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José Saramago e Fernando Pessoa, aos olhos da crítica consolidada ou mesmo da 

impressão de leitores comuns,  são dois monumentais  nomes da prosa poética ou da 

poesia  prosificada  em  língua  portuguesa.  Parece  convidativo  que,  em  tempos  de 

celebração  dos  noventa  anos  do  romancista  mais  marcante  da  literatura  ibérica 

contemporânea, visite-se o romance de sua autoria que dialoga com o ano da morte de 

um poeta pessoano. 

Neste  sentido,  busca-se,  aqui,  realizar  uma  análise  que  ousamos  chamar  de 

polifônica  –  para  usar  conceito  de  Mikhail  Bakhtin  –  com  intuito  de  conciliar  a 

produção  artística  dos  dois  autores  à  luz  de  vertentes  críticas  que  contemplam, 

sobretudo, o pensamento bakhtiniano,  mas que procuram incluir  as contribuições  de 

grandes leitores de romance, como Erich Auerbach e GyorgLukács, além de estudiosos 

de poesia, como Boris Schneidermann e o próprio Pessoa.

De 1922 – que legou um José repleto de palavras de humanidade, ano de bons 

ventos modernistas, avançamos para 1936 – que, em contrapartida, cicatrizou-nos com o 

fascismo acirrado,  a  Guerra Civil  Espanhola,  o  salazarismo massacrante:  O ano da 

morte de Ricardo Reis. Um percurso cuidadoso por este romance saramaguiano de 1984 

pode delinear caminhos literários que conduzem à polifonia historicamente inalcançada 

e à poesia da vida, usualmente olvidada.

Nesta perspectiva, arrolam-se dois pontos fundamentais de análise da narrativa 

que, metonimicamente, elucidam a investigação sobre toda a obra romanesca de José 

Saramago.  São  eles  o  realismo  contundente  que  apresenta  a  vida  lusitana  em 

intermitente desassossego e a insistência da presença poética em um mundo monológico 

onde ela parece impossível:

Felipe e Ramón nunca ousariam meter-se na conversa dos senhores doutores, 
cada um de nós tem dois lugares, aquele onde nasceu, aquele onde vive, por 
isso é que tantas vezes ouvimos dizer, Ponha-se no seu lugar, e esse não é o 
onde nascemos, se é preciso acrescentar (SARAMAGO, 2010, p. 133)
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A crítica cuidadosa de Erich Auerbach (2011) indica que “o realismo moderno 

faz do presente história” (p. 453). No segmento destacado de Saramago, as questões 

referentes à história, às classes e até mesmo à autoria são presentificadas. O lugar de 

onde se veio e aquele onde se vive não constituem o lugar devido de cada um. Visto que 

este é o lugar em movimento constante, o lócus da ação – seja o agir factual histórico ou 

a ação laboral pela palavra. Estendida a discussão do narrador até chegar ao âmbito da 

recepção saramaguiana,  pode-se intuir  que o realismo arguto do alentejano não teve 

lugar em sua casa, o que motivou exílios de movimento: deambular para pensar e agir.

O  emaranhado  jogo  da  palavra,  que  neste  romance  comporta  arenas  de 

personagens e de gêneros literários, é aqui entendido como jogo heteronímico – ou, 

ainda,  ampliado  bakhtinianamente  para  alteronímico  –  em que  a  multiplicidade  de 

consciências  (referente  aos  personagens)  e  de  alteridades  (concernente  às  vidas 

humanas) mostra-se fundamental. Para o teórico russo, essa exotopia do eu no outro, 

esse pôr-se não no seu lugar, mas no do outro, é basilar para a composição do romance 

realmente polifônico:

O excedente de minha visão em relação ao outro indivíduo condiciona certa 
esfera  do  meu  ativismo  exclusivo,  isto  é,  um  conjunto  daquelas  ações 
internas ou externas que só eu posso praticar em relação ao outro, a quem 
elas são inacessíveis no lugar em que ele ocupa fora de mim (...) Essas ações 
podem  ser  infinitamente  variadas  em  função  da  infinita  diversidade  de 
situações  da  vida em que eu e  o  outro  nos  encontramos  (...).  O que  nos 
importa são apenas os atos de  contemplação-ação – pois a contemplação é 
ativa e eficaz (...). Eu devo entrar em empatia com esse outro indivíduo, ver 
axiologicamente o mundo de dentro dele tal como ele o vê, colocar-se no 
lugar dele e, depois de ter retornado ao meu lugar, completar o horizonte dele 
com o excedente de minha visão (BAKHTIN, 2006, p. 22-23).

Felipe e Jamón, personagens pequenos no Ano da morte, jamais tomariam parte 

na  “conversa  dos  senhores  doutores”.  O  narrador  saramaguiano  criativo,  contudo, 

adentra não só a prosa  oficial pessoalizada no discurso dos senhores doutores, como 

também no discurso vivo,  popular e silenciado dos servidores  do hotel,  de que tem 

destaque  a  criada  Lídia.  Tal  procedimento  erige,  justamente,  como  o  ato  de 

contemplação-ação a que se refere Bakhtin: o autor português, outrado em uma entidade 

literária  autônoma,  o  autor  secundário,  que  é  o  nosso  narrador,  dá  vazão  à  fala 

pluridiscursiva dos personagens. Assim, consuma-se a ação axiológica de presentificar-

se no outro em uma contemplação completiva e eficaz porque ativa: a palavra literária é  

sempre ação.



Porque pensar é ação. Diz-nos Lídia, a musa pertencente ao projeto heteronímico 

de  Fernando  Pessoa,  agora  também  prosificada  e  transformada  em  personagem 

ordinária de romance, dotada de consciência singular:

Fica sabendo, Lídia, que o povo nunca está de um lado só, além disso, faz-me 
o favor de me dizeres o que é o povo, O povo é isto que eu sou, uma criada 
de servir que tem um irmão revolucionário e se deita com um senhor doutor 
contrário às revoluções, Quem é que te ensinou a dizer essas coisas, Quando 
abro a boca para falar, as palavras já estão formadas, é só deixá-las sair, Em 
geral, pensamos antes de falar, ou vamos pensando enquanto falamos, toda a 
gente é assim, Se calhar, eu não penso (SARAMAGO, 2010, p. 386).

Lídia é a personagem da iminência. Nela, tudo é agoral e urgente, porque assim 

é a vida do que ela mesma nomeia por povo. Se há tempo, para os doutores ociosos (ou 

contemplativos?) como Ricardo Reis, de pensarem e agirem pensando, para as criadas, 

irmãos revolucionários,  filhos  urgentes  e  “velhos  do restelo” – pessoas comuns que 

povoam uma Lisboa sem sentido –, o tempo é mesmo o da ação, da palavra, do gesto – 

pois,  conforme afirmação de  Fernando Pessoa-personagem o mesmo tempo  lho  vai 

acabando. Ocorre que os personagens vivos – sejam os inconscientes pensantes ou os 

conscientes que se calhar não pensam – não se dão conta plenamente dessa necessidade 

de movimentar a rede de fatalidades (LUKÁCS, 2012) que conduz a história ibero-

americana tornando-a cada vez mais nublada.

Quem se apercebe disso é o perspicaz defunto Fernando Pessoa. Nele reside uma 

espécie de “centelha poética” – para usar expressão de Boris Schneiderman (1982) – 

que alerta para a urgência da preservação da poesia da vida, que vem sempre atrelada a 

uma responsabilidade estética, ética e humana:

[...] é difícil a um vivo entender os mortos, Julgo que não era menos difícil a 
um morto entender os vivos, O morto tem a vantagem de já ter sido vivo, 
conhece  todas  as  coisas  deste  mundo  e  desse  mundo,  mas  os  vivos  são 
incapazes de aprender a coisa fundamental e tirar proveito dela, Qual, Que se 
morre, Nós, vivos, sabemos que morremos, Não sabem, ninguém sabe, como 
eu também não sabia quando vivi, o que nós sabemos, isso sim, é que os 
outros  morrem,  Pra  filosofia,  parece-me  insignificante,  Claro  que  é 
insignificante, você nem sonha até que ponto tudo é insignificante visto do 
lado da morte, Mas eu estou do lado da vida, Então deve saber que as coisas, 
desse lado, são significantes, se as há, Estar vivo é significante, Meu caro 
Reis,  cuidado  com  as  palavras,  viva  está  a  sua  Lídia,  viva  está  a  sua 
Marcenda,  e  você  não  sabe  nada  delas,  nem  o  saberia  mesmo  que  elas 
tentassem dizer-lho, o muro que separa os vivos uns dos outros não é menos 
opaco que o que separa os vivos dos mortos (SARAMAGO, 2010, p. 277-
278).



O narrador criado por Saramago faz ecoar a voz deste e a dos autores que ele 

treslê. Aqui, tem-se momento pleno em que ressoa a consciência profunda do Pessoa 

ortônimo,  especialmente nos seus últimos anos (combativos),  na década de 1930.  A 

perspicácia  responsiva,  que vê  e  aponta  as  insignificâncias  e  os  disparates  da  vida, 

alcança somente o morto, privado do poder de voz e ação. No esforço romanesco de 

Saramago, contudo, há que se desconfiar sempre, pois a pesquisa para composição de 

enredos e personagens é, não rara vez, absolutamente sofisticada. Tal constatação leva-

nos a buscar na poética dos anos da morte de Fernando Pessoa o poeta maduro e fibroso 

movimentador da arena romanesca:

Não meu, não meu é quanto escrevo.
A quem o devo?
De quem sou o arauto nado?
Porque, enganado,
Julguei ser meu o que era meu?
Que outro mo deu?
Mas, seja como for, se a sorte
For eu ser morte
De uma outra vida que em mim vive,
Eu, o que estive
Em ilusão toda esta vida
Aparecida,
Sou grato Ao que do pó que sou
Me levantou (PESSOA, 2010, p. 131).

Neste  poema  de  1932,  equaciona-se  a  escrita,  a  autoria,  a  vida  e  a  morte. 

“Porque,  enganado,/julguei  ser  meu  o  que  era  meu?”:  a  confusão  heteronímica  é 

interrogada com peso existencial e reelaborada por José Saramago com a bipartição de 

Pessoa  em personagens  distintos,  tendo como contraponto  máximo o  poeta  clássico 

Ricardo Reis. Autor místico e mítico que foi, o fazedor de versos lisboeta menciona o 

destino “se a sorte/for eu ser morte”. No nosso romance, o único que desacredita na 

sorte e não se verga ao destino é justamente Pessoa. O poema indica que para quem 

esteve “em ilusão” ao longo da vida, a morte pode ser um soerguimento: depois do pó é 

que se levanta. 

Em mais  um poema do mesmo ano,  o  ortônimo conjuga  o desassossego do 

mundo ao seu próprio:

Chuva? O meu desassossego...
A intranquilidade inerte
Que me torna quem me nego...
Chuva? Entorpeço e renego.
Que mágoa em mim me converte? (PESSOA, 2010, p.106).



Repare-se que, assim como na prosódia de Saramago, na poética do Lisboeta, há 

também a pressuposição do outro: “Chuva?”, pergunta-se a quem possa assumir o papel 

de interlocutor. Essa percepção sensível de eus além de si perpassa também a totalidade 

da obra saramaguiana. Cabe, neste ponto, evocar crítica de Valter Hugo Mãe, sobre a 

prosa de seu mestre em José e Pilar:

Li  sempre  os  seus  livros  à  procura  do  que  importa  para  a  vida  e  pensei 
também que a ficção num romance serve apenas para situarmos as ideias e, 
de mansinho, chegarmos à realidade e ao diálogo com o coletivo das pessoas. 
José Saramago fazia dos seus livros esse diálogo inclusivo, a solicitar dos 
leitores um empenho intelectual e emocional para pensar com seriedade sobre 
as mais diversas questões (MÃE, 2012, p. 9).

O  diálogo  inclusivo  faz  da  palavra  o  cerco  de  pessoas  que  se  empenham 

intelectual  e  emocionalmente  para  alcançar  o  outro.  No  esteio  dessa  procura 

heteronímica é que, de volta ao poema pessoano, o eu lírico é desassossegado porque 

está  entregue  a  uma  “intranquilidade  inerte”,  isto  é,  ainda  que  seja  uma  figura 

consciente assolada pelo que vê e vive, não abandona a inércia contagiosa dos dias, a 

ponto de se tornar o que se nega... Negar a inação é prática na poesia pessoana tardia e  

na experiência póstuma de Pessoa-personagem no romance. Repare-se que outra vez, 

prosa e poesia cruzam-se, e a chuva do desassossego de Fernando Pessoa reaparece na 

prosa saramaguiana de revisita ao tempo fechado de 1936: “Quem disser que a natureza 

é indiferente às dores e preocupações dos homens, não sabe nada de homens nem de 

natureza” (SARAMAGO, 2010, p. 187). 

Nesta coletânea de datas: 1922, 1932, 1935, 1936, 1984 coincide a perscruta 

latente pela poesia, enquanto fagulha de possibilidade humanizante aos homens. Para a 

Ibéria nublada do ano da Guerra Civil Espanhola ou para o dia sem data em que a 

Península deslocou-se do restante da Europa, distante fisicamente daquilo que sempre 

esteve veladamente à margem, o caminho apontado por Saramago é uma vez mais o da 

palavra-ação:

Não falta por aí, nunca faltou, quem afirme que os poetas, verdadeiramente, 
não são indispensáveis,  e eu pergunto o que seria  de nós se não viesse a 
poesia ajudar-nos a compreender quão pouca claridade têm as coisas a que 
chamamos claras (SARAMAGO, Jangada de Pedra, 2003, p. 304).

No Portugal nevoeiro do Fernando Pessoa autor de  Mensagem bem como na 

Lisboa  cinzenta  de  Saramago,  “tudo  é  incerto  e  derradeiro”  (PESSOA,  Mensagem, 

1960, p. 27), tudo se vê com a opacidade dos olhos embotados pelo autoritarismo, pela 



opressão, pelo exílio e pelo desassossego: resta (talvez) a poesia, para trazer alguma 

claridade às existências de cegueira.

Entrecruzando as biografias históricas às ficcionais de Pessoa-Saramago, pode-

se inferir que o Reis-personagem efetiva o caminho inverso ao de pensadores ativistas 

da  Península  Ibérica  como  Antonio  Ferro  e  Miguel  de  Unamuno.  Estes  saíram do 

ímpeto  atuante  dos  primeiros  anos  modernistas  para  chegar  ao  unilateralismo 

monológico  simpático  às  políticas  continuístas.  Ricardo  Reis,  com  sua  biografia 

reinventada por José Saramago, vai na contramão dos pensadores mencionados e de 

monarquista letárgico passa a poeta do desassossego – na cola de Pessoa – e prefere à 

procura da poesia, carregando um Jorge Luís Borges no braço, um deus do labirinto, 

em direção à morte, já que a vida em 1936 não está para as palavras plenas.

Assim,  mesclando,  no  grande  tempo  da  literatura,  os  personagens  reais  e 

ficcionais  que  compõem o  finito  tempo  da  vida,  acerca-os  a  procura  máxima  pela 

poesia: presente na opção de Reis pela morte, no retorno póstumo de Pessoa defunto, 

nas palavras sábias puladas da boca simples de Lídia, nas incursões que tem de ser do 

narrador  saramaguiano,  na  poética  outrada  de  Fernando  Pessoa  e  até  mesmo  no 

processo artístico do poeta José Saramago:

As palavras mais simples, mais comuns,
As de trazer por casa e dar de troca,
Em língua doutro mundo se convertem:
Basta que, de sol, os olhos do poeta,
Rasando, as iluminem (SARAMAGO, Os poemas possíveis, 1997, p. 23).

O poeta consagrado por seus romances apontava desde a década de 1960, em 

Poemas  possíveis,  a  possibilidade  de  fazer  poesia  –  entendida  como  instante  de 

plenitude – a partir do ordinário da vida, das palavras mais simples, da prosódia da 

prosa. No absurdo da existência – que comporta do nascimento de José à ascensão do 

fascismo europeu e a morte do último heterônimo pessoano em 1936 – as palavras são 

todas  novas,  nascem da  ação diária  de  alterar  à  força  a  curva  dos  horizontes,  para 

reinventar pontes que conduzam a uma nova história:

Somos iguais ao deuses, inventando
Na solidão do mundo estes sinais
Como pontes que arcam as distâncias (SARAMAGO, 1997, p. 58).

N’ O ano da morte de Ricardo Reis, como em vários outros romances do autor, 

restao poder da ação pela palavra – a ponte de Pessoa e Saramago que transforma o 



outro em uma possibilidade. Palavras escritas com tinta de longe para lembrar os dizeres 

incrustados na história, embora ainda não assimilados por ela, do grande pensador da 

polifonia da arte e da vida: urge “compreender este mundo como mundo dos outros” 

(BAKHTIN, 2006, p. 102), para o outro, no outro.
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