sobre o país chamado 
Uqbar – não indicado no índice geral da obra – e que a existência 
desse território era ignorada por outras enciclopédias, atlas, anuá-
rios, catálogos, índices cartográficos e livros de viagens. O verbete 
possuía vagas informações sobre o lugar. Os livros que constituíam 
a bibliografia não foram localizados. Além da citação recordada por 
Bioy, chamava a atenção o trecho que informava que “a literatura de 
Uqbar era de caráter fantástico e que suas epopeias e lendas jamais 
se referem à realidade, mas tão-só às regiões imaginárias de Mlejnas 
e Tlön”32 (Borges, 2016, p.15-6).

válido por sí mismo y que excluye toda participación del hombre, mundo que en sí 
mismo es esa ciega divinidad sin principio ni fin” (Barrenechea, 1984, p.42).

 32 “la literatura de Uqbar era de carácter fantástico y que sus epopeyas y sus leyendas 
no se referían jamás a la realidad, sino a las dos regiones imaginarias de Mlejnas y 
de Tlön” (Borges, 1994, p.432).
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Na segunda parte do conto, Borges narrador comenta a amizade 
de sua família com o engenheiro Herbert Ashe, falecido em um hotel 
devido a um aneurisma. Esse homem, antes de morrer, teria recebi-
do um livro do Brasil, que é encontrado ao acaso por Borges em um 
bar que ambos frequentavam. Tratava-se do volume XI da Primeira 
Enciclopédia de Tlön, que trazia a inscrição Orbis Tertius na primei-
ra folha. Essa descoberta permitiu entrever que o país Uqbar fazia 
parte de um planeta denominado Tlön, assim como tomar conheci-
mento de suas características.

O pós-escrito esclarece o enigma, a partir de uma carta encontra-
da nos livros de Herbert Ashe: tudo se inicia no século XVII, quando 
em Lucerna ou Londres, uma sociedade secreta formada por repre-
sentantes de diferentes disciplinas decide inventar um país, Uqbar. 
Julgando que uma só geração não fosse capaz de finalizar a empreita, 
cada membro da seita escolhe um continuador. Depois de duzentos 
anos, em 1824, a sociedade aparece na América. Um afiliado con-
versa com um milionário que sugere ampliar a tarefa e construir não 
um país, mas um planeta (Tlön) e registrar secretamente todos os 
seus aspectos por meio da elaboração de uma enciclopédia, que fica 
pronta em 1914. Uma cópia de um de seus quarenta volumes foi o 
que Borges encontrou depois da morte de Ashe. A coleção com-
pleta foi posteriormente localizada e divulgada por um jornalista. 
Soube-se, ainda, que foi formado um grupo para revisar e ampliar 
essa obra, traduzindo-a para a língua de Tlön, projeto batizado de 
Orbis Tertius.

Essas informações são lançadas no conto sem seguir a ordem 
cronológica e ainda permeadas pela discussão das características de 
Tlön, formando uma espécie de quebra-cabeças ou de uma inves-
tigação policial, executada em livros, cartas, datas, nomes e títulos, 
à procura de pistas. Além disso, confundem-se os limites entre 
realidade e ficção, na medida em que são citadas obras e autores 
reais, empíricos, ao lado de nomes e textos inventados; assim como 
subverte-se a dimensão temporal, já que o pós-escrito data de 1947, 
ao passo que o conto foi produzido em 1940 e publicado em 1941. 
Todos esses rodeios narrativos dão forma labiríntica ao relato.
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Interessa observar como os homens planejaram esse universo 
imaginário de forma que apresentasse uma ordem. O universo tlö-
niano se pauta pelo idealismo filosófico de George Berkeley (que 
pode ter sido um dos membros da seita). A irmandade concebe o 
universo “como uma série de processos mentais que não se desen-
volvem no espaço, mas de modo sucessivo no tempo”33 (ibidem, 
p.21), ou seja, o mundo prescinde da experiência concreta e molda-se 
apenas no pensamento. Cria-se uma realidade a partir da irrealidade.

Voltada ao plano das ideias, a filosofia do planeta ignora, portan-
to, a existência de substantivos (porque os objetos são apenas repre-
sentações intelectuais), exclui as noções de identidade (porque um 
objeto usado hoje não será o mesmo amanhã, pois terá sofrido a ação 
do tempo) e causalidade (sem uma relação espaçotemporal os acon-
tecimentos deixam de vincular-se). Uma vez que, nessas condições, 
a realidade se torna virtual, não há ciência, resta apenas a psicologia. 
A metafísica passa a ser um ramo da literatura fantástica. O mundo 
se converte na ideia que cada indivíduo faz dele. 

Nessas circunstâncias, se tudo é fruto da imaginação, surgem di-
ferentes concepções teórico-filosóficas: a negação do tempo; a ideia 
de que todo o tempo já transcorreu, sendo a existência dos homens 
apenas recordação; a história do universo reduzida à escrita de um 
deus subalterno para se entender com um demônio; a associação 
entre o universo e a criptografia; a crença de que cada homem é dois 
homens; a literatura como obra de um só autor, intemporal e anô-
nimo, o que elimina o conceito de plágio; a formulação panteísta de 
que existe um único sujeito indivisível, que é cada um dos seres do 
universo, os quais são órgãos e máscaras de uma divindade. Recorda 
Alazraki (1968, p.49) que essas vertentes filosóficas, comentadas a 
partir da leitura da enciclopédia de Tlön, refletem discussões que o 
autor Jorge Luis Borges já havia defendido em seus ensaios críticos.

O caráter fantástico do relato se intensifica quando esse mundo 
imaginário invade a realidade, por meio de ideias ou palavras que 

 33 “como una serie de procesos mentales, que no se desenvuelven en el espacio sino de 
modo sucesivo en el tiempo” (Borges, 1994, p.436).
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se transformam em coisas. Tamanha era a força da projeção desse 
brave new world, que ele parece se materializar. A ampla divulgação 
da enciclopédia de Tlön provocou fascinação, porque dava aos ho-
mens a esperança de habitar um planeta ordenado, pleno de sentido, 
reduzido a categorias que podiam ser compreendidas, diferente de 
sua realidade habitual, que, se tem uma ordem, é regida por leis 
divinas, inumanas. A enciclopédia reforça a sensação de totalidade e 
plenitude, por ser símbolo do saber humano e porque, comumente, 
um verbete sobre um espaço geográfico procura fornecer uma visão 
panorâmica do lugar, abordando, em linhas gerais, os diferentes as-
pectos culturais que compõem sua identidade.

A criação de um cosmos pela linguagem, imaginação e pensa-
mento também era uma forma de confrontar-se com e igualar-se a 
Deus, fosse ou não ele existente, demonstrando-lhe que a espécie 
humana era capaz de conceber um mundo que, embora labiríntico 
também, era criação dos homens, passível de justificação e com-
preensão, destinado a ser decifrado por eles próprios. Justamente 
por esses aspectos é que Borges narrador prevê que, no futuro, o 
universo será Tlön. 

Na visão de Herminia Gil-Guerrero (2008, p.124), o conto pro-
move a convivência conflituosa de duas esferas mutuamente exclu-
dentes: o mundo aceito como real na ficção e o mundo aceito como 
fictício na ficção, que invade o primeiro. Essa relação entre os dois 
é que produz a Orbis Tertius, expressão latina que significa terceiro 
mundo. No entanto, ainda que essa criação se converta no anticaos 
desejado pela raça humana, a solução aparente não passa de lingua-
gem, não deixa de ser uma saída artificial – “ver o mundo através 
dessas lentes é falseá-lo até desintegrá-lo”34 (Alazraki, 1968, p.50) –, 
pois uma ordem está sendo imposta à realidade.

A ideia de que os homens são capazes de construir um mundo 
justificado, com representatividade de todos os indivíduos faz 
parte de O Congresso. Nesse conto, o jornalista Alejandro Ferri, o 

 34 “ver el mundo a través de esas anteojeras es falsearlo hasta desintegrarlo” (Alazra-
ki, 1968, p.50).
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narrador, um homem já em idade avançada, relata, com tom me-
lancólico, que se tornara o único membro ainda vivo de uma ordem 
secreta da qual fizera parte em sua juventude, o Congresso, orga-
nização fundada pelo estancieiro uruguaio Alejandro Glencoe, que 
tinha como objetivo representar todos os homens de todas as nações.

O plano dessa entidade, que almejava abranger o planeta, era 
compor um grupo cujos membros fossem capazes de simbolizar as 
diferentes identidades humanas, ou seja, ética, social, política, cultu-
ral, econômica e ideológica, entre outras:

O Congresso pressupunha um problema de caráter filosófico. 
Planejar uma assembleia que representasse todos os homens era 
como fixar o número exato dos arquétipos platônicos, enigma que 
ocupou durante séculos a perplexidade dos pensadores. Sugeriu, 
que, sem ir mais longe, dom Alejandro Glencoe podia representar os 
criadores de gado, mas também os uruguaios e também os grandes 
precursores e também os homens de barba vermelha e os que estão 
sentados numa poltrona. Nora Erjford era norueguesa. Representa-
ria as secretárias, as norueguesas ou simplesmente todas as mulheres 
bonitas? Bastava um engenheiro para representar todos os engenhei-
ros, inclusive os da Nova Zelândia?35 (Borges, 2011, p.29)

A sede da organização estava sendo construída na estância La 
Caledonia, pertencente a Glencoe, na fronteira entre Brasil e Uru-
guai. Provisoriamente, os congressistas faziam reuniões periódicas 
numa confeitaria de Buenos Aires para traçar planos e medidas, 
entre as quais estavam a formação de uma enorme biblioteca, com 

 35 “el Congreso presuponía un problema de índole filosófica. Planear una asamblea 
que representara a todos los hombres era como fijar el número exacto de los ar-
quetipos platónicos, enigma que ha atareado durante siglos la perplejidad de los 
pensadores. Sugirió que, sin ir más lejos, don Alejandro Glencoe podía representar 
a los hacendados, pero también a los orientales y también a los grandes precursores 
y también a los hombres de barba roja y a los que están sentados en un sillón. Nora 
Erfjord era noruega. ¿Representaría a las secretarias, a las noruegas o simplemente 
a todas las mujeres hermosas? ¿Bastaba un ingeniero para representar a todos los 
ingenieros, incluso los de Nueva Zelandia?” (Borges, 1994, p.24).
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atlas, enciclopédias, obras clássicas de todas as nações, que servis-
sem para consulta dos participantes ou a escolha de uma língua para 
ser usada pela irmandade, fato que levou o jornalista a Londres e ou-
tros membros a Paris, em busca de um idioma para o Congresso. No 
entanto, na viagem, Alejandro Ferri gastou a maior parte do tempo a 
namorar Beatriz, uma estudante de Letras. 

Ao regressar a Buenos Aires, o congressista percebe que a en-
tidade estava em crise: houvera desistências, divergências entre os 
membros, desobediência aos preceitos e, inclusive, a construção da 
sede tinha sido interrompida. Todos esses problemas provocaram 
a decepção do líder que, diante do grupo, mandou queimar os li-
vros recolhidos na biblioteca do Congresso e se desfez da estância 
que abrigaria a sede da instituição, justificando-se por meio de um 
pronunciamento: “O empreendimento que realizamos é tão vasto 
que abarca, agora sei, o mundo inteiro. [...] O Congresso do Mundo 
começou com o primeiro instante do mundo e prosseguirá quando 
formos pó”36 (ibidem, p.40).

O chefe da organização tinha entendido que um mundo alicerça-
do em um ideal de totalidade, inteireza, integração e identidade era 
incompatível com uma realidade caracterizada pela pluralidade, por 
conflitos, pela heterogeneidade. Numa Torre de Babel às avessas, os 
homens não conseguiram se entender, não pela intervenção divina, 
mas pela falta de interesses comuns e sobreposição de ambições 
pessoais, a começar pelo próprio fundador do grupo que, movido 
pela raiva de ter sido recusado pelo Congresso do Uruguai, se enso-
berbece formando uma instituição audaciosamente superior àquela 
que o excluíra. Minaram os propósitos da entidade as inimizades, 
os preconceitos, a imposição de vontades, a busca por vantagens 
pessoais, enfim, o desacordo de objetivos, que gera a falta de co-
municação efetiva entre os membros, representada nas dificuldades 

 36 “La empresa que hemos acometido es tan vasta que abarca –ahora lo sé– el mundo 
entero. No es unos cuantos charlatanes que aturden en los galpones de una estancia 
perdida. El Congreso del Mundo comenzó con el primer instante del mundo y pro-
seguirá cuando seamos polvo” (Borges, 1994, p.31). 
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sociolinguísticas dos peões encarregados de erigir a sede, construção 
que, metaforicamente, simboliza o resultado do Congresso: uma torre 
inacabada, “uma espécie de anfiteatro despedaçado”37 (ibidem, p.33).

Apesar da sensação de fracasso, Alejandro Glencoe recebe uma 
iluminação sobre a realidade. O Congresso que ele tentara fundar 
abarcando os diferentes tipos humanos já existia, era o próprio mun-
do, como ele próprio conclui: “O importante foi sentir que nosso 
plano, do qual mais de uma vez zombamos, existia real e secreta-
mente e era o universo e todos nós”38 (ibidem, p.42). Nessas circuns-
tâncias, o seu empreendimento seria inútil, pois o seu Congresso 
constituiria apenas uma cópia ou variação do universo; mostrava-se 
impraticável, pela dificuldade de abarcar toda a pluralidade humana 
e, de certa maneira, negava o princípio de representatividade e igual-
dade, na medida em que começara com um grupo pequeno e que 
exigia uma liderança para lidar com as diferenças.

O Congresso, portanto, mostra a falta de sucesso na tentativa dos 
homens de impor uma ordem ao mundo, a partir de uma perspectiva 
totalizadora, identitária, baseada em uma suposta essência humana, 
pois o que marca a existência não é a igualdade, mas a diferença. 
Contudo, diferentemente de em outros textos, o sentimento de 
fracasso é substituído pela alegria dessa revelação que, apesar de tão 
preciosa, é ocultada pelos congressistas.

Observa-se, por meio desse trajeto pelos contos borgianos, a 
força e a recorrência da imagem do labirinto como metáfora para o 
universo. De acordo com os textos, pode-se observar que o mundo é 
um labirinto, no qual o homem está preso, sente-se sozinho, vendo a 
morte como única libertação. 

Tentar entender a ordem que rege o universo é inútil, porque, de 
fato, ou ela não existe ou é uma obra de divindades cujo pensamento é 
inacessível ao homem. Chegar ao centro desse labirinto, onde pode-
riam estar escondidas todas as respostas, é descobrir que “o segredo 

 37 “una suerte de anfiteatro despedazado” (Borges, 1994, p.26). 
 38 “Importa haber sentido que nuestro plan, del cual más de una vez nos burlamos, 

existía realmente y secretamente y era el universo y nosotros” (Borges, 1994, p.32). 

Labirintos_de_Borges_e_Saramago_(MIOLO)_Graf-v2.indd   67Labirintos_de_Borges_e_Saramago_(MIOLO)_Graf-v2.indd   67 20/09/2022   16:20:4920/09/2022   16:20:49



68  CLEOMAR PINHEIRO SOTTA

é que não há segredo” (Monegal, 1987, p.92). Mesmo assim, a von-
tade incessante de encontrar uma lógica para a existência humana e 
para a organização do mundo, dando-lhe um sentido coerente, faz 
a imaginação dos homens criar essa ordem imaginativamente por 
meio de diferentes discursos, que não passam de soluções artificiais, 
mas atenuam a experiência labiríntica a que estão submetidos.

A José Saramago também fascinava a imagem do labirinto, 
presente em vários de seus romances, como Ensaio sobre a cegueira 
(1995). A narrativa é tecida a partir do aparecimento de um estranho 
tipo de cegueira, branca e contagiosa. Depois de atingir um motoris-
ta que aguardava o sinal verde do semáforo em uma rua com tráfego 
intenso, o mal branco, como fica conhecido o surto, espalha-se pau-
latinamente por toda a cidade. 

A singularidade da cegueira a afasta de sua manifestação habi-
tual. Ao invés da ausência total de luz, de completa escuridão, como 
é comumente caracterizada pelo senso comum, a perda da visão na 
narrativa leva os indivíduos a serem tomados por um brilho intenso 
e a se sentirem em um nevoeiro ou mergulhados em um mar de leite. 
Outro detalhe curioso é a possibilidade de transmissão, que provoca 
repentina e rapidamente um alastramento vertiginoso da doença. 
Intriga, ainda, que os infectados, avaliados por especialistas em of-
talmologia, não apresentem nenhum tipo de anormalidade física nos 
olhos e que não haja nenhum quadro clínico similar nos manuais de 
medicina para auxiliar no diagnóstico. 

Essa configuração insólita eleva a cegueira do romance a um nível 
metafórico. A partir de uma perda aparentemente física da visão, a 
obra discute a cegueira da razão, que afeta a consciência social, ética, 
psicológica, moral, política, institucional, familiar e discursiva dos 
indivíduos, impedindo-os de enxergar o outro, o mundo que os cerca 
e a si próprios. A cegueira tira as pessoas da rotina, rompe a alienação 
cotidiana, fazendo-as perceber o quanto a privação da vista pode ser 
visionária, sendo capaz de provocar uma reflexão sobre o seu modo 
de vida, levando-as a enxergar a realidade com outros olhos.

Com o crescimento do número de vítimas, na tentativa de conter 
a epidemia, o governo, desconsiderando os avanços da medicina, 
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opta por adotar práticas obsoletas – utilizadas no tempo das pestes e 
epidemias de cólera e febre amarela, conforme aponta o narrador – e 
decide isolar do convívio social, manter em quarentena os contami-
nados e os que com eles tiveram contato. A proposta, justificada pela 
tentativa de evitar a multiplicação de infectados, era uma maneira 
de demonstrar algum tipo de ação por parte das autoridades que, 
na verdade, estavam mais preocupadas com sua própria imagem do 
que com a recuperação dos doentes. A medida facilitaria o controle 
do comportamento dos cegos, o cumprimento de ordens do Estado 
e o isolamento dos contaminados, que amedrontavam a população. 

Foram levantados quatro possíveis lugares para sede do 
confinamento: 

Temos um manicômio vazio, devoluto, à espera de que se lhe dê 
destino, umas instalações militares que deixaram de ser utilizadas 
em consequência da recente reestruturação do exército, uma feira 
industrial em fase adiantada de acabamento, e há ainda, não con-
seguiram explicar-me porquê, um hipermercado em processo de 
falência. (Saramago, 2008b, p.46)

Avaliando-se qual das possibilidades seria mais conveniente, 
conclui-se que o quartel era viável devido às condições de segu-
rança que oferecia, mas o tamanho poderia dificultar a vigilância; 
as dimensões da feira e do hipermercado eram adequadas, porém a 
apropriação deste último implicava questões jurídicas, ao passo que 
o uso daquela envolveria um esforço nas negociações com os donos 
das indústrias, que certamente não estariam dispostos a se desfazer, 
ainda que provisoriamente, de um espaço no qual haviam investido 
um alto capital. 

Diante desse quadro, foi escolhido o manicômio, uma vez que 
não havia nenhuma objeção quanto à sua utilização. Pelo contrário, 
a disposição arquitetônica facilitaria o confinamento, visto que o 
prédio possuía duas alas, separadas por um extenso corredor. Elas 
abrigariam, respectivamente, os cegos e aqueles que possivelmente 
cegariam por ter tido algum contato com os contaminados. Estes 
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últimos, quando perdessem a visão, seriam facilmente deslocados 
para a outra ala, bastava atravessar o corredor.

Convém observar, segundo aponta Sandra Aparecida Ferreira 
(2004, p.80), que as duas primeiras sugestões, o quartel e o manicô-
mio, aludem a instituições que tem como marca a contenção e a ex-
tinção das vontades individuais, enquanto a feira e o hipermercado 
são espaços que estimulam a produção e o consumo desenfreados, 
levando os indivíduos ao autoengano e à falsa satisfação. 

A opção pelo manicômio é mais um aspecto para evidenciar a 
cegueira alegórica. Ao habitar um local destinado a pessoas que 
possuem algum tipo de distúrbio mental ou comportamental, que os 
torna incapazes de estabelecer um convívio social saudável, os cegos 
são associados a loucos, como concluem os próprios personagens: 
“Isto é loucura, Deve de ser, estamos num manicômio” (Saramago, 
2008b, p.46). Essa relação entre cegueira e loucura é confirmada pela 
falta de civilidade entre os confinados e pelas atrocidades praticadas 
durante a quarentena.

A situação distópica, as ações que se desenrolam ao longo do 
tempo de confinamento e as descrições do manicômio fazem a nar-
rativa projetar imagens demoníacas que, de acordo com Northrop 
Frye (1973, p.148), revelam a representação de um mundo que pro-
voca total rejeição, um “mundo do pesadelo e do bode expiatório, de 
cativeiro e dor e confusão, […] do trabalho pervertido, ou desolado, 
de ruínas e catacumbas, instrumentos de tortura e monumentos de 
insensatez”.39 Tais imagens, segundo o autor que as postulou, expri-
mem o inferno existencial e são, entre outros aspectos, marcadas 
por espaços que funcionam como prisão, calabouço ou labirinto, 

 39 Recomenda-se a leitura de Das letras às telas, de minha autoria (Sotta, 2015). 
Resultante de uma dissertação de mestrado, a obra apresenta uma análise 
do romance Ensaio sobre a cegueira de Saramago, destacando a presença das 
imagens demoníacas, apocalípticas e analógicas postuladas por Northrop Frye. 
Em seguida, contrapõe a narrativa à sua adaptação fílmica, Blindness (2008) – 
roteiro de Don McKellar e direção do cineasta brasileiro Fernando Meirelles 
–, destacando semelhanças e diferenças entre o livro e o filme e discutindo a 
transposição das imagens construídas com palavras para a mídia audiovisual.
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conotações intimamente ligadas à construção de Dédalo para inter-
nar o Minotauro.

É justamente em um misto dessas três perspectivas espaciais que 
se converte o manicômio do romance de Saramago. Torna-se uma 
prisão, pois os cegos, “igualados pela doença absurda, condenados 
ao encarceramento, à loucura do confinamento, à violência e à mor-
te” (Cerdeira, 2000, p.254), são lançados ali à própria sorte. Dife-
rentemente de Astérion, do conto borgiano, os internados estavam 
proibidos de deixar o local, sob ameaça de serem executados pelos 
soldados do Exército, que fazem a vigilância do prédio o tempo todo. 

O manicômio de Ensaio sobre a cegueira pode ser considerado 
uma instituição total, definida, segundo o sociólogo Erving Gof-
fman (2005, p.11), como “um local de residência e trabalho onde um 
grande número de indivíduos com situação semelhante, separados 
da sociedade mais ampla por considerável período de tempo, levam 
uma vida fechada e formalmente administrada”. 

Entre os diferentes exemplos de instituições totais – asilos, or-
fanatos, penitenciárias, campos de concentração, quartéis, colégios 
internos, conventos e seminários – estão os hospitais e sanatórios pa-
ra doentes mentais, entidades que tomam conta de indivíduos inca-
pazes de cuidar de si mesmos, de viver em sociedade, que estão fora 
dos limites da razão. Nessas instituições, os internos são obrigados 
a viver em grupos, recebem o mesmo tratamento e são submetidos 
a um esquema rígido de regras e horários, vigilância e supervisão. 

É o que acontece efetivamente com os cegos da obra de Sara-
mago. A associação com uma prisão ou calabouço se manifesta por 
meio da proibição de contato com o mundo externo, do sistema de 
vigilância executado por agentes do Exército e da estrutura física 
do manicômio, haja vista que o prédio era completamente rodeado 
por muros e cercas, com uma escada no átrio e um portão de grades, 
aberto apenas quando chegavam novos grupos de infectados.

A configuração labiríntica se revela na organização interna do 
prédio. Privados da vista e sem nenhuma assistência, a dificuldade 
de locomoção era tremenda. Os cegos “tinham medo de perder-se 
no labirinto que imaginavam, salas, corredores, portas fechadas, 
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escadas que só se revelariam no último momento” (Saramago, 
2008b, p.73). Era comum que os internos confundissem o seu leito, 
chocassem-se com as camas e os poucos móveis, tardassem a encon-
trar os sanitários. 

A simetria das alas e a padronização das camaratas, que recordam 
as galerias da Biblioteca de Babel, agravava a situação, atrapalhava e 
confundia a identificação dos espaços por meio de outros sentidos, 
excluída a visão. Para auxiliar o deslocamento, a mulher do médico 
oftalmologista – único personagem da cidade que não é atingida 
pelo mal branco, mas finge-se de contaminada para acompanhar o 
marido e, inicialmente, faz-se de cega diante dos demais internos – 
improvisa um fio de Ariadne, confirmando a compleição labiríntica. 
Ela formara um longo fio com tiras de um cobertor, atando uma das 
pontas ao puxador da porta da camarata e a outra no tornozelo de 
quem saía do dormitório. Diferente do mito, a estratégia não condu-
zia os cegos à liberdade, isto é, para fora do prédio, apenas permitia 
que conseguissem retornar ao ponto de origem, ao quarto. No en-
tanto, essa espécie de corda facilitava seguramente a movimentação 
e amenizava a total desorientação dos reclusos. 

Além da complexidade espacial do manicômio, havia as inquieta-
ções psicológicas e existenciais que se formaram a partir da infecção 
pela doença, do enclausuramento, do tratamento repressivo e das 
mudanças que toda a situação provocara na vida dos personagens. O 
local passa a ser regido por um sistema totalitário, perpetrado pelas 
autoridades governamentais, que forçaram arbitrariamente a segre-
gação, cientes de que “[...] o domínio total que procura sistematizar 
a infinita pluralidade e diferenciação dos seres humanos como se 
toda a humanidade fosse apenas um indivíduo só é possível quando 
toda e qualquer pessoa seja reduzida à mesma identidade de reações” 
(Arendt, 2000, p.488)

Diferentemente de O Congresso de Borges, no qual os congressis-
tas consideravam a pluralidade de tipos humanos, no planejamento 
da quarentena foi desconsiderada a subjetividade dos indivíduos. 
Agruparam-se no manicômio “seres humanos de todos os jeitos, 
procedências e feitios em matéria de humor e temperamento” 
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(Saramago, 2008b, p.117), os quais, ainda que passando por um mo-
mento de fragilidade, foram forçados a uma conflituosa convivência, 
sem receber nenhum tipo de atenção do Estado, apenas alimentos e 
produtos de higiene, que, com o passar dos dias, tornam-se insufi-
cientes e deixam de ser fornecidos. A reclusão promove uma quebra 
de paradigmas, pois estimula a violação da intimidade e a superex-
posição dos confinados, destrói os laços familiares e aproxima as 
pessoas por sua condição e não mais traços sanguíneos, sequestra as 
funções públicas exercidas por cada um no mundo exterior e exclui, 
assim como aconteceu com a Loteria na Babilônia, as diferenças 
sociais, econômicas, etnológicas, etárias e culturais, uma vez que a 
cegueira atingiu membros de todas as camadas da população.

A falta de auxílio do governo submete os cegos a condições subu-
manas de sobrevivência e os obriga a buscar formas de resistir à abje-
ção, manifestando instintos agressivos e violentos, embora tentando 
não ser completamente tomados pela desumanidade:

Com efeito, este Ensaio sobre a Cegueira pode ser lido inversa-
mente como um ensaio sobre a visão. Esses cegos chegaram ao fundo 
do poço de onde puderam ver surgir suas fraquezas, sua arrogância, 
sua intolerância, sua impaciência, sua violência, a monstruosidade 
dos universos concentracionários. Mas assistiram também à sua 
própria força, à sua solidariedade, à sua generosidade, ao seu espírito 
revolucionário e à revisão de seus próprios preconceitos. Este, repito, 
é um ensaio sobre a visão: do outro, das relações humanas, das lin-
guagens e seus clichês, da verdade, do poder. (Cerdeira, 2000, p.259)

Antes da quarentena, as instalações do manicômio, um prédio 
antigo e abandonado, já forneciam uma visão deprimente do espaço. 
Tratava-se de um ambiente com algumas camaratas,

corredores longos e estreitos, gabinetes que deviam ter sido de 
médicos, sentinas encardidas, uma cozinha que ainda não perdera 
o cheiro de má comida, um grande refeitório com mesas de tampos 
forrados de zinco, três celas acolchoadas até à altura de dois metros 
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e forradas de cortiça daí para cima. Por trás do edifício havia uma 
cerca abandonada, com árvores mal cuidadas, os troncos davam a 
ideia de terem sido esfolados. Por toda a parte se via lixo. (Saramago, 
2008b, p.47)

O tom cinzento dominava os cobertores, as mantas, os lençóis 
e as camas, estas últimas já desbotadas e formadas por uma arma-
ção pontiaguda (perigosa para quem não consegue enxergar). A 
luminosidade vinha das poucas janelas, que ficavam no alto, quase 
inalcançáveis e permitiam a entrada de uma “claridade cinzenta, 
moribunda” (ibidem, p.200). Essa caracterização cria uma atmosfe-
ra sombria e pesada, assim como demonstra a inadequação do lugar 
para receber pessoas privadas do sentido da visão.

Cabendo aos próprios cegos a organização do local, sem ninguém 
para mediar os conflitos e sem nenhum tipo de intervenção externa, 
as condições de higiene do manicômio se tornam extremamente pre-
cárias. Havia sujeira, lixo, restos de comida, excrementos, sangue e 
cadáveres espalhados por toda parte. Odores fétidos, nauseabundos 
e moscas infestavam o ar. As latrinas estavam saturadas, os corredo-
res serviam como privadas, nas camaratas havia “catres infectos, in-
çados de pulgas e percevejos, com seus colchões apodrecidos de suor 
e urina, as mantas como esfregões, já não cinzentas, mas de todas as 
cores de que pode vestir-se a repugnância” (ibidem, p.200).

A imundície e o ambiente degradante causavam a desfiguração 
dos enclausurados, que, impedidos de manter condições mínimas de 
higiene pessoal, tais como banhar-se, barbear-se, cortar os cabelos, 
limpar-se após evacuar, sofriam uma transformação em sua aparên-
cia, andando sujos, maltrapilhos, com roupas rasgadas e contraindo 
doenças, sem que lhes fossem oferecidos medicamentos ou trata-
mento médico adequado. 

Nessas condições, os cegos passam por um processo de ani-
malização. São levados ao manicômio em “rebanho”, deslocam-se 
como quadrúpedes, andam “de gatas”, “de cara rente ao chão como 
suínos” (ibidem, p.105) ou “vão ali como carneiros ao matadou-
ro” (ibidem, p.112), como animais a serem abatidos, como bichos 
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peçonhentos lançados em um calabouço e que deveriam padecer até 
a morte. Adverte, sem efeito, a mulher do médico: “Se não formos 
capazes de viver inteiramente como pessoas, ao menos façamos tudo 
para não viver inteiramente como animais” (ibidem, p.119). O grau 
de selvageria leva os confinados a dar “gritos, relinchos, risadas”, 
(ibidem, p.174), a uivar de desespero, a dar patadas e agir como hienas 
ao redor de uma carcaça. A bestialidade reside ainda na ausência da 
razão, nas ações instintivas e na violência praticada uns com os outros.

Como os congressistas do conto de Borges ou a ordem secreta 
tlöniana incumbida de criar um planeta, a mulher do médico assume 
o papel de líder e impulsiona seus companheiros a estabelecer uma 
microssociedade em sua camarata, para evitar o caos total. Por essa 
razão, no quarto todos zelavam pela limpeza e higiene, distribuíam 
as refeições de forma organizada, revezavam-se para enterrar os 
mortos, discutiam tudo em conjunto e respeitavam seu representan-
te, o médico, que fora escolhido por unanimidade. Obviamente que 
tudo isso só foi possível pela ação da esposa do oftalmologista. Além 
do fio de Ariadne, ela conduz grupos de cegos pelos corredores, 
cuida dos feridos, protege o rapazinho estrábico, arrisca-se para falar 
com os soldados, enfim, expressa um espírito generoso. 

Na tentativa de mascarar a falta de assistência, o governo gravou 
um discurso, reproduzido exaustivamente por um alto-falante no 
manicômio. Por meio de um pronunciamento aparentemente poli-
do, a abertura da gravação lamentava a necessidade do isolamento, 
enfatizava o a responsabilidade do Estado de cuidar da população e 
tentava convencer os cegos de que, ao suportar a quarentena, ganha-
riam um status de heroísmo diante dos demais habitantes da cidade. 
Contudo, na sequência, enumerava de forma imperativa algumas 
instruções a serem seguidas rigidamente pelos confinados. 

As orientações zombavam dos internos ao afirmar que as luzes 
se manteriam sempre acesas (algo ignorável para quem está cego); 
prometiam o fornecimento regular de alimentos, que com o pas-
sar do tempo tornaram-se insuficientes (devido à inadequação da 
quantidade à superlotação do prédio) ou deixaram de ser entregues; 
comunicavam a existência de um telefone para urgências, porém 
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nunca havia alguém do outro lado da linha. Delegavam aos confi-
nados eleger um representante de cada camarata para estabelecer a 
ordem e mediar conflitos, lavar a própria roupa, queimar os restos 
de comida e enterrar no pátio os cadáveres dos que viessem a falecer. 
Esclareciam, sem rodeios, que não haveria nenhuma intervenção 
externa em caso de doenças, incêndios, desordens ou agressões e que 
os soldados tinham autorização para matar aqueles que empreendes-
sem qualquer tentativa de fuga.

As recomendações da gravação, como se observa, apenas ratifi-
cam o tom autoritário das entidades governamentais e demonstram 
o descaso com os cegos e com a organização interna do manicômio. 
Muitas delas são inúteis e não poderiam ser postas em prática por 
quem acabara de perder a visão. O discurso do alto-falante revela, 
portanto, mais que o menosprezo do Estado pelos cegos, uma es-
pécie de pragmatismo ou o que Hannah Arendt (1999) denomina 
a banalidade do mal, ou seja, a crueldade praticada cotidianamente 
– não por carrascos, mas por pessoas que levam uma vida comum 
– como um ato trivial, sem receber grau algum de negatividade. Ao 
olhar dos governantes, os contaminados pela cegueira branca não 
mereciam nenhum tipo de consideração, por isso estavam fadados 
à eliminação, transformando-se o manicômio em campo de concen-
tração, em um local de extermínio. 

O autoritarismo do governo se estende por meio da conduta dos 
soldados do Exército, incumbidos da vigilância do local de recolhi-
mento. Ao receber os contaminados, insensíveis à doença alheia e ao 
choque que ela provocara nos indivíduos, os militares dirigiam-se 
aos cegos com gritos e advertências, exigindo que se organizassem 
em colunas com número de integrantes preestabelecido.

Tomados pelo medo da contaminação e por sua posição de 
autoridade diante dos confinados, quando se sentiam ameaçados, 
suspeitavam de alguma revolta ou desconfiavam de alguma tentativa 
de fuga, sem nada averiguar e sem demostrar vestígios de piedade 
ou compaixão, os soldados intimidavam os internos – “um soldado 
gritava-lhes do portão, Alto, voltem já para trás, tenho ordens para 
disparar [...] ou você e essa voltam agora mesmo para donde vieram, 
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ou levam um tiro” (Saramago, 2008b, p.69) –, gabavam-se de sua 
pontaria e disparavam contra os reclusos que, cegos em um tiroteio, 
não tinham chances de defesa, começavam “a cair uns sobre os 
outros, caindo recebiam ainda no corpo balas que já eram um puro 
desperdício de munição” (ibidem, p.88). 

Quando havia conflitos no interior do prédio, mesmo informa-
dos, os vigilantes ignoravam e não intervinham, pois acreditavam 
que “se eles [os cegos] se matarem uns aos outros, melhor, menos fi-
cam” (ibidem, p.139). Torciam e facilitavam a morte dos contamina-
dos, julgando que “morrendo o bicho acaba-se a peçonha” (ibidem, 
p.64). Além da truculência e da indiferença, os soldados também se 
divertiam às custas dos cegos. Como em um jogo infantil de “quente 
ou frio” ou de cabra-cega, os militares, ao transmitir coordenadas 
para a orientação dos confinados, faziam-nos zanzar inutilmente 
de um lado a outro, zombando de sua condição e tentando fazê-los 
ultrapassar os limites estabelecidos, a fim de poder atirar contra eles.

Como se nota, os abusos de poder e autoridade congregados à ati-
tude repressiva do Exército alinham-se à mísera consideração do Es-
tado pelos doentes e exibem mais uma face totalitária da reclusão no 
manicômio. A falta de intervenção e a organização do lugar deixada a 
cargo dos próprios confinados favoreceu o surgimento de uma nova 
liderança, pois “o poder é necessário e se não for o de um governo, 
será o de aventureiros anárquicos” (Russell, 1941, p.77). Um grupo 
de cegos malvados, liderados por um dos internos que portava uma 
arma de fogo, aproveita-se da situação, assume o comando e impõe 
suas regras, sob ameaças de violência ou morte.

Em primeiro lugar, a quadrilha confisca as caixas de comida 
fornecidas ao manicômio e exige que os demais confinados paguem 
pelas refeições, com “valores, todos os valores, seja qual for a sua na-
tureza, dinheiro, joias, anéis, pulseiras, brincos, relógios” (Sarama-
go, 2008b, p.140). Tal ação demonstra uma violência sem vantagem 
aparente, porque os bens recolhidos não teriam serventia naquele 
espaço, a comida armazenada das demais camaratas estragaria facil-
mente e não seria consumida pelos mal-intencionados. A avaliação 
dos objetos era feita pelo líder do bando e registrada em braile, 
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ironicamente, por um cego comum, personagem que conhecia as 
dificuldades da cegueira e agora ajudava a explorar e tirar benefício 
de seus pares, em vez de defendê-los.

Tendo os confinados já entregado tudo o que possuíam de valor, 
os usurpadores alteraram a barganha: “Tragam-nos mulheres [...] 
Se não nos trouxerem mulheres, não comem” (ibidem, p.165). Com 
muita indignação, temendo a morte de todos os internos por inanição, 
a ordem foi atendida. São impactantes as cenas da exploração sexual, 
narradas com detalhes no romance, destacando o sadismo, a violência 
e a falta de escrúpulos dos cegos malvados. A descrição do estado 
de uma das cegas que não resistiu e faleceu era, por metonímia, a de 
todas as mulheres estupradas, conforme atesta a mulher do médico:

[...] o corpo subitamente desconjuntado, as pernas ensanguentadas, 
o ventre espancado, os pobres seios descobertos, marcados com 
fúria, uma mordedura num ombro, Este é o retrato do meu corpo, 
pensou, o retrato do corpo de quantas aqui vamos, entre estes in-
sultos e as nossas dores não há mais do que uma diferença, nós, por 
enquanto, ainda estamos vivas. (ibidem, p.178)

A morte dessa companheira leva a mulher do médico a liquidar o 
líder dos tiranos, desarticulando a força do grupo. Outra cega, revol-
tada com o despotismo, ateou fogo ao quarto dos cegos malvados. O 
incêndio se alastra por todo o prédio e obriga os internos a deixar o 
local, descobrindo, assim, que não havia mais vigilância, pois os sol-
dados provavelmente não conseguiram se manter imunes à epidemia.

Essas circunstâncias todas, o isolamento, o autoritarismo e a in-
diferença do Estado, a arbitrariedade na conduta dos soldados, a 
tirania dos cegos malvados, o racionamento de comida, a degradação 
do lugar e da aparência dos indivíduos transformam o manicômio em 
um labirinto, não apenas espacial (exterior), mas intelectivo, social e 
interior, devido aos conflitos interpessoais, medo, angústia, pressão 
psicológica, exploração, violência, enfim, à experiência agônica vi-
venciada e à confusão mental, sem saber se haveria cura para a ceguei-
ra branca, se um dia voltariam a enxergar, se morreriam ali. 
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Entretanto, se o incêndio provocou a libertação de um local li-
mitado por muros, grades e portões, fora do manicômio os cegos en-
frentam um labirinto de outra ordem: a desorientação em um amplo 
território e o choque de se deparar com uma cidade em nada seme-
lhante ao que conheciam. Durante o tempo que estiveram confina-
dos, a sociedade sofrera um colapso com a epidemia que se alastrava 
vertiginosamente: especialistas cegaram enquanto buscavam a cura, 
houve acidentes de toda ordem, veículos e residências abandonados, 
bancos abrindo falência (com assaltos e com a população querendo 
sacar todas as suas economias), escassez de alimentos, abasteci-
mento de água e eletricidade interrompidos, famílias separadas, 
desconhecidos formando grupos para facilitar o deslocamento nas 
ruas, extinção dos sentimentos de posse e propriedade (devido ao 
arrombamento e à ocupação das casas, assim como a conversão dos 
estabelecimentos comerciais em abrigos), perda do controle do tem-
po, inutilidade do progresso tecnológico, quintais transformados em 
selvas, vidros estilhaçados, excrementos, lama, lixo, mau cheiro e 
cadáveres devorados por animais espalhados em toda a parte. A au-
sência de apenas um sentido, a visão, desestabilizou uma sociedade 
que se acreditava sólida, desenvolvida, indemolível.

O fio de Ariadne, nesse contexto, se converte em uma corda 
feita com tiras de pano pela mulher do médico e passada à volta do 
grupo que carregava consigo, formado por seu marido e por alguns 
pacientes dele que tinham dividido a mesma camarata com o casal 
no manicômio, estabelecendo um forte laço de amizade. A estratégia 
pretendia impedir que alguém se perdesse. Apesar disso, há mo-
mentos em que a mulher do médico precisa deixar os companheiros 
em algum lugar e sair em busca de provisões. Nessas andanças, 
mesmo ela, que conserva a visão em perfeito estado durante toda 
a narrativa, sente-se perdida pela área urbana labiríntica. A cidade 
“afigura-se como um estranho labirinto, com suas vielas, becos, ruas 
a desembocar em outras ruas” (Mello, 2007b, p.376):

A mulher do médico vai lendo os letreiros das ruas, lembra-se 
de uns, de outros não, e chega um momento em que compreende 
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que se desorientou e perdeu. Não há dúvida, está perdida. Deu uma 
volta, deu outra, já não reconhece nem as ruas nem os nomes delas, 
então, desesperada, deixou-se cair no chão sujíssimo, empapado de 
lama negra, e, vazia de forças, de todas as forças, desatou a chorar. 
(Saramago, 2008b, p.226)

Enquanto a reclusão no manicômio já havia funcionado como um 
“labirinto racional” (ibidem, p.211), testando a força dos indivíduos 
para evitar a abjeção e a manutenção de algum grau de humanidade, 
o périplo dos cegos pela zona urbana transforma a cidade em um 
“labirinto dementado” (ibidem, p.211), no qual “a principal tensão 
emotiva reside na solitude e na falta de comunicação” (Frye, 1973, 
p.156). A imagem de uma metrópole em constante movimento dos 
primeiros capítulos reduz-se a um espaço degradado de perambula-
ção de cegos, que vagam sem rumo, em busca de abrigo e alimentos, 
entre lixo, dejetos humanos e cadáveres, presos em seus pensamen-
tos e angústias e tentando encontrar novas formas de sobrevivência:

Tornada selva pela falta de visão de seus habitantes (assevera-
ção que pode ser entendida tanto literalmente, dado o contexto do 
romance, quanto figuradamente, dada a situação urbana, e espe-
cialmente metropolitana, da contemporaneidade), estabelece-se ao 
longo do relato uma correspondência entre o labirinto da cegueira e o 
da cidade, na qual os habitantes, uma vez começado o seu necessário 
processo de deambulação para encontrarem as suas novas formas de 
subsistência, constantemente se perdem. A cidade torna-se, portan-
to, o outro do mal-branco, seu equivalente ou espelho metafórico, 
uma vez que ao longo da narração o leitor “vê”, devido à técnica 
narrativa de Saramago, na qual o espaço da descrição é amplo, o que 
os cegos deambuladores não veem: a si próprios e à cidade que os 
vitima e é por eles vitimada. (Costa, 1999, p.142)

Nessa deambulação pela cidade é que a mulher do médico tam-
bém passa por um supermercado. Deparando-se com as prateleiras 
vazias, ela procura um depósito, onde pudessem estar guardados os 
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produtos excedentes. Nessa busca, encontra uma escada de acesso a 
uma sala subterrânea. Sendo o subsolo ou o porão, segundo Gaston 
Bachelard (2008), símbolos da irracionalidade, nesse momento a 
mulher é tomada pelo medo e pela confusão mental, projetando tudo 
de ruim que poderia lhe acontecer. No entanto, vencendo o temor, 
ela percorre os degraus e, ao entrar no recinto profundo, misterioso 
e desconhecido, em total escuridão, sente-se cega como os com-
panheiros e experimenta desorientação e insegurança. Por obra do 
acaso, encontra fósforos e carrega as provisões necessárias. 

Quando a necessidade a faz retornar ao tal supermercado, des-
cobre que a porta que dava para o depósito, que ficara fechada, fora 
descoberta pelos cegos, os quais, no tumulto pela caça a alimentos, 
perderam a vida esmagados e pisoteados na escada, e os que alcan-
çaram o depósito subterrâneo não mais conseguiram encontrar a 
saída, de modo que o local acaba convertido em sepulcro, fazendo-a 
sentir-se responsável por aquelas mortes.

Outra parada da mulher do médico se dá em uma igreja, cujas 
imagens, pinturas de santos e do redentor crucificado têm uma 
venda ou uma pincelada branca sobre seus olhos. Essas circunstân-
cias rebaixam as supostas figuras sobrenaturais e intercessoras de 
milagres e as fazem perder a sua excepcionalidade, igualando-as ao 
mesmo nível dos humanos. Se uma realidade só existe a partir do seu 
reconhecimento por alguém, sem fiéis para rogar-lhes e depositar 
nelas a sua fé, as entidades divinas tinham perdido sua concretude. 
O autor do ato talvez quisesse esconder dos santos a degradação 
advinda do surto ou, mais certo, julgasse que se Deus não estava 
vendo e agindo diante do colapso provocado pela cegueira branca 
descartando a hipótese de que a doença fosse um castigo divino – isso 
significava que ele e sua equipe também estavam cegos. 

Se à ciência não adiantava recorrer (pois o mal era desconhecido 
e os especialistas cegaram), a religião também não servia de alento. 
Sem essas duas bases que servem de apoio à sociedade, o desespero 
toma conta dos cegos e os leva ao desatino, como se nota no discurso 
proferido na praça dos anunciamentos mágicos, avistada pela mu-
lher do médico:
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Proclamava-se ali o fim do mundo, a salvação penitencial, a vi-
são do sétimo dia, o advento do anjo, a colisão cósmica, a extinção 
do sol, o espírito da tribo, a seiva da mandrágora, o unguento do 
tigre, a virtude do signo, a disciplina do vento, o perfume da lua, a 
reivindicação da treva, o poder do esconjuro, a marca do calcanhar, 
a crucificação da rosa, a pureza da linfa, o sangue do gato preto, a 
dormência da sombra, a revolta das marés, a lógica da antropofa-
gia, a castração sem dor, a tatuagem divina, a cegueira voluntária, 
o pensamento convexo, o côncavo, o plano, o vertical, o inclinado, 
o concentrado, o disperso, o fugido, a ablação das cordas vocais, a 
morte da palavra. (Saramago, 2008b, p.284)

Em vez de discutir estratégias concretas de sobrevivência e or-
ganização para enfrentamento dos problemas sociais e coletivos, 
alguns, sem esperança, expunham seu pensamento escatológico 
da situação, enquanto outros apostavam em crenças e superstições 
diversas, ironizando as bases científicas. Assim, o que a praça 
disponibiliza “é a linguagem das variedades, da indústria cultural 
afeita a superstições de todas as ordens, como evidenciam as bancas 
e livrarias, pródigas em títulos de autoajuda e esoterismo, ou ainda 
os programas televisivos voltados para o sobrenatural” (Ferreira, 
2004, p.117).

Atenuam essas frustrações alguns momentos em que o grupo da 
mulher do médico encontra meios de recobrar a dignidade, como a 
rápida passagem pela casa da rapariga dos óculos escuros e, prin-
cipalmente, a convivência na residência do oftalmologista, que se 
mantivera fechada durante a ausência de seus donos e imune à de-
vastação externa. É nesse espaço que estão concentradas cenas leves 
e cheias de lirismo, que amenizam a tensão do enredo: o aconchego 
de um lar, a purificação no banho de chuva das três mulheres, a troca 
dos trapos que levavam em seus corpos por roupas limpas, a refeição 
com partilha e água limpa em tom celebrativo, o fortalecimento dos 
laços de amizade e união, a comunicação humana efetiva, a recon-
ciliação conjugal do médico e sua esposa, a paixão declarada entre 
a rapariga dos óculos escuros e o velho da venda preta e, por fim, 
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a recuperação da visão pelos primeiros cegos, momento em que o 
romance se encerra, dando a entender que o surto teria fim.

A imagem do labirinto nessa narrativa, como se observa, reside 
na arquitetura dos espaços por onde transitam os personagens, es-
pecialmente a cidade e o manicômio, sendo que este último se torna 
uma microrrepresentação do universo exterior, como afirma a 
mulher do médico: “O mundo está todo aqui dentro” (Saramago, 
2008b, p.102). Além disso, expressa-se na confusão mental que a 
situação adversa provoca nos indivíduos contaminados, na soli-
dão e desorientação dos cegos, nos inúmeros obstáculos que eles 
precisam enfrentar e na circularidade do romance, que volta ao 
ponto em que começou: uma sociedade sem sujeitos atingidos pela 
cegueira branca.

Nesse romance, os personagens foram lançados no labirinto a 
fim de que, por meio dos problemas e perplexidades enfrentados, 
pudessem viver uma experiência transformadora que os fizesse to-
mar consciência da cegueira que assola a condição humana. Assim, 
parafraseando a epígrafe da obra, elas deixariam de olhar (voltar os 
olhos despropositadamente para alguma imagem) e passariam a ver 
(estabelecer algum tipo de envolvimento com o que está diante dos 
olhos), ou seja, reparar os olhos (os próprios ou os do outro) como 
caminho para atingir a alma, ir além das aparências. 

A simbologia do labirinto faz parte também da composição de 
Todos os nomes (1997), de Saramago. O romance relata a vida de um 
modesto auxiliar de escrita da Conservatória Geral do Registo Civil, 
o Sr. José, de cinquenta anos, que mora sozinho numa casa acoplada 
ao prédio em que trabalha, a única que fora conservada como mo-
numento histórico do tempo em que todos os funcionários residiam 
em pequenas habitações anexas à repartição pública. Sem família e 
sem amigos, o Sr. José leva uma vida monótona e rotineira, dedicada 
quase exclusivamente às atividades que desenvolve com zelo e rigor 
na Conservatória há 26 anos. Como forma de afastar o tédio e ameni-
zar a burocracia a que está submetido todos os dias, seu passatempo 
nas horas de folga é alimentar a sua coleção de recortes de jornais e 
revistas com notícias e imagens de celebridades de seu país. 
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É justamente esse hábito de colecionador que provoca uma revi-
ravolta na medíocre existência do auxiliar de escrita. O desejo de ob-
ter dados pessoais das personalidades catalogadas (data e cidade de 
nascimento, filiação etc.), aliado à facilidade de acesso aos registros 
oficiais, motivou o Sr. José a visitar a Conservatória durante as ma-
drugadas para capturar os verbetes que lhe interessavam, utilizando 
como passagem uma porta de sua casa que se comunicava direta-
mente aos arquivos, desativada no passado por ordens superiores. 
Numa dessas expedições noturnas, entre os registros recolhidos dos 
famosos, estava, por engano, o de uma anônima. Instigado, o funcio-
nário público decide ir à procura da mulher desconhecida. As etapas 
dessa investigação é que dão corpo ao romance.

As primeiras linhas da narrativa são dedicadas à Conservatória. 
A descrição da fachada sugere um prédio antigo, vítima da ação 
do tempo, com uma aparência desvanecida, expressa pela pintura 
desbotada e pela inscrição já quase ilegível na placa que identifica a 
repartição pública. Como uma espécie de reminiscência da bibliote-
ca borgiana, a caracterização da área interna revela insistentemente a 
configuração de um espaço labiríntico em constante expansão: ver-
betes, fichas, pastas e processos se multiplicam por toda a extensão 
do cartório. 

Os arquivos e fichários dividem-se em duas seções, a dos mor-
tos e a dos vivos. Os assentamentos dos falecidos ocupam a parte 
de trás do prédio, “cuja parede do fundo, de tempos a tempos, em 
consequência do aumento imparável do número de defuntos, tem 
de ser deitada abaixo e novamente levantada uns metros adiante” 
(Saramago, 2014, p.13). Os processos dos vivos, por sua vez, ficam 
comprimidos em “cinco gigantescas armações de estantes que se er-
guem até ao tecto por trás dos funcionários, mais recuado o topo da 
estante do centro, que quase toca no cadeirão do conservador, mais 
chegados ao balcão os topos das estantes laterais extremas, ficando 
as outras duas, por assim dizer, a meio caminho” (ibidem, p.13).

A área administrativa consiste numa “enorme sala retangular” 
(ibidem, p.12), na qual estão dispostas em quatro linhas as me-
sas dos funcionários: ao fundo, o Conservador; à sua frente dois 
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subchefes, depois quatro oficiais e, próximos ao balcão de entrada, 
os oito auxiliares de escrita. Ademais de demonstrar a rigidez hierár-
quica que impera no lugar, esse arranjo em progressão geométrica 
(1, 2, 4, 8) é mais um traço que realça a ampliação desordenada, con-
tínua e vertiginosa das instalações, “consideradas ciclópicas e sobre-
-humanas por todos os observadores” (ibidem, p.13). Incorporados 
à descrição, os adjetivos alto, enorme, grandes, imparável, gigantescas, 
ciclópicas, sobre-humanas, utilizados na caracterização física do am-
biente, compõem a visão de um espaço de inacreditável dimensão e 
imprimem à Conservatória um ar fantástico e sobrenatural.

À medida que ocorrem as expedições pelos arquivos manifesta-
-se a atmosfera fantasmagórica que preenche o lugar. São variados 
os obstáculos que se colocam diante do Sr. José enquanto transita 
pela “caverna imensa da Conservatória” (ibidem, p.35). O primeiro 
deles é o medo de altura, ou melhor, a “atracção do abismo” (ibidem, 
p.20), que inevitavelmente o incomodava quando precisava subir 
escadas para alcançar os arquivos no alto e enfrentar “a presença 
ameaçadora das altíssimas estantes que pareciam querer precipi-
tar-se das sombras do tecto, lá onde as aranhas tecem e devoram” 
(ibidem, p.72). Temia também a ciclópica parede do fundo que, de 
acordo com o narrador, parecia disposta a engolir tudo, inclusive a 
casa anexa à Conservatória.

Além disso, o auxiliar de escrita tem a sensação de que “estava 
a ser observado por milhares de olhos escondidos na escuridão dos 
corredores” (ibidem, p.35), como se fossem “monstros da treva” 
(ibidem, p.36). Causam pavor em José também algumas vezes “o 
sussurrar dos papéis, ou um murmúrio de vozes” (ibidem, p.169) 
que ouve enquanto percorre o espaço; em outras ocasiões, o silêncio 
absoluto. As condições físicas do lugar, tais como a pouca umidade, 
a poeira densa, as camadas de sujeira e a presença de aranhas, ratos, 
traças e peixes-prata, próprias de uma repartição onde se armaze-
nam papéis velhos, tornam-se obstáculos ao trânsito do funcionário 
pelas estantes.

A desorganização dos arquivos constitui outra dificuldade 
imposta por esse labirinto. A falta de espaço nas prateleiras para 
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acondicionamento adequado da crescente documentação motiva 
alguns funcionários a deixar folhas em qualquer canto, provoca a 
compressão das pastas e “os desmoronamentos de processos, que 
sempre estão a suceder por mais que se escorem as massas de pa-
péis” (ibidem, p.169), prejudicando a localização dos verbetes. A 
seção dos mortos não é funcional, uma vez que os registros são or-
denados dos mais antigos aos mais recentes, de forma que os docu-
mentos de datas remotas, quase nunca consultados, são os que estão 
próximos da área administrativa, ao passo que, mais ao fundo, 
ficam os dados dos recém-falecidos, procurados com frequência 
para questões atinentes a testamentos, heranças e inventários. Essa 
disposição inversa ao uso torna morosa a atividade dos funcionários 
da Conservatória.

Mais um empecilho para o fácil deslocamento pelas estantes é 
a escassa iluminação, provocada pelo pequeno número de janelas, 
pelas lâmpadas do edifício, “desmaiadas como são” (ibidem, p.168), 
pela sombra das próprias pilhas de papéis que ocupam as gigantescas 
prateleiras, e agravada pelo fato de que o Sr. José busca os verbetes 
dos famosos de sua coleção durante o período noturno, quando 
“a Conservatória está, toda ela, às escuras, mergulhada em densas 
trevas” (ibidem, p.168, grifo nosso), contando apenas com a frágil 
luminosidade de uma lanterna de mão.

Todos esses fatores, as dimensões espantosas, o crescimento de-
sordenado, o tom sobrenatural, a disposição dos arquivos, a modesta 
iluminação, levam ao mais árduo obstáculo: a dificuldade de loco-
moção e a desorientação, características fundadoras de um labirinto. 
Além da rotina agitada dos auxiliares de escrita, “que tão depressa se 
sentam como se levantam, sempre às corridas da mesa para o balcão, 
do balcão para os ficheiros, dos ficheiros para o arquivo, repetindo 
sem descanso estas e outras sequências e combinações” (ibidem, 
p.12), o Sr. José, quando circula pelos arquivos, mesmo sendo 
conhecedor do lugar, enfrenta “uma rede complexa de carreiros e 
veredas, onde a cada momento surgem os obstáculos e os becos sem 
saída” (ibidem, p.169). São corredores e vãos irregulares, passagens 
estreitas, espaços livres que deixam de existir, atados de documentos, 
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papéis ao chão, de modo que “às vezes há que dar muitas voltas [...], 
há que rodear montanhas de maços, colunas de processos, pilhas de 
verbetes, maciços de restos antigos, avançar por desfiladeiros tene-
brosos, entre paredes de papel sujo” (ibidem, p.168).

Tão caótica configuração, somada à fraca claridade advinda do ex-
terior ou à escuridão absoluta, na qual se encontra o edifício durante 
as excursões noturnas de José, converte a área dos arquivos em “la-
birínticas catacumbas” (ibidem, p.15) de nomes, que provocam no 
protagonista um medo profundo de se perder e não mais conseguir 
achar a saída, como certa vez acontecera a um historiador, encontra-
do quase morto depois de ter passado uma semana desaparecido en-
tre as estantes. Esse episódio curioso fez o Conservador determinar 
aos seus subordinados o uso do fio de Ariadne – uma corda com uma 
das pontas amarradas à mesa do chefe –, referência explícita ao mito 
do labirinto de Creta. Entretanto, por enroscar-se com frequência 
nos maços de papel e nas prateleiras, o cordel, em vez de facilitar, 
impedia o avanço dos funcionários em seu percurso pelos arquivos 
e os obrigava a voltar ao ponto de início para recomeçar a expedição, 
tentando rotas diferentes.

Como se pode notar, ainda que o prédio contenha “um ar de ruí-
na imobilizada no tempo, como se o tivessem mumificado” (ibidem, 
p.183), a Conservatória, devido à sua interação com o Sr. José – para 
quem ela é “mundo e centro do mundo” (ibidem, p.28) –, parece se 
transformar em um organismo vivo, que respira, vibra, estremece e 
que, por isso, alcança o status de personagem do romance. 

O encontro ocasional do verbete da mulher desconhecida entre as 
fichas das celebridades faz o auxiliar de escrita repensar seu interesse 
pelos famosos e perceber que o anonimato vale tanto quanto a histó-
ria das cem personalidades compiladas em seus recortes.

Sem uma justificativa aparente, o Sr. José deixa de lado as céle-
bres figuras e empreende uma investigação com vistas a descobrir 
detalhes da vida que havia por trás daquele registro de uma mulher 
de 36 anos, nascida naquela mesma cidade. Essa procura convida o 
protagonista da narrativa a percorrer, metaforicamente, o labirinto 
interior que o constitui, obrigando-o a lidar com suas emoções, 
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limitações, pensamentos, ousadias e angústias, rumo à compreensão 
de sua identidade. Nessa busca pelo conhecimento do outro é que o 
modesto escriturário conhece a si mesmo, comete atos improváveis e 
vivencia experiências de que nunca se julgaria capaz. 

As irregularidades praticadas pelo auxiliar de escrita, que come-
çaram com o uso dos impressos dos verbetes e das capas de processos 
para organizar a sua coleção e com o acesso a dados sigilosos sem 
autorização, intensificam-se quando o Sr. José, alegando motivos de 
força maior, deixa o trabalho mais cedo e, com ares de detetive, vai 
espreitar a casa onde a mulher desconhecida nascera. Não encontrou 
a quem buscava, mas, graças a uma credencial com assinatura fal-
sificada de seu chefe e carimbos da repartição usados de forma im-
própria, pôde interrogar uma antiga inquilina do prédio, a senhora 
do rés do chão direito, madrinha de nascimento da procurada, que 
já não sabia mais do paradeiro da afilhada, mas que lhe forneceu o 
endereço da escola onde a mulher estudara quando criança.

Seguindo uma sugestão da senhora, o Sr. José tomou a lista te-
lefônica da mesa do Conservador para fazer uma pesquisa, porém 
encontrou apenas os nomes do pai e do ex-marido da desconhecida. 
Ficou, contudo, satisfeito com esse resultado, pois a investigação 
permitia-lhe fugir de sua rotina vazia de acontecimentos. Em vez 
de seguir as pistas dos parentes mais próximos, o auxiliar de escrita 
decidiu assaltar a escola em um final de semana chuvoso, cortando o 
vidro de uma das janelas do fundo do edifício.

O colégio constitui outro espaço labiríntico da narrativa. O obje-
tivo de José era localizar os documentos da desconhecida, do tempo 
em que fora aluna. Para tanto, foi necessário percorrer longos corre-
dores que circundavam a instituição de ensino, vistoriar ambientes 
formados apenas por uma divisão interior, abrir inúmeras portas e 
inspecionar várias salas,

a que a difusa luz exterior dava um ar fantasmático, onde as carteiras 
dos alunos pareciam túmulos alinhados, onde a mesa do professor 
era como um sombrio espaço de sacrifício, e o quadro negro o lugar 
onde se faziam as contas de todos. Viu, suspensos das paredes, como 
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se fossem as manchas confusas que o tempo vai deixando atrás de si 
na pele dos seres e das coisas, os mapas do céu, do mundo e dos países, 
as cartas hidrográficas e orográficas do ser humano, a canalização do 
sangue, o trânsito digestivo, a ordenação dos músculos, a comunica-
ção dos nervos, a armação dos ossos, o fole dos pulmões, o labirinto do 
cérebro, o corte do olho, o enredo dos sexos. (ibidem, p.96)

Como se pode observar, a pouca luz, a quantidade de salas de 
aula e seu semelhante arranjo, somados ao medo de ser visto e à dor 
nos joelhos esfolados na queda da janela, desorientam, (con)fundem a 
visão do investigador e provocam uma desordem mental que o faz criar 
associações inusitadas e misturar o conteúdo de cartazes, quadros, ma-
pas, sistemas do corpo humano, de esquemas didáticos que são expos-
tos nas paredes das salas para auxílio na aprendizagem dos estudantes.

Nessa procura pelos arquivos da escola, o Sr. José perde-se pelo 
prédio, passando pelo gabinete do diretor, sanitários, ginásios, ves-
tiários, posto médico, almoxarifado, salas de aulas, salas de profes-
sores, entre outros espaços, até efetivamente vistoriar a secretaria. 
Contudo, encontra somente algumas gavetas com os dados dos 
atuais alunos. No mesmo corredor, depara-se com um arquivo his-
tórico, que continha correspondências antigas e expediente burocrá-
tico. Entretanto, foi no meio de duas prateleiras que José encontrou 
uma porta estreita, que dava acesso a uma escada helicoidal sem 
corrimão, que levava ao sótão, onde estavam os verbetes cobiçados.

Semelhantemente à Conservatória, no arquivo da escola 

Havia papéis espalhados, caixas de cartão, algumas delas re-
bentadas, tudo coberto de pó, [...] vultos fugidios de estantes que 
pareciam dar a volta a todo o compartimento. Não eram altas, nem 
o poderiam ser por causa da inclinação do telhado, e estavam sobre-
carregadas de caixas e de maços informes de papéis. (ibidem, p.109)

Ao encontrar o interruptor de energia e acender as luzes (já que 
ali não havia janelas que lhe permitissem ser visto pelo lado de fora 
da escola), “reparou que se tinha criado no sótão um grande silêncio, 
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como se o silêncio que havia antes contivesse um silêncio maior” 
(ibidem, p.110), possivelmente em razão da pausa da atividade 
dos bichos de madeira, carunchos, aranhas, traças de papel e pei-
xes-de-prata, que há muito tempo não deveriam ser incomodados 
pelo clarão artificial. O auxiliar de escrita passou horas revirando os 
arquivos, que não apresentavam uma ordem aparente, até encontrar 
os verbetes da desconhecida. 

Chamaram a atenção de José as fotos da procurada contidas no 
histórico escolar de cada ano. As fotografias, quando ordenadas 
cronologicamente, levaram o funcionário da Conservatória não ape-
nas a constatar as mudanças físicas sofridas ao longo dos anos, mas 
a tomar consciência das vicissitudes que fazem parte da existência 
humana, principalmente da mutabilidade que a investigação estava 
provocando em si próprio. Diante de seus olhos estavam diferentes 
momentos da vida da desconhecida, os quais, somados, constroem 
a história de cada indivíduo. Além disso, o auxiliar de escrita pôde 
refletir sobre a ilusão de vida e a enganosa imutabilidade que os 
retratos podem projetar: “[...] as velhas fotografias enganam muito, 
dão-nos a ilusão de que estamos vivos nelas, e não é certo, a pessoa 
para quem estamos a olhar já não existe, e ela, se pudesse ver-nos, 
não se reconheceria em nós, Quem será este que está a olhar para 
mim com cara de pena, diria” (ibidem, p.181).

Apesar de ter cumprido sua meta, o assalto à escola resultou em 
um resfriado agudo, obrigou José a ficar de repouso durante alguns 
dias e a ganhar do Conservador um período de férias, uma vez que, 
ao tentar voltar ao trabalho, sofreu um desmaio e demonstrava uma 
notável perda de peso. Os dias de folga facilitaram a retomada da 
investigação. Dessa vez, a estratégia foi procurar pela desconhecida 
em um prédio, cujo endereço constava no último verbete escolar. 
Decidiu, para sua sorte, não interrogar os moradores, pois desco-
briu que ali morava um subchefe da Conservatória, o qual poderia 
denunciá-lo pelas leviandades cometidas em nome da repartição 
pública. Sob a desculpa de procurar por uma pessoa que não fora 
ao colégio retirar o diploma, o auxiliar de escrita percorre a cidade e 
interpela, sem sucesso, os comerciantes da região:
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[...] estas investigações, feitas à moda antiga, custam muito trabalho, 
ele é andar e andar, ele é palmilhar ruas e calçadas, ele é subir esca-
das, ele é bater às portas, ele é descer escadas, as mesmas perguntas 
mil vezes feitas, as respostas idênticas, quase sempre em tom reser-
vado, Não conheço, nunca ouvi falar dessa pessoa. (ibidem, p.153)

O novo rumo tomado, portanto, “não apontara nenhum cami-
nho por onde continuar, bem pelo contrário, parecia ter-lhe colocado 
na frente de uma parede intransponível” (ibidem, p.156). Essa pe-
rambulação solitária e desorientada do auxiliar de escrita pela cidade 
confere à área urbana uma conformação labiríntica, um espaço com 
inúmeros caminhos que aparentemente poderiam levá-lo à solução 
do caso, mas que se converteram em vias sem saída, fazendo-o retor-
nar ao mesmo ponto.

Desapontado, sem nenhuma nova informação, o Sr. José volta 
a trabalhar. Ao guardar um verbete de nascimento que deveria ser 
arquivado imediatamente após o nome da desconhecida, dá-se conta 
da ausência do registro da procurada no arquivo dos vivos. Numa 
expedição noturna, adentra a caótica seção dos mortos, munido de 
“metros de cordel, que vão ter de ser estendidos, deixados para trás, 
como um rasto sinuoso e subtil traçado no pó, não há outra maneira 
de saber por onde ainda falta passar, não há outra maneira de en-
contrar o caminho de volta” (ibidem, p.168), mais uma alusão ao 
fio de Ariadne. Depois de uma intensa busca pelos últimos verbetes 
arquivados, José encontra entre os papéis caídos no chão o processo 
da desconhecida. A mulher havia morrido dois dias depois do assalto 
ao colégio, quando o auxiliar de escrita se ausentou do trabalho para 
curar-se da constipação. 

Diante dessa descoberta, José foi dar a notícia da morte à senhora 
do rés do chão e contar-lhe toda a verdade, que não fora interrogá-la 
à mando da Conservatória. Decidiu, também, visitar o túmulo da 
falecida no cemitério, mais um dos espaços labirínticos da narrativa. 
O Cemitério Geral guarda uma profunda relação com a Conserva-
tória. Ambos os edifícios possuem fachadas, organização e estrutura 
interior e administrativa idênticas, que os tornam cópias um do 
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outro. Assim como a repartição em que trabalha José, o Cemitério 
sofre com um crescimento desordenado. O minúsculo terreno numa 
periferia onde se originou precisou inúmeras vezes ter seus muros 
derrubados e reconstruídos a fim de aumentar a área, o que obrigou 
um dos curadores a desistir de cercar as lápides, permitindo que 
os túmulos se alastrassem para todos os lados, dando forma a uma 
imensa necrópole.

Essa constante expansão do Cemitério fez com que as sepulturas 
invadissem os campos ao redor – a essa altura já ocupados por mora-
dias, devido ao crescimento demográfico da cidade – e penetrassem 
pelo território urbano:

Como uma cheia que começa por inundar as cotas de nível 
inferiores, serpenteando pelos vales, e depois, paulatinamente, vai 
subindo pelas encostas, assim as sepulturas foram ganhando terre-
no, [...] contornando pomares, searas, eiras e cortes de gado, sempre 
à vista das povoações, e muitas vezes, por assim dizer, porta com 
porta. Observado do ar, o Cemitério Geral parece uma árvore deita-
da, enorme, com um tronco curto e grosso, constituído pelo núcleo 
de sepulturas original, donde arrancam quatro poderosos ramos, 
contíguos à nascença, mas que, depois, em bifurcações sucessivas, 
se estendem a perder de vista, formando, no dizer de um poeta ins-
pirado, uma frondosa copa em que a vida e a morte se confundem, 
como se confundem, nas árvores propriamente ditas, as avezinhas e 
a folhagem. (ibidem, p.215)

Além dessa visão ramificada, o narrador utiliza uma segunda 
imagem – um polvo e seus tentáculos – para caracterizar o avanço 
“desgovernado e delirante” (ibidem, p.216), em progressão geomé-
trica, das vias do Cemitério sobre a cidade, o mundo dos vivos. A 
necrópole era uma “espécie de polvo desmesurado, realmente mais 
polvo do que árvore, por muito que às imaginações poéticas doa, 
estendendo por aí fora os seus oito, dezasseis, trinta e dois, sessenta 
e quatro tentáculos, como se quisesse acabar por abarcar o mundo” 
(ibidem, p.217).
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Tamanha a expansão das sepulturas que a Conservatória não 
chega a passar de um afluente do Cemitério. Esses múltiplos ca-
minhos dificultam os enterros, que exigem cada vez mais voltas 
e só acontecem mediante a ajuda de coveiros guias. Os visitantes 
recebem um mapa para se orientar, no entanto muitos se perdem, 
entram em pânico e ficam na dependência de algum funcionário que 
os encontre. Na opinião de José, os transeuntes, além de um mapa, 
precisariam também de uma bússola para encontrar a direção ao 
caminhar pelas vias, as quais, embora aparentem uma linha reta, 
são “labirintos de corredores, estão constantemente a interromper-
-se, a mudar de sentido, dá-se a volta a uma sepultura e de repente 
deixámos de saber onde estamos” (ibidem, p.223). A administração 
tentou implementar o fio de Ariadne; contudo, o cordão aparecia 
sempre cortado, sem que se pudesse identificar o responsável por 
tal ato.

Ao pedir informações sobre o sepultamento da desconhecida, 
sob o pretexto de cumprir ordens superiores, Sr. José descobre que 
a mulher tirara a própria vida. Em direção ao jazigo dos suicidas, o 
auxiliar de escrita se dá conta da vastidão do Cemitério, que parece 
um local que se avulta infinitamente: “No alto de um cômoro arre-
dondado, à sombra de um obelisco que foi antes marco geodésico, 
o Sr. José põe-se a olhar em redor, até onde a vista lhe alcança, e 
não encontra mais que túmulos subindo e descendo os acidentes do 
terreno, ladeando alguma vertente abrupta, espraiando-se nas planí-
cies, São milhões, murmurou” (ibidem, p.228).

A faixa territorial compreendida entre a Conservatória e o Ce-
mitério era denominada Todos os nomes, fazendo explícita menção 
ao título do romance, posto que esses dois espaços unem as duas 
pontas da existência humana: o nascimento, lavrado nos registros 
daquela, e a morte, expressa nas lápides deste, sendo os nomes 
elementos presentes em ambos os contextos, nos verbetes e nos 
mármores sepulcrais. 

A caminhada por longas horas em direção à ala dos suicidas 
não é apenas espacial, mas também atinge a dimensão temporal, 
psicológica e existencial. Percorrer o cemitério e observar as lápides 

Labirintos_de_Borges_e_Saramago_(MIOLO)_Graf-v2.indd   93Labirintos_de_Borges_e_Saramago_(MIOLO)_Graf-v2.indd   93 20/09/2022   16:20:5020/09/2022   16:20:50



94  CLEOMAR PINHEIRO SOTTA

constituía para José uma viagem pela história do mundo e da huma-
nidade, passando “tempos, épocas e dinastias, por reinos, impérios e 
repúblicas, por guerras e epidemias, por infinitas mortes avulsas, a 
principiar na primeira dor da humanidade e a acabar nesta mulher 
que se suicidou há tão poucos dias” (ibidem, p.234). Qualquer 
indivíduo, independente da vida que levara, anônima ou famosa, 
teria o mesmo fim, seria aniquilado pela morte, contra a qual nada 
se pode fazer.

Já havia anoitecido quando finalmente José atingiu o centro do 
labirinto, o seu destino, a seção dos suicidas, o paradeiro da mulher 
procurada. Assim como as demais sepulturas recentes, a lápide da 
desconhecida estava identificada apenas por números brancos pinta-
dos sobre uma chapa preta, não havia ali nenhuma outra informação 
que a personalizasse, não se sabia se o defunto era homem ou mulher, 
qual era seu nome, os sobrenomes familiares, data de nascimento e 
de óbito, nada. Extasiado por ter finalizado sua busca, passou a noite 
no cemitério sob a copa de uma oliveira. Ao acordar, depara-se com 
um pastor de ovelhas, um homem idoso, com um cajado na mão, 
acompanhado de um cachorro e aguardando seu rebanho pastar as 
ervas ao redor dos túmulos. 

Sabendo que o Sr. José ali estava para verificar a última mora-
da de alguém que tirara a própria vida, o homem, depois de exigir 
segredo, faz uma revelação: acreditando que as pessoas que se sui-
cidam o fazem porque não desejam ser encontradas, o senhor do 
cajado admite que era seu costume mudar as placas com o número 
dos túmulos antes da colocação dos mármores com os nomes, o que 
impossibilitava saber quem estava enterrado em cada pedaço de 
terra. Essa ação corriqueira tornava o Cemitério, segundo o próprio 
pastor, em um labirinto invisível, uma vez que os visitantes eram 
incapazes de identificar a mentira diante de seus olhos.

Da mesma forma que o redentor Teseu no conto A casa de Asté-
rion, de Borges, o pastor da narrativa estabelece um intertexto irôni-
co com Jesus Cristo, apresentado na escritura bíblica como um bom 
pastor, que dá a vida por suas ovelhas, ou seja, como um líder que 
guia, protege, acompanha, liberta da morte e concede a vida eterna a 
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seu povo. Diferente de Jesus, o pastor do romance de Saramago diri-
ge seu olhar não para os vivos, mas para os mortos, não se preocupa 
com vida além da morte, burla o destino final das pessoas, a última 
morada dos falecidos, ao confundir corpos e sepulturas. O persona-
gem do pastor “converte, assim, a morte em comédia de enganos, já 
que dissocia o nome do nomeado” (Ferreira, 2015, p.126).

Sem saber o que pensar, sentindo o chão oscilar debaixo dos pés, 
o auxiliar de escrita permaneceu imóvel, tentando digerir a sua de-
cepção, enquanto o pastor ia embora. Acompanhou um enterro pró-
ximo de onde estava e, depois que todos partiram, ele trocou a placa 
do túmulo da desconhecida com a do defunto recém enterrado. Po-
dia ser que no dia seguinte o pastor destrocasse os números, mas isso 
já não importava, pois havia compreendido que “a verdade tinha-se 
tornado mentira [...]. As obras do acaso são infinitas” (Saramago, 
2014, p.243). Fora o acaso que o tinha feito encontrar o verbete da 
mulher desconhecida e agora o impedia de saber onde estava o corpo 
daquela que tanto procurou.

Contudo, a investigação ainda não findara. Faltava descobrir os 
motivos que levaram a mulher a abdicar da própria vida. Munido de 
uma nova credencial falsificada, a qual expunha a missão de investi-
gar as causas do suicídio, Sr. José usa o nome da Conservatória para 
visitar os pais da desconhecida e interrogá-los. Descobriu que a mo-
ça desde criança aparentava ser infeliz, casara-se, mas não encontrara 
realização no matrimônio – por isso havia se divorciado. Trabalhava 
como professora de matemática no mesmo colégio onde estudara 
antes de ingressar na universidade, ou seja, na escola que o auxiliar de 
escrita assaltara. Não deixara nenhuma carta ou diário que pudesse 
conter os seus motivos. Morava sozinha e ingerira uma quantidade 
excessiva de pastilhas para dormir, o que provocou o óbito.

O auxiliar de escrita faltou ao serviço para visitar também o local 
de trabalho da moça. O diretor do colégio informou-lhe que era uma 
das melhores professoras, amável, dedicada, estimada pelos alunos e 
que não notara nenhuma alteração antes do ato. Enquanto se dirigia 
para a residência da desconhecida – visto que a mãe da mulher ha-
via lhe oferecido o endereço e as chaves da casa –, o funcionário da 
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Conservatória vê-se inserido num labirinto de pensamentos que se 
reflete na desorientação física:

O espírito humano, porém, quantas vezes será preciso dizê-lo, é 
o lugar predilecto das contradições, aliás nem se tem observado ul-
timamente que elas prosperem ou simplesmente tenham condições 
de existência viáveis fora dele, e essa deve ser a causa de andar o Sr. 
José às voltas pela cidade, de lado para lado, para cima e para baixo, 
como perdido sem mapa nem roteiro, quando sabe perfeitamente o 
que tem de fazer neste último dia, que amanhã já será outro tempo, 
ou que será ele o outro num tempo igual a este, e a prova de sabê-lo 
foi ter pensado, Depois disto, quem serei eu amanhã, que espécie 
de auxiliar de escrita vai ter a Conservatória Geral do Registo Civil. 
(ibidem, p.268)

Na casa da desconhecida nada encontrou que lhe interessasse, 
mas pôde ouvir ao menos uma vez a voz da mulher por meio de 
uma mensagem no gravador do telefone. Ao chegar à sua casa, Sr. 
José encontrou o chefe da Conservatória à sua espera, portando suas 
falsas credenciais, os verbetes escolares da procurada, o caderno de 
apontamentos, as capas de processo e uma cópia da chave da porta 
que ligava a moradia do auxiliar diretamente ao cartório. Disse que 
seguira todos os passos de seu funcionário e que, de certa forma, 
tornara-se cúmplice de todas as etapas investigatórias ilícitas. Diante 
de todos os fatos descobertos sobre a vida da falecida, o chefe sugeriu 
apagar o registro de morte da mulher, destruir a certidão de óbito e 
unir o verbete de nascimento dela novamente ao arquivo dos viven-
tes, pois compreendera “a absurdidade que é separar os mortos dos 
vivos” (ibidem, p.278). Realizar-se-ia na Conservatória algo seme-
lhante ao que o pastor de ovelhas fazia no Cemitério. Para cumprir as 
sugestões do Conservador é que o Sr. José adentra os arquivos, ação 
com a qual se encerra a narrativa. 

Como se pode notar, o enredo de Todos os nomes se desenrola em 
quatro grandes ambientes labirínticos – a Conservatória, a escola, a 
cidade e o Cemitério –, os quais 
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são regidos por hierarquias e protocolos, são espaços por onde todos 
os nomes, em diferentes estágios, circulam, e, por fim, apresentam 
uma ruptura entre aparência e realidade, já que em cada um deles 
nem tudo é o que parece ser. Esse labirinto tetrapartido, sendo as-
sim, ganha um contorno amplo, pois reflete os estágios da vida, já 
que a Conservatória registra os nomes de vivos e mortos, o passado 
e o presente; a escola é o lugar em que o passado da mulher desco-
nhecida foi inscrito, a cidade é o cenário da busca e do encontro com 
pessoas, é o presente do Sr. José. O cemitério é, por sua vez, lugar 
dos mortos, daqueles que foram subtraídos do tempo, é o futuro de 
todos os nomes. (Ferreira, 2008, p.37)

A imagem do labirinto, contudo, não se restringe unicamente à 
configuração espacial do romance. Em um jogo especular, a deso-
rientação externa parece refletir as perturbações interiores do pro-
tagonista, pois “o labirinto talvez esteja tanto dentro de nós como 
nós dentro dele; ou, ainda que somos nós que o projetamos para 
fora” (Peyronie, 2000, p.560). Paralelamente aos rodeios inves-
tigativos, o Sr. José percorre “o labirinto confuso de sua cabeça” 
(Saramago, 2014, p.39), sendo tomado, ao longo de sua aventura, 
por sonhos, pesadelos, miragens, estados de vigília, ideias con-
fusas, “desagradáveis pensamentos que iam e vinham” (ibidem, 
p.67), sempre relacionados à obsessão de encontrar a anônima, 
levantando hipóteses, traçando possíveis caminhos e, simultanea-
mente, sofrendo com o medo de ser investigado e de ter reveladas 
as infrações cometidas. 

O auxiliar de escrita enfrenta uma ambivalência interna de forças 
quanto à decisão de suas ações, oscilando entre a razão e a emoção, 
o juízo e o instinto. É o que se pode notar quando pensa em subtrair 
verbetes em branco da Conservatória: “A prudência tentava retê-lo, 
segurá-lo pela manga, mas, como toda a gente sabe, ou devia saber, 
a prudência só é boa quando se trata de conservar aquilo que já não 
interessa” (ibidem, p.35). O choque de contrários na cabeça de Sr. 
José, que para Maria Alzira Seixo (1999, p.133) funciona como uma 
reminiscência barroca, acrescenta ao romance “especularidades 
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paradoxais ou antitéticas, de ilusões de sentimentos vãos ou de temas 
e antagonismos” (ibidem, p.135). 

A solidão e a confusão mental levam o personagem a travar mui-
tas vezes discussões conflituosas com os seus próprios pensamentos: 

[...] a pergunta tinha lá ficado à sua espera, Não adiantaste nada, o 
problema não é a credencial, tanto faz que a escondas como a mos-
tres, não será isso que te levará à mulher, Já disse que encontrarei 
uma maneira, Duvido, o chefe atou-te bem atado, de pés e mãos, não 
te permite que dês um passo, Esperarei que as coisas se acalmem, 
E depois, Não sei, há-de aparecer-me uma ideia, Podias resolver 
o assunto agora mesmo, Como, Telefonas aos pais, dizes que falas 
em nome da Conservatória, pedes que te dêem a direcção, Isso não 
faço, Amanhã vais a casa da mulher, não sou capaz de imaginar que 
conversa será a vossa, mas ao menos tirarás daí o sentido [...]. (Sara-
mago, 2014, p.82)

O excerto explicita as oscilações e embate de ideias no raciocínio 
do funcionário da Conservatória, simulando uma conversa entre ele 
mesmo e seu próprio pensamento, com os turnos de fala bem marca-
dos, elencando possíveis caminhos e ponderando qual deles o levaria 
ao centro desse labirinto investigativo, ou seja, ao encontro da dona 
do verbete. Em outras ocasiões, o Sr. José transforma o teto, “olho 
múltiplo de Deus” (ibidem, p.248), em um possível interlocutor, em 
seu alter ego, traçando novamente uma estrutura dialógica:

Agora, deitado de costas, com as mãos cruzadas atrás da cabeça, 
o Sr. José olha o tecto e pergunta-lhe, Que poderei eu fazer a partir 
daqui, e o tecto respondeu-lhe, Nada, teres conhecido a última mo-
rada dela, quer dizer, a última morada do tempo em que frequentou 
o colégio, não te deu nenhuma pista para continuares a busca, [...] 
Então achas que devo desistir, Provavelmente não terás outra saída, 
salvo se te decidires a ir perguntar às finanças, não deve ser difícil, 
com essa credencial que tens, além disso são funcionários como 
tu, A credencial é falsa, De facto, será melhor que não a uses, não 
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gostaria de estar na tua pele se um dia destes te apanham em fla-
grante, Não poderias estar na minha pele, não passas de um tecto de 
estuque [...]. (ibidem, p.157). 

Essa complexidade polifônica monológica, marcada por diálogos 
consigo mesmo ou com entidades imaginárias diversas, permite ao 
funcionário da Conservatória visualizar a situação por diferentes 
ângulos, aliviar a sua condição solitária, o peso do sigilo investigativo 
e compreender melhor a si mesmo. O caos existencial, o isolamento 
e os embates interiores do protagonista contribuem para a confusão 
e “indiferenciação de realidades virtuais, oníricas e fantásticas” (Sei-
xo, 1999, p.137) no romance.

Todas essas nuances, congregadas, fazem emanar de Todos os 
nomes a imagem do labirinto como uma singular e solitária peregri-
nação, recheada de perigos, confrontos, obstáculos e desafios, em 
busca de uma revelação, tendo como resultado do percurso uma 
transformação no espírito do viajante. Por meio da busca pela mu-
lher desconhecida e do encontro com a alteridade (a senhora do rés 
do chão, o pastor, o Conservador), Sr. José embarca em uma viagem 
interior, rumo ao sentido de sua existência, ao conhecimento de si, à 
descoberta de sua identidade, à averiguação de uma realidade con-
creta existente por trás dos nomes.

Segundo Adrián Huici (1999, p.455), tal viagem obriga o auxiliar 
de escrita a arriscar-se, a abandonar a segurança de sua casa e deixar 
de “conhecer do mundo apenas aquilo que as mãos podem alcançar 
sem dele sair, palavras, imagens e ilusões” (Saramago, 2014, p.106). 
A jornada em direção ao centro de seu ser e o enfrentamento dos 
labirintos que se colocam diante de seu caminho marcam o despo-
jamento e uma simbólica morte de um homem velho para dar lugar 
ao nascimento de um novo José, que ultrapassa os seus limites e faz 
inúmeras descobertas. Descobre a força do acaso, expressa na causa-
lidade do verbete, na busca da anônima sem justificação, no suicídio 
sem motivos aparentes, nas decisões que parecem autônomas. 

O funcionário da Conservatória dá-se conta “do caos como rege-
dor único do universo” (ibidem, p.23), percebe que “o mundo não 
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tem sentido” (ibidem, p.274), que “nem tudo é o que parece” (ibi-
dem, p.239) e que “tudo o que não entra na sua realidade não existe” 
(ibidem, p.44), conclusões muito semelhantes às dos personagens 
dos contos borgianos.

A estrutura labiríntica encontra-se também na tessitura nar-
rativa. O estilo de Saramago contribui para essa conotação. Seus 
romances são marcados por parágrafos extensos, que combinam a 
voz do narrador, as falas dos personagens e fluxos de consciência. 
Além disso, pode-se observar o uso recorrente de períodos longos 
e de orações subordinadas. Todos esses aspectos provocam certa 
complexidade na leitura.

É possível observar que Todos os nomes possui uma composição 
de mise en abîme (narrativa em abismo), ou seja, de uma narrativa 
que contém outras narrativas dentro de si. A obra engloba um livro 
dentro de outro livro. Toda a investigação promovida pelo Sr. José, 
os passos dados e as hipóteses aventadas são registradas pelo auxiliar 
de escrita em um caderno de apontamentos: 

[...] aproximou o caderno que comprara na papelaria. Era tempo de 
começar a tomar notas sobre o andamento da busca, os encontros, as 
conversas, as reflexões, os planos e as tácticas duma investigação que 
se anunciava complexa, Os passos de alguém à procura de alguém, 
pensara, e, na verdade, embora a procissão ainda fosse no princípio 
já tinha muito para contar [...]. (ibidem, p.74)

Há momentos do romance em que, enquanto toma nota das eta-
pas investigativas nesse caderno, que se torna uma espécie de diário, 
se tem a impressão de que o funcionário da Conservatória está es-
crevendo a história que estamos lendo, porém, narrada na primeira 
pessoa. É o que acontece no fragmento a seguir:

Depois, sentado na cama, com o roupão vestido, o casaco do 
pijama abotoado até ao pescoço, aconchegado nos cobertores, 
continuou o relato a partir do ponto em que tinha ficado. O chefe 
disse-me, Se não está doente, como explica então o mau trabalho que 
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andou a fazer nos últimos dias, Não sei, senhor, talvez seja porque 
tenho dormido mal. Com a ajuda da febre, continuou a escrever pela 
noite dentro. (ibidem, p.136)

Dessa maneira, nota-se que, como uma matriosca (boneca 
russa), a obra desdobra-se em camadas: a narrativa dentro da nar-
rativa. Se isso não bastasse, essa complexidade labiríntica atinge 
também o nível dos leitores. O Conservador acompanha às escon-
didas todas as ações de seu funcionário. Depois de ter visitado o 
apartamento da desconhecida, o auxiliar de escrita chega à casa e 
encontra seu chefe sentado à mesa, com todos os papéis que o Sr. 
José reunira ao longo de sua empreitada detetivesca: processos da 
Conservatória, credenciais forjadas, históricos escolares (verbetes) 
da mulher anônima e o caderno de anotações. O Conservador reve-
la estar ciente da missão de que seu funcionário havia se incumbido 
nos últimos tempos e dispensa explicações: “Posso explicar, Não é 
preciso, tenho seguido regularmente as suas actividades, além disso 
o seu caderno de apontamentos foi-me de grande ajuda, aproveito a 
ocasião para o felicitar pela boa redacção e propriedade de lingua-
gem” (ibidem, p.276).

Além dos leitores externos, O Conservador constitui, portanto, 
um leitor no próprio nível diegético. Somos leitores, assim como 
o Conservador o é e estamos assistindo ao desenrolar dos mesmos 
fatos que ele acompanha.

Como se pode verificar por meio dessas considerações, o roman-
ce projeta a imagem do labirinto de diferentes maneiras: na cons-
trução dos espaços de aparente infinitude e arquitetura complexa; 
nas deambulações do protagonista por portas, escadas, galerias, 
estabelecimentos e residências, entre outros; na confusão mental e 
nos diálogos interiores; no percurso investigativo e nos diferentes 
fracassos que o fazem voltar ao ponto inicial; no jogo com os leitores; 
na inclusão de uma narrativa dentro de outra, por meio do caderno 
de anotações de Sr. José e nas transformações sofridas ao longo da 
busca pela mulher desconhecida. 
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No fundo, todas essas situações englobam o labirinto da identi-
dade, que é o grande tema do romance. O auxiliar de escrita deixa 
sua existência medíocre e passa a conhecer uma realidade que vai 
além do seu nome e de sua profissão a partir da busca pelo outro, que 
preenche o vazio de seus dias e aplaca a sua solidão, a qual, segundo 
Paz (1976), é um labirinto do qual é necessário escapar a fim de es-
tabelecer a comunicação entre os homens. A narrativa expõe, assim, 
que conhecer o outro é que permite conhecer a si mesmo, pois, de 
acordo com Bakhtin (2011, p.51), um ser se constitui por meio da 
relação que estabelece com um outro.

Está posta na obra também a quebra de limites entre a vida e a 
morte, porque se alguém continua existindo na memória de outra 
pessoa, esse alguém não está morto. É por isso que o verbete da 
desconhecida é devolvido ao arquivo dos vivos. Assim como os 
personagens dos contos borgianos, sem ajuda divina, sr. José vai 
tentando encontrar um sentido para o mundo. Dessa maneira, “sob 
a aparência de uma história banal, vivida por uma pessoa comum, 
Todos os nomes mobiliza as imensas questões da identidade, das 
relações entre os indivíduos, do amor, da verdade e da mentira, da 
vida e da morte, do poder divino ou institucional sobre o destino dos 
homens” (Perrone-Moisés, 1999a, p.430).

Em A caverna, a imagem do labirinto ganha outras nuances. A 
narrativa relata o drama de Cipriano Algor, um oleiro que mantinha 
sua família vendendo louças produzidas artesanalmente a um Cen-
tro Comercial que, ao ser ampliado, passa a rejeitá-las, substituindo-
-as por utensílios fabricados a partir do plástico. Sem consumidores 
para suas mercadorias, Cipriano é obrigado a deixar o seu sítio, 
desativar sua olaria e mudar-se para o Centro Comercial, onde seu 
genro trabalha como guarda.

Antes da mudança, porém, por meio das viagens de sua aldeia até a 
cidade, o texto retrata que o oleiro precisava percorrer diferentes espaços 
que, na medida em que circundam o Centro Comercial, transformam-
-no numa espécie de cerne de um labirinto. Cipriano parte da olaria, 
na aldeia, símbolo do trabalho manual, de um ritmo de produção me-
nos intenso, mais rústico e de uma vida em contato com a natureza. 
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Deixando para trás a aldeia, o oleiro atravessa a Cintura Verde 
ou Agrícola, que já não apresenta mais uma aparência campestre 
natural. A paisagem fora modificada pela presença de arames, cer-
cas, telas e armações de plástico que escondiam e enclausuravam as 
plantas. Na sequência, depara-se com a vista metálica da Cintura 
Industrial, formada por instalações fabris, ruídos estridentes, panca-
das brutais, chaminés poluindo o ar com fumaça tóxica e odores féti-
dos. Às margens da cidade ficava a chamada Cintura dos Excluídos, 
ocupada por barracas improvisadas, construídas com todos os tipos 
de materiais, para proteger seus moradores da chuva, do sol e do frio. 

O próximo território era conhecido como Terra de Ninguém, 
uma mistura de habitações dos excluídos e dos avanços da cidade, 
prédios em construção, que invadem cada vez mais a zona rural. 
Em seguida, Cipriano adentrava efetivamente a área urbana, que 
reunia modestas manufaturas, pequenos comerciantes e fábricas de 
grande porte. No âmago da cidade via-se uma avenida em linha reta 
que culminava no Centro Comercial: “Cada um desses estratos tem 
características próprias, e todos são concêntricos: todos os caminhos 
levam ao Centro, que cresce sem parar, fazendo expandir os limites 
da cidade e forçando os estratos mais periféricos a ocuparem espaços 
cada vez mais afastados” (Silva, 2009, p.52).

O percurso por esses diferentes territórios alegoricamente re-
constrói de forma sintética as transformações sofridas pelo sistema 
produtivo. A produção artesanal, familiar e o trabalho manual no 
campo foi aos poucos mecanizado, fazendo multiplicar as indús-
trias. As cidades vão se desenvolvendo; no entanto, os problemas 
de distribuição de renda se intensificam, fazendo proliferar os mar-
ginalizados. O romance parece mostrar que quanto mais os meios 
de produção se modificam, mais ocorre o empobrecimento de uma 
parcela da população. O desenvolvimento promove, de acordo com 
a narrativa, a degradação da sociedade.

O Centro Comercial é o principal espaço labiríntico da obra e 
funciona como uma representação do mundo. O lugar é “uma cida-
de dentro de outra cidade” (Saramago, 2016a, p.259) e vive em cons-
tante expansão. Assim como a Conservatória, o Centro estende-se 
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horizontal e verticalmente, são 48 andares acima do nível da rua 
e mais dez subterrâneos. Tal qual o labirinto de Creta, o prédio se 
aproxima de uma prisão, pois é isolado por muros altíssimos e as ja-
nelas se mantêm sempre fechadas. O ar e a iluminação são artificiais. 

Além de estabelecimentos comerciais, o Centro oferece ativida-
des de lazer, é o posto de trabalho de grande parte da população da 
cidade, fornece moradia e segurança a seus funcionários e contém, 
inclusive, cemitério e crematório. Tudo isso é feito com vistas a evi-
tar o interesse das pessoas pelo mundo exterior. Por essa razão é que 
muitas janelas se voltam para interior do prédio.

A ala formada pelas moradias dos funcionários é composta de 
corredores quase simétricos, caminhos labirínticos: 

Ao contrário do que Marta e o pai teriam esperado encontrar, 
não havia apenas um corredor a separar os blocos de apartamentos 
com vista para fora daqueles que tinham vista para dentro. Havia, 
sim, dois corredores, e, entre eles, um outro bloco de apartamentos, 
mas este com o dobro da largura dos restantes, o que, trocada a 
explicação em miúdos, quer dizer que a parte habitada do Centro é 
constituída por quatro sequências verticais paralelas de apartamen-
tos, dispostas como placas de baterias ou de colmeias, as interiores 
ligadas costas com costas, as exteriores ligadas à parte central pelas 
estruturas das passagens. (ibidem, p.278)

Os apartamentos têm um espaço racionalizado, o que faz com 
que sejam oferecidos apenas a famílias pequenas, o que, de certa 
maneira, divide parentes e passa a moldar a constituição familiar dos 
que desejam viver no Centro. As residências são também mobilia-
das de forma semelhante e obrigam os moradores a dispensar sua 
mudança, o que representa a perda da memória, da identidade e a 
formação de um lar sem personalidade de seus habitantes. 

A extensão e diversidade que o Centro oferece impede os indi-
víduos, como Cipriano, de memorizar os trajetos. São tantas opções 
que o narrador chega a afirmar que seria impossível conhecer “uma 
lista a tal ponto extensa de prodígios que nem oitenta anos de vida 
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ociosa bastariam para os desfrutar com proveito, mesmo tendo nas-
cido a pessoa no Centro e não tendo saído dele nunca para o mundo 
exterior” (ibidem, p.308).

A estrutura hierárquica e administrativa é também complexa, 
fragmentada e preconceituosa – na medida em que impede e dificul-
ta a comunicação entre trabalhadores de funções e níveis diferentes: 
“A Organização do Centro fora concebida e montada segundo um 
modelo de estrita compartimentação das diversas actividades e 
funções, as quais, embora não fossem nem pudessem ser totalmente 
estanques, só por canais únicos, não raro difíceis de destrinçar e 
identificar, podiam comunicar entre si” (ibidem, p.39).

Moradores e frequentadores são monitorados o tempo todo por 
guardas, câmeras, vídeos, detectores, crachás, coleta de impressão 
digital e aparelhos de toda ordem. Por meio de uma releitura de um 
famoso ditado popular, “O Centro escreve certo por linhas tortas” 
(ibidem, p.292), o Centro Comercial é comparado a Deus, porque 
tudo vê, tudo sabe e ainda porque oferece bens materiais e espirituais 
aos seus “adoradores”. 

Sendo um universo avesso ao mundo exterior, o espaço investe 
em simulacros: vendem-se réplicas de monumentos famosos em 
miniatura, há galerias que promovem aos visitantes a simulação de 
sensações, tais como o frio, o calor, a neve, o vento, a chuva etc. As 
louças de barro são substituídas por peças de plástico. Os bonecos 
de argila que Cipriano tenta vender simbolizam a falta de persona-
lidade que o Centro Comercial provoca nos indivíduos, convertidos 
metaforicamente em seres sem vida, em sombras, em corpos sem es-
pírito, que dialogam com os restos mortais de homens e mulheres da 
Caverna de Platão, descoberta no subsolo do edifício e transformada 
em espetáculo. Para fugir a essa condição de títere é que a família de 
Cipriano decide, ao final, abandonar o Centro.

Desde o título, o romance já estabelece um intertexto com o mito 
da caverna, de Platão (1964). O mito menciona uma caverna em que 
há homens acorrentados, presos desde a infância, que ficam o tempo 
todo olhando para uma parede à sua frente, na qual, devido à luz de 
uma fogueira, são projetadas sombras de pessoas, animais, plantas, 
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objetos. Os prisioneiros nomeiam as sombras pensando nomear 
seres reais. Caso um dos habitantes pudesse sair dali e conhecer a 
realidade exterior, voltaria aos companheiros para transmitir o que 
vira, porém seria ridicularizado, chamado de louco e ameaçado de 
morte, pois os demais acreditam apenas na realidade que enxergam 
na parede iluminada da caverna. 

O mito da caverna é uma alegoria para tratar de múltiplos con-
flitos, como aparência e essência, verdade e ilusão, realidade e ficção, 
trevas e luz, ignorância e conhecimento, comodismo e medo de des-
cobrir o novo. O diálogo com o mito na narrativa de Saramago trans-
forma o Centro Comercial em uma caverna, cujos frequentadores não 
veem as luzes externas, vivem uma realidade ilusória. Essa ilusão se 
deve ao incentivo ao consumismo e ao capitalismo exacerbado. 

O tempo todo os clientes são estimulados ao consumo, mani-
pulados por anúncios. A estratégia é fazer com que todos sintam 
necessidade dos produtos que o Centro oferece: “Vender-lhe-íamos 
tudo quanto você necessitasse se não preferíssemos que você preci-
sasse do que temos para vender-lhe” (Saramago, 2016a, p.42). Essa 
política comercial iguala os indivíduos, mina “as defesas interiores 
resultantes da consciência da sua própria personalidade” (ibidem, 
p.240), uma vez que quer que todos sintam a necessidade dos mes-
mos produtos. 

Os consumidores são bombardeados pelos apelos dos anúncios: 
“Seja ousado, sonhe”; “esta não é a sua última oportunidade, mas 
é a melhor”; “você é o nosso melhor cliente, mas não o diga a seu 
vizinho” (ibidem, p.312). Por vezes, como ocorre com essa última 
frase, o Centro tenta criar a ilusão de um tratamento personalizado, 
individual. Os comerciantes parecem ter dos clientes a mesma ideia 
dos bonecos de Cipriano, há um modelo padrão (uma essência), que 
se diferencia apenas pela roupa e acessórios que se lhes põe. Ignoram a 
individualidade dos seres humanos, “é como se no nascimento de ca-
da uma se partisse o molde de que saiu, por isso é que as pessoas não se 
repetem, As pessoas não saem de dentro de moldes” (ibidem, p.62). 

A narrativa saramaguiana revela a monstruosidade das relações 
comerciais. O Centro exige exclusividade dos produtos para evitar 
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a concorrência, investe em trâmites burocráticos: “o aparelho buro-
crático do Centro é tão coca-bichinhos como o deste mundo cá fora, 
[...] Parece que não sabemos viver doutra maneira, Talvez não haja 
outra maneira de viver, O que talvez seja é demasiado tarde para 
haver outra maneira” (ibidem, p.211). Além disso, trata pessoas e 
mercadorias de forma descartável: “quem não se ajusta não serve” 
(ibidem, p.347); “o que deixou de ter serventia deita-se fora, In-
cluindo as pessoas” (ibidem, p.130). 

O Centro Comercial faz as pessoas viverem em uma redoma, 
alienadas, julgando que “só existe um caminho, o que leva do Centro 
ao Centro” (ibidem, p.233), e ocultando a realidade: “Suponho que 
há algumas verdades simples, É possível, mas não acredito que as 
possamos reconhecer dentro do Centro” (ibidem, p.258). A vida no 
Centro não se torna “mais que aparência, ilusão, ausência de senti-
do, interrogações sem resposta” (ibidem, p.242).

A chave de leitura da narrativa encontra-se quando, ao se deparar 
com a caverna de Platão no subsolo do Centro, Cipriano reconhece 
que “Essas pessoas somos nós” (ibidem, p.334). “Sendo o mito uma 
forma de as sociedades espelharem suas contradições, exprimirem 
seus paradoxos, dúvidas e inquietações, [...] refletir sobre a exis-
tência, o cosmos, as situações de “estar no mundo” ou as relações 
sociais” (Rocha, 1985, p.7), o romance de Saramago resgata a alego-
ria da caverna para mostrar, portanto, que os seres humanos podem 
estar enxergando apenas sombras da realidade, uma visão distorcida 
e opaca. O texto traça reflexões sobre o poder do capitalismo, a mo-
dernidade exacerbada, a valorização da tecnologia em detrimento do 
trabalho manual, a transformação dos indivíduos em sombras ou em 
massa, a sociedade convertida em espetáculo (cf. Debord, 1997), a 
construção de simulacros. Os homens ficam perdidos nesse labirin-
to, acomodados ou lutando contra essas condições. 

Outro espaço labiríntico também pode ser encontrado em O ano 
da morte de Ricardo Reis, romance em que Saramago transforma um 
dos heterônimos de Fernando Pessoa em personagem. Reis, que en-
tão vivia no Brasil, retorna a Portugal, quando fica sabendo da morte 
de seu amigo Fernando Pessoa. 
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Pessoa ganha autorização para vagar por nove meses como um 
fantasma, que visita, dialoga e passeia com Reis pelas ruas de Lis-
boa, no período da ditadura salazarista. A vida de Ricardo Reis sofre 
rodeios labirínticos na busca de sua identidade, na oscilação entre o 
amor intenso de Lídia e o pudor de Marcenda e na caracterização da 
cidade em um momento histórico-político-social crítico. 

Esses enredos que cercam a existência de Reis estão espacial-
mente simbolizados na cidade de Lisboa convertida em labirinto. 
No início da narrativa, transitar pela área urbana torna-se quase 
impossível devido à chuva torrencial que atingia o lugar e obrigava 
os motoristas a testar caminhos, a ziguezaguear por ruas e avenidas, 
buscando trajetos que permitam chegar a seu destino. Além disso, 
as portas dos estabelecimentos comerciais, todas fechadas, formam 
“a muralha que oculta a cidade, e o táxi segue ao longo delas, sem 
pressa, como se andasse à procura duma brecha, dum postigo, duma 
porta da traição, a entrada para o labirinto” (Saramago, 2006c, p.14). 

Ao caminhar pelas ruas de Lisboa, embora conhecesse bem o 
lugar, Ricardo Reis é comparado pelo narrador a um cego que não 
sabe por onde anda: “Falta a Ricardo Reis um cãozito de cego, uma 
bengalita, uma luz adiante, que este mundo e esta Lisboa são uma 
névoa escura onde se perde o sul e o norte, o leste e o oeste” (ibidem, 
p.87); “aqui precisamente mudam eles [os rumos] de direcção e 
sentido, o norte chama-se sul, o sul é o norte, parou o sol entre leste 
e oeste” (ibidem, p.88). Há total desorientação, pois nem mesmo os 
pontos cardeais podem ser identificados, as direções invertem-se e 
enganam o transeunte.

Enquanto percorre a área urbana, Reis tem a impressão de estar 
andando em círculos, pois voltava todas as vezes ao mesmo ponto, 
“era como se estivesse dentro de um labirinto que o conduzisse 
sempre ao mesmo lugar, a este bronze afidalgado e espadachim” 
(ibidem, p.67). A estátua de bronze a que se refere corresponde ao 
monumento dedicado a Camões,40 símbolo da literatura e da cultura 

 40 O monumento, projetado por Vitor Bastos e inaugurado em 1867, encontra-
-se em Lisboa, na Praça Luís de Camões, também conhecida como Largo de 
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portuguesas, cantor das glórias lusitanas, época que provoca nostal-
gia, vontade de retornar ao tempo em que os portugueses se torna-
ram uma nação notável, respeitada e invejada na Europa – talvez por 
isso que os caminhos conduzam sempre a Camões –, momento his-
tórico do país que contrasta com a censura, a perseguição, as revoltas 
contra o regime fascista de Salazar, que provocava medo e fazia ruir 
a esperança da população. 

Nos passeios desorientados, “Ricardo Reis tem um espírito que 
sempre procura encontrar simetrias nas irregularidades do mundo” 
(ibidem, p.232), mas aos poucos ele vai percebendo que tais sime-
trias, quando existem, mais confundem do que orientam. 

A certa altura, o narrador supõe um mecanismo que poderia au-
xiliar os homens na libertação do labirinto do mundo, mas a natureza 
humana tem dificuldades em praticar a estratégia: “São assim os 
labirintos, têm ruas, travessas e becos sem saída, há quem diga que a 
mais segura maneira de sair deles é ir andando e virando sempre para 
o mesmo lado, mas isso, como temos obrigação de saber, é contrário 
à natureza humana” (ibidem, p.86). O comentário da voz narrativa 
indica que aos seres humanos lhes apetece experimentar diferentes 
caminhos e direções (ir adiante, recuar, mudar de lado, desistir, rei-
niciar, reorganizar a rota), o que os torna, por natureza, indivíduos 
labirínticos. 

Além da área urbana, o cemitério é descrito na narrativa como 
uma cidade dentro de outra, tão confuso e de difícil circulação quan-
to o espaço que o cerca. Assim como em Todos os nomes, o cemitério 
parece espelho do território povoado, dando indícios de que, mesmo 
viva, a população podia considerar-se mortificada por conta dos 
desmandos da ditadura. 

Camões. Há, no centro da praça, uma estátua de bronze, representando o autor 
de Os Lusíadas, com uma coroa de louros na cabeça, vestido com trajes milita-
res, segurando uma espada na mão esquerda e apertando contra o peito, com 
a mão direita, sua epopeia famosa. Ao redor do pedestal sobre o qual a figura de 
Camões está assentada há oito estátuas de pedra de lioz que representam nomes 
ilustres da cultura e das letras portuguesas. A calçada da praça contém imagens 
alusivas ao mar, sereias e naus, elementos que fazem referência à obra Os Lusíadas. 
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Os espaços interiores, como a casa de Reis, também expressam a 
imagem do labirinto. Em certo momento, o médico-poeta espera a 
visita de Marcenda, conjecturando se ela viria a “este lugar fechado 
e retirado, que é como uma enorme teia de aranha, no centro da qual 
está à espera uma tarântula ferida” (ibidem, p.247). Caso a jovem 
fosse corajosa e aparecesse, o dono da casa fica pensando qual seria 
a melhor maneira de conduzi-la no “labirinto doméstico” (ibidem, 
p.248). Reis não consegue transformar a casa em um lar, pois não re-
conhece mais a sua pátria e projeta exteriormente suas inquietações 
interiores, a indecisão amorosa, a dificuldade de organizar sua vida 
profissional, as irregularidades do mundo a que ele assiste como um 
espectador privilegiado e transforma em versos, a sua relação com 
Fernando Pessoa, as reflexões sobre a morte. 

Em outro momento, o narrador menciona um sangrento episódio 
da Guerra Civil Espanhola, no qual houve o massacre de defensores 
republicanos e civis feitos prisioneiros por tropas nacionalistas, após 
a Batalha de Badajoz, em 14 de agosto de 1936. O texto se refere aos 
cativos como minotauros: “Os minotauros vestidos de ganga caem 
uns sobre os outros, misturando os sangues, transfundindo as veias, 
quando já não restar um só de pé irão os matadores liquidar, a tiro de 
pistola, os que apenas ficaram feridos, e se algum veio a escapar desta 
misericórdia foi para ser enterrado vivo” (ibidem, p.403).

Nesse caso, a associação com o Minotauro deve-se ao fato de que 
membros da tropa republicana foram encerrados na Praça de Touros 
e friamente executados a tiros pelos Teseus do exército nacionalista, 
que apoiaram a instauração da ditadura de Francisco Franco, na Es-
panha. Assim como fizera Borges em A casa de Astérion, Saramago 
inverte os papéis, fazendo de Minotauro o herói e de Teseu, o algoz. 
Embora no episódio do romance não se mencione a existência de 
plateia, a passagem recorda ainda a execução de traidores ou inimi-
gos nas arenas da Roma Antiga para entretenimento da população. 
No fundo, a narrativa evoca a Batalha de Badajoz para comparar o 
povo português a prisioneiros que vagam pelas ruas labirínticas de 
Lisboa e fogem da censura, controle e ameaças de execução perpe-
tradas por Teseus aliados ao regime autoritário salazarista. 
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Vivendo e observando essas circunstâncias, Fernando Pessoa, 
em conversa com Reis, revela a maneira melancólica como o médi-
co-poeta interpreta, em suas odes, a realidade circundante e a sua 
própria condição:

[...] a agitação dos homens é sempre vã, os deuses são sábios e in-
diferentes, vivem e extinguem-se na própria ordem que criaram, e 
o resto é talhado no mesmo pano, Acima dos deuses está o destino, 
O destino é a ordem suprema, a que os próprios deuses aspiram, E 
os homens, que papel vem a ser o dos homens, Perturbar a ordem, 
corrigir o destino, Para melhor, Para melhor ou para pior, tanto faz, 
o que é preciso é impedir que o destino seja destino. (ibidem, p.340)

Por meio dessa concepção, verifica-se que os deuses são submis-
sos a uma instância maior, o destino, implacável, contra o qual não 
se pode lutar. Contudo, contraditoriamente, parece que o homem é 
fadado a guerrear contra seu próprio destino, o que faz de sua vida 
um labirinto existencial.

A análise das narrativas de Borges e Saramago explicita a pre-
sença do labirinto como tema e forma de alguns de seus textos. Nos 
contos de Jorge Luis Borges, ele constitui uma imagem recorrente 
para representar o universo, convertido na casa de Astérion ou me-
taforicamente em uma biblioteca, entre outros espaços. O mundo, 
para o escritor argentino, é um labirinto de proporções gigantescas 
no qual os homens estão presos. Essa sensação de reclusão resulta 
da incompreensão das leis que regem o lugar habitado. “O sujeito 
percebe estar em um labirinto quando a experiência de seu espaço 
imediato se apresenta como um fragmento de uma trama que ele 
desconhece” (Almeida, 2017, p.304). Na percepção dos homens, o 
mundo assemelha-se a uma loteria, pois suas relações parecem estar 
vinculadas ao acaso, à sorte, o que provoca a impressão babélica, de 
confusão que domina tudo.

O indivíduo assume uma condição de errância, mas não deixa 
empreender um trabalho investigativo, buscando encontrar uma 
explicação, uma justificação para sua existência e para a forma como 
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o mundo está organizado. Contudo, essas tentativas são sempre 
frustradas, pois chegam repetidamente a duas conclusões possíveis: 
não há ordem nenhuma que movimente o universo, ou existe sim 
uma lógica, um arranjo, mas cujo entendimento foge à capacidade 
humana, porque o cosmos deve ser obra de divindades, de forças 
maiores, cujos pensamentos e ações são inacessíveis aos homens. 
Isso faz com que os errantes se sintam impotentes, angustiados, sem 
esperanças, melancólicos e solitários. Nessas circunstâncias, “[...] 
viver é percorrer solitariamente o labirinto, sem porta de saída e 
sem nenhuma possibilidade de um ato heroico que coloque um ser 
humano acima dos demais seres ou que dê um significado especial à 
errância” (Mello, 2007b, p.378).

Assim, “o sujeito do labirinto borgiano não está do lado de fora, 
perguntando-se pelo caminho que leva a seu centro, mas dentro, 
desde sempre, resignado a não poder sair” (Schwartz, 2017, p.304). 
Embora os resultados dessa investigação incessante sobre o mundo 
levem inevitavelmente às mesmas conclusões, os indivíduos não 
desistem de procurar uma ordem para o universo, mesmo que essa 
busca lhes custe todo o tempo de sua existência. Para amenizar 
a falta de respostas, resta aos homens tentar eles próprios impor 
uma lógica, uma coerência ao mundo, traçar alguma significação, 
abolir o absurdo. Para tanto, eles formam grupos – sigilosos, em sua 
maioria – e criam seus próprios labirintos por meio de diferentes es-
tratégias: a linguagem, a religião, a filosofia, a teologia, a metafisica, 
a literatura, a história, a arte, a ciência, a cultura. Tentam apreender o 
mundo em sua totalidade e estabelecer relações de causa e efeito. No 
entanto, todas essas áreas, segundo os textos de Borges, não passam 
de invenções. Assim,

No centro de todas essas ficções se lê aparentemente uma men-
sagem niilista que não é difícil de formular: o mundo coerente em 
que acreditamos viver, governado pela razão e codificado pelo esforço 
criador em categorias morais e intelectuais imutáveis, não é real. É uma 
invenção dos homens (artistas, teólogos, filósofos, visionários) que se 
sobrepõe a uma realidade absurda, caótica. (Monegal, 1987, p.74)
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Ainda que essas explicações suavizem as inquietações dos ho-
mens, eles não conseguem deixar de esquecer de que se trata de algo 
artificial, que não corresponde ao real sentido do mundo. O pessi-
mismo os invade e, por vezes, percebem que “o heroísmo é aceitar as 
condições resignadamente e esperar a única porta de saída possível, 
que é a morte” (Mello, 2007b, p.378).

Em resumo, pode-se dizer que “da visão caótica do universo 
emerge essa imagem favorita de Borges: o labirinto. O labirinto re-
presenta – em maior ou menor medida – o veículo por meio do qual 
Borges leva sua cosmovisão a quase todos os seus relatos”41 (Alazraki, 
1968, p.52). 

Cabe observar como o símbolo do labirinto, enquanto tema, é 
projetado por meio da forma em ambos os escritores, que se valem 
da utilização de metáforas, construções sintáticas complexas, adje-
tivação, descrições de ambientes, subversão da ordem cronológica e 
monólogo interior, entre outros recursos.

Verifica-se que o labirinto se manifesta na obra dos dois autores a 
partir de algum acontecimento incomum, insólito, que invade a rea-
lidade, seja o aparecimento de ordens secretas, de uma loteria, de um 
grupo de congressistas, de artigos de enciclopédias ou de livros com 
combinações de caracteres indecifráveis, seja por meio de um estra-
nho surto de cegueira, do encontro com um verbete de uma anônima 
que desperta sentimentos inexplicáveis, de um Centro Comercial 
de dimensões extraordinárias que converte a caverna de Platão em 
espetáculo, do encontro de uma entidade fictícia com um fantasma 
e do passeio por uma cidade que devolve os transeuntes sempre ao 
mesmo ponto. 

No entanto, se em Borges o labirinto ganha contornos niilistas, 
pois não há como os homens encontrarem a saída, em Saramago 
predomina a visão de labirinto como 

 41 “De la visión caótica del universo emerge esa imagen favorita de Borges: el labe-
rinto. El laberinto representa – en mayor o menor medida – el vehículo a través del 
cual Borges lleva su cosmovisión a casi todos sus relatos” (Alazraki, 1968, p.52).
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caminho para o amadurecimento daquele que percorrer suas gale-
rias, haja vista que é um percurso solitário, silencioso e monótono, 
no qual o itinerante não consegue ver diferenças entre os corredores 
que percorre. A solidão, a angústia, a repetição, já que o afasta da dis-
persão do cotidiano, possibilita-lhe um contato consigo mesmo, com 
sua consciência e, consequentemente, a transformação. A errância 
pelo labirinto provoca a sensação de estar perdido, condição essencial 
para a posterior e nova organização interna que possibilitará a “pas-
sagem” para uma forma de ser no mundo. (Mello, 2007b, p.377-8)

É exatamente esse processo de transformação por meio dos 
obstáculos enfrentados, essa trajetória iniciática, que abre gradativa-
mente os olhos dos cegos de Ensaio sobre a cegueira para uma nova 
interpretação do mundo, que provoca o encontro de José consigo 
mesmo em Todos os nomes, que permite a Cipriano Algor salvar sua 
família da alienação em A caverna e que faz Ricardo Reis refletir so-
bre sua identidade e redescobrir sua pátria. Além disso, nas obras de 
Saramago parece existir um fio de Ariadne capaz de libertar momen-
taneamente o homem de sua condição labiríntica. Esse fio consiste 
na alteridade, no olhar para o outro. Esse fato explica a manutenção 
da visão da mulher do médico, que pensava mais nos outros do que 
em si própria, e é comprovado pelos laços de amizade e coletividade 
que se estabelecem entre o grupo, que parece ser a chave para a liber-
tação do mal branco. Procurar a mulher desconhecida é que desperta 
iluminações sobre a realidade do Sr. José e permite descobrir quem 
ele de fato era. Cipriano Algor é influenciado pelo amor à família e 
pela paixão que passa a nutrir por sua vizinha Isaura. Ricardo Reis 
descobre aspectos de seu comportamento na companhia do amigo 
Fernando Pessoa ou das mulheres Lídia e Marcenda, com as quais 
travou um relacionamento amoroso. 

Uma mesma imagem, construída por meio de procedimentos 
linguísticos semelhantes, desperta, portanto, diferentes conotações 
nas obras destes dois dédalos da literatura e obriga o leitor a estar 
atento aos caminhos que vai percorrer pelas páginas labirínticas de 
Borges e Saramago.
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