
 
 

                    “Ensaio Sobre a Cegueira” – José Saramago. 
 

Introdução 
 

“Se podes olhar, vê. Se podes ver, repara.” 
 

Ensaio Sobre a Cegueira  é um romance do escritor português José Saramago, publicado em 1995 

Trata-se de um livro marcante, recheado de situações extremas que nos levam a reflexões profundas sobre o quanto o 
convívio em sociedade pode ser conflitante em meio a uma epidemia de cegueira abrupta. Tais reflexões trazem à tona diferentes 
questionamentos relacionados às necessidades humanas, apresentando-nos uma desordem social decorrente de uma epidemia 
repentina.  

e traduzido para diversas 
línguas. A obra se tornou uma das mais famosas de seu autor, juntamente com “Todos os nomes”, “Memorial do Convento” e “O 
Evangelho segundo Jesus Cristo”. 

 

 
Palavras do autor 

“Este é um livro francamente terrível com o qual eu quero que o leitor sofra tanto como eu sofri ao escrevê-lo. Nele se 
descreve uma longa tortura. É um livro brutal e violento e é simultaneamente uma das experiências mais dolorosas da minha vida. 
São 300 páginas de constante aflição. Através da escrita, tentei dizer que não somos bons e que é preciso que tenhamos coragem 
para reconhecer isso."  (José Saramago) 

 
GRUPO 1 

 

• Apresentar a biografia do autor, destacando as principais características observadas em suas obras, apontando aspectos 
relacionados ao discurso e aos fluxos de consciência. 

 
GRUPO 2 

 
• O grupo deve apresentar o enredo da obra até o momento em que a mulher do médico afirmou que não iria esquecer o rosto 

do homem da pistola ( primeiro conflito entre as alas). 
 

“Levantou o braço e disparou outro tiro. Caiu mais um bocado de 
estuque. E tu, disse o da pistola, não me hei-de esquecer da tua voz, Nem eu da 
tua cara, respondeu a mulher do médico.” 

 

• Ao apresentar o enredo, o grupo deve apontar elementos da narrativa :narrador,tempo, espaço, personagens e discurso. 

 
GRUPO 3 

 
• O grupo deve apresentar o enredo da obra a partir do fragmento abaixo até a saída dos cegos do manicômio. 
 

“Ninguém pareceu reparar no absurdo de dizer uma cega que não se vai 
esquecer de uma cara que não viu. Os cegos já tinham recuado o mais depressa 
que podiam, à procura das portas, em pouco tempo estavam os da primeira 
camarata a dar conhecimento da situação aos companheiros[...] 

 

• Ao apresentar o enredo, o grupo deve apontar elementos da narrativa: tempo, espaço, personagens e discurso. 

 
GRUPO 4 

 
• O grupo deve apresentar o enredo a partir da saída dos cegos do manicômio até o término da obra. 
• Ao apresentar o enredo, o grupo deve apontar elementos da narrativa: tempo, espaço, personagens e discurso. 

 
 

 
 

  

 
 

 
 

        
 

 

 
 
 

 DESTACAR E DEVOLVER ASSINADO 

  

Eu, __________________________________ , responsável pelo (a) aluno (a) ___________________________________________ 

da ______ série do Ensino Médio, estou ciente do Projeto Leitura – 2º Bimestre.  
                                                                       

                                                                                                       ______________________________________________ 
                                                                                                                 Assinatura do responsável 

Projeto Leitura – 2ª série – Ens. Médio 



 
GRUPO 5 

 
• O grupo deve apresentar uma reflexão sobre a obra, no que se refere aos elementos alegóricos, comentando sobre a 

representação do manicômio como um microcosmo da sociedade, relacionando os papéis das personagens dentro do manicômio 
(analisando todas as camaratas e alas) 

• As reflexões apontadas acima devem ser associadas às representações em uma sociedade: funções sociais de liderança, 
subordinação e intermediação. 

 
GRUPO 6 

 
Não é sem razão que Saramago enterra os cegos no manicômio – a lógica do mal impera ao ponto de fazer a única personagem 

que vê gritar: “O mundo está todo aqui dentro”. A cegueira é transmitida nas mesmas proporções que o mal se espalha. Todos 
pretendem se salvar, mas como cegos, pisam uns sobre os outros. Todavia, neste caso há uma “desculpa”: quem pisa é cego.  
 

• Levando em consideração toda a trama da obra, o grupo deve abordar histórias reais de fatos trágicos, relacionando-os à obra 
de José Saramago por meio de exemplificações, respondendo à pergunta: As reações da sociedade apresentadas no livro são 
totalmente fictícias ou são passíveis de acontecer?     

• Levantar discussões sobre a atuação do Governo na obra. 
• Apontar alguns fatos que comprovam um declínio do Capitalismo na obra. 

 
GRUPO 7 

 
Saramago não se considerava um romancista, mas um ensaísta. A fim de expor sua reflexão, o escritor lança essa ficção, que 

apresenta o corpo humano como peça fundamental para a compreensão do mundo e do “eu”.  
 

• O grupo deve abordar a temática do corpo, a qual parte da cegueira, fenômeno que se encontra no campo sensorial e, a partir 
daí, descortinar os demais processos perceptivos: a audição, o olfato, o tato e o paladar. 

• Fazer uma contraposição entre os aspectos positivos e negativos relacionados a essas percepções sensoriais, comprovando por 
meio de fragmentos do livro (contraposições entre início, meio e fim). 

• Analisar a  questão da “visão” na obra, tanto no que se refere à esposa do médico quanto ao desfecho.  

 
CONCLUSÃO 

 
Todos os grupos deverão apresentar conclusões acerca da obra, elencando os diferentes aspectos conflitantes, de maneira a 

contrastá-los com a realidade. Sendo assim, todos os grupos deverão apontar suas impressões a respeito da temática abordada, 
discorrendo, de acordo com a opinião do grupo, sobre os acontecimentos e suas possíveis aproximações com uma realidade 
semelhante  à realidade apresentada por José Saramago. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
A seleção deste livro para leitura é extremamente relevante, no que concerne ao estímulo ao desenvolvimento crítico-reflexivo 

dos alunos, visto que seu enredo é permeado de situações calamitosas que abarcam aspectos da degradação humana.    
Partindo disso, os alunos compartilharão opiniões sobre essa obra diferenciada, que investe em uma filosofia do corpo, com foco 

na percepção pelos sentidos, afastando-se, sobremodo, do racionalismo e rompendo com as dicotomias clássicas. 
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