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O retorno do heterônimo
a Portugal: o romance-labirinto
de José Saramago
Ramsés Albertoni Barbosa*

Resumo
O artigo analisa o romance O ano da morte de Ricardo Reis, de José
Saramago, em que o autor articula um jogo labiríntico-narrativo que
abole, ou reconstrói em novas diretrizes, as noções recorrentes de ficção
e História. Nesta metaficção historiográfica, o autor reelabora a vida e a
obra do heterônimo Ricardo Reis, criação do poeta Fernando Pessoa, que
retorna a Portugal no crucial ano de 1935, após 16 anos auto-exilado no
Brasil, e durante oito meses irá vagar por uma conturbada Lisboa às vésperas
da Segunda Guerra Mundial. Nesse romance, Saramago problematiza o
conhecimento histórico e a distinção entre o ficcional e real, pois incorpora
os discursos literários, históricos e teóricos, repensando a reelaboração das
formas e os conteúdos do passado, desafiando, inclusive, as fronteiras entre
vida e arte ao jogar com as margens dos gêneros.
Palavras-chave: José Saramago, ficção, História, romance-labirinto
A entrada no labirinto narrativo
Na contemporaneidade, o romance pode ser interpretado como a
“epopeia da era burguesa”, conforme pondera Georg Lukács, por isso,
está paradoxalmente condenado à fragmentariedade e à insuficiência
por um substrato histórico-filosófico, além de ser a narrativa de uma era
para a qual a totalidade extensiva da vida não se dá de modo evidente,
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cuja imanência tornou-se problemática apesar de possuir uma aspiração
à totalidade. O romance é aquilo que, na cultura clássica, a epopeia era
para os gregos; assim, como epopeia moderna, o romance dá forma a
uma totalidade de vida fechada a partir de si mesma, buscando descobrir
e construir, pela forma, a totalidade oculta da vida, pois
Somente a prosa pode então abraçar com igual vigor as
lamúrias e os lauréis, o combate e a coroação, o caminho e
a consagração; somente sua desenvolta ductibilidade e sua
coesão livre de ritmo captam com igual força os liames e a
liberdade, o peso dado e a leveza conquistada ao mundo,
que passa então a irradiar com imanência o sentido
descoberto. [...] A estrutura dada do objeto aponta para
a intenção da configuração: todos os abismos e fissuras
inerentes à situação histórica têm de ser incorporados à
configuração e não podem nem devem ser encobertos por
meios composicionais. Assim, a intenção fundamental
determinante da forma do romance objetiva-se como
psicologia dos heróis romanescos: eles buscam algo. O
simples fato da busca revela que nem os objetivos nem os
caminhos podem ser dados imediatamente.1

Em rigor, o herói dessa epopeia moderna jamais será um indivíduo,
pois seu traço essencial é tratar do destino de uma comunidade, já
que a perfeição e a completude do seu sistema de valores articula um
todo demasiado orgânico para que uma de suas partes possa tornar-se
uma individualidade isolada2. A narrativa individual só pode ocorrer,
desse modo, sob o peso da vinculação de um destino com uma
totalidade, porquanto o destino universal é o que confere conteúdo
aos acontecimentos. De acordo com o autor, a perspectiva do narrador,
ao contrário, independentemente das convicções particulares de quem
escreve, estimula a compreensão da realidade como um processo
de transformação incessante, isto é, como um movimento que está
permanentemente engendrando o conhecimento.
Por conseguinte, várias são as linhas interpretativas do romance O ano
da morte de Ricardo Reis, de José Saramago3, pois o autor, ao perceber a
sobrevivência deste heterônimo do poeta Fernando Pessoa, resolveu
1
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prosseguir na criação da ficção heteronímica, refletindo que as pessoas não
imaginam que quem acaba uma obra talvez não seja aquele que a iniciou.
O “romance da morte” começou a ser escrito em sua adolescência, em
Xabregas, na Escola de Afonso Domingues, onde o escritor fazia o curso
industrial4. A escola possuía uma biblioteca escura e misteriosa, com altas
estantes envidraçadas com muitos livros. Neste lugar, ele encontrara um
livro encadernado que continha a revista Athena, fundada em outubro de
1924 por Pessoa e pelo pintor Ruy Vaz, cujo número publicara algumas
odes do heterônimo Ricardo Reis. De acordo com o autor,
Um dia, numa das minhas incursões à biblioteca da
escola (estava a chegar ao fim do curso) encontrei um
livro encadernado que tinha dentro, não um livro como
se espera que um livro seja, mas uma revista. Chamavase Athena, e foi para mim como outro sol que tivesse
nascido. Talvez alguma vez seja capaz de descrever esses
momentos. O que certamente não conseguirei explicar
é a razão por que me abalaram tão profundamente as
odes de Ricardo Reis ali publicadas, em particular as que
começam por Seguro assento na coluna firme / Dos versos
em que fico, ou Ponho na altiva mente o fixo esforço, ou
Melhor destino que o de conhecer-se / Não frui quem mente,
frui. Nesse momento (ignorante que eu era) acreditei que
realmente existia ou existira em Portugal um poeta que
se chamava Ricardo Reis, autor daqueles poemas que ao
mesmo tempo me fascinavam e assustavam. Mas foi anos
mais tarde, poucos, no princípio dos anos 40, quando
Adolfo Casais Monteiro publicou uma antologia de
Pessoa (então já eu sabia isso dos heterónimos), que uns
quantos versos de Ricardo Reis se me impuseram como
uma divisa, um ponto de honra, uma regra imperativa
que iria ser meu dever, para todo o sempre, cumprir e
acatar. Eram eles estes:
Para ser grande, sê inteiro: nada
Teu exagera ou exclui.
Sê todo em cada coisa. Põe quanto és
No mínimo que fazes.
Assim em cada lago a lua toda
Brilha, porque alta vive.

4

José Saramago, Cadernos de Lanzarote, São Paulo, Companhia das Letras, 1997.

206 | Réel • no 3 • Décembre 2019

Durou uns anos. Fiz o que pude para não ficar atrás do
que se me ordenava. Depois compreendi que não podiam
chegar-me as forças a tanto, que só raros deveriam ser
capazes de ser tudo em cada coisa. O próprio Pessoa, que
foi grande mesmo, ainda que de outra forma de grandeza,
nunca foi inteiro... Logo... Não tive outro remédio que
tornar-me humano.5

Assim, já consciente da criação heteronímica, os versos de Ricardo
Reis tornar-se-ão um paradigma e um parâmetro para o futuro escritor.
A partir de 1914, é bom ressaltar, Pessoa começara a criar os seus
heterônimos, autores imaginários a quem o escritor atribuía textos seus,
sendo que cada personagem possui estilo próprio e tendências bem
características, até mesmo conflitantes. Os heterônimos mais importantes
de Pessoa são Alberto Caeiro, Álvaro de Campos e Ricardo Reis. Pessoa
morre em 30 de novembro 1935 e, dentre as suas criações, apenas Caeiro
terá morte em vida do ortônimo, enquanto Álvaro de Campos e Ricardo
Reis continuarão a “existir”. A respeito da criação do heterônimo Ricardo
Reis, Pessoa relata que escrevera algumas palavras,
[...] umas coisas em verso irregular (não no estilo Álvaro de
Campos, mas num estilo de meia regularidade), e abandonei
o caso. Esboçara-me, contudo, numa penumbra mal
urdida, um vago retrato da pessoa que estava a fazer aquilo.
(Tinha nascido, sem que eu soubesse, o Ricardo Reis.)
[...] Eu vejo diante de mim, no espaço incolor mas real do
sonho, as caras, os gestos de Caeiro, Ricardo Reis e Álvaro
de Campos. Construí-lhes as idades e as vidas. Ricardo Reis
nasceu em 1887 (não me lembro do dia e mês, mas tenhoos algures), no Porto, é médico e está presentemente no
Brasil. [...] É um pouco, mas muito pouco, mais baixo, mais
forte, mais seco, [...] um vago moreno mate, [...] educado
num colégio de jesuítas. [...] Vive no Brasil desde 1919,
pois se expatriou espontaneamente por ser monárquico. É
um latinista por educação alheia, e um semi-helenista por
educação própria.6

Em vista dessa retomada narrativa, o artigo sinaliza os recursos
formais articulados por Saramago na construção do tecido vertiginoso do
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romance O ano da morte de Ricardo Reis, uma vez que o autor articula um
jogo labiríntico-narrativo que abole, ou reconstrói em novas diretrizes,
as noções recorrentes de ficção e história, reelaborando a vida e a obra
do heterônimo Ricardo Reis, que retorna a Portugal no crucial ano de
1935, após 16 anos auto-exilado no Brasil, e durante oito meses irá vagar
por uma conturbada Lisboa às vésperas da Segunda Guerra Mundial.
No romance de Saramago, o heterônimo retorna ao país natal após ser
informado, pelos jornais, da morte de seu criador, pois
Causou dolorosa impressão nos círculos intelectuais a
morte inesperada de Fernando Pessoa, o poeta de Orfeu,
espírito admirável que cultivava não só a poesia em
moldes originais mas também a crítica inteligente, morreu
anteontem em silêncio, como sempre viveu, mas como
as letras em Portugal não sustentam ninguém, Fernando
Pessoa empregou-se num escritório comercial, e, linhas
adiante, junto do jazigo deixaram os seus amigos flores de
saudade. [...] Outro diz doutra maneira o mesmo, [...] o
poeta extraordinário da Mensagem, poema de exaltação
nacionalista, dos mais belos que se têm escrito, foi ontem
a enterrar, surpreendeu-o a morte num leito cristão do
Hospital de S. Luís, no Sábado à noite, na poesia não era só
ele, [...] era também Álvaro de Campos, e Alberto Caeiro,
e Ricardo Reis, pronto, já cá faltava o erro, a desatenção,
o escreveu por ouvir dizer, quando muito bem sabemos,
nós, que Ricardo Reis é sim este homem que está lendo
o jornal com os seus próprios olhos abertos e vivos. [...]
Realizou-se ontem o funeral do senhor doutor Fernando
António Nogueira Pessoa, solteiro, de quarenta e sete anos
de idade, quarenta e sete, notem bem, natural de Lisboa,
formado em Letras pela Universidade de Inglaterra,
escritor e poeta muito conhecido no meio literário, sobre
o ataúde foram depostos ramos de flores naturais, o pior é
delas, coitadas, mais depressa murcham.7

Ao se apropriar das obras de outros autores, como Camões, Pessoa e
Jorge Luis Borges, Saramago agencia a influência literária nos termos de
Harold Bloom, ou seja, a influência entendida como relações entre textos,
dependente de um ato crítico de uma desleitura/desapropriação. A par disso,
leitura e escrita são governadas por uma relação de influência, em que a
7
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leitura é uma “desescrita” e a escrita é uma “desleitura”. Estamos enredados,
assim, naquilo que o autor define como o partilhamento dos dilemas do
revisionismo, entendido como um redirecionamento do olhar engendrado
pelo revisionista a desejar uma reestimativa, ou uma reavaliação. Destarte,
Saramago inclui e afirma em sua obra outros escritores, no mesmo momento
em que exclui e nega outros tantos. Percebemos, então, “que um poeta é
conhecido como poeta somente por um sistema inteiramente contraditório
de inclusão/exclusão, negação/afirmação que, pelo intermédio das defesas
psíquicas, se manifesta como introjeção/projeção”8.
Questionando o modus vivendi de figuras ficcionais e o seu
relacionamento com a morte, Saramago retoma a criação heteronímica
e busca problematizar a possibilidade da morte introduzindo-a em sua
própria obra, cuja personagem não é o poeta clássico heterônimo de
Pessoa, mas o hóspede solitário de um hotel
[...] que, ao sair do quarto, encontra uma folha de papel
com verso e meio escritos, quem me terá deixado isto
aqui, não foi, de certeza, a criada, não foi Lídia, esta ou
a outra, que maçada, agora que está começado vai ser
preciso acabá-lo, é como uma fatalidade.9

Ricardo Reis retorna a Portugal a bordo do navio Highland Brigade
– um vapor inglês da Mala Real, um barco escuro que atraca no cais de
Alcântara, após atravessar o Atlântico entre Londres e Buenos Aires – no
dia 29 de dezembro de 1935, domingo, 4 horas da tarde. O heterônimo
olha para o céu carregado de nuvens escuras e depois para os charcos, os
detritos da doca, e repara
[...] em uns barcos de guerra, discretos, não contava que
os houvesse aqui, pois o lugar próprio desses navegantes
é o mar largo, ou, não sendo o tempo de guerra ou de
exercícios dela, no estuário, largo de sobra para dar
fundeamento a todas as esquadras do mundo. [...] São
contratorpedeiros, senhor, nossos, portugueses, é o Tejo,
o Dão, o Lima, o Vouga, o Tâmega, o Dão é aquele mais
perto. Não fazem diferença, podiam mesmo trocar-lhes os
nomes, todos iguais, gémeos.10
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Esses são os primeiros sinais de alerta, percebidos por Ricardo Reis,
de que algo está na iminência de acontecer.
Após sua chegada a Portugal, o protagonista do romance se hospeda no
Hotel Bragança e manterá relações afetivas com duas mulheres, Marcenda
e a camareira Lídia. Deve-se ressaltar que, junto com Clöe e Neera, Lydia
(com “y”) é uma das três ninfas do heterônimo Ricardo Reis.
As rosas amo dos jardins de Adonis,
Essas volucres amo, Lydia, rosas,
Que em o dia em que nascem,
Em esse dia morrem.
A luz para elas é eterna, porque
Nascem nascido já o sol, e acabam
Antes que Apollo deixe
O seu curso visível.
Assim façamos nossa vida um dia ,
Inscientes, Lydia, voluntariamente
Que ha noite antes e após
O pouco que durâmos.11

Porém, a Lídia saramaguiana (com “i”) é diversa, pois, ao contrário
da musa, trabalha como serviçal e mantem relações sexuais com o
poeta clássico.
Já Marcenda não é o nome de uma pessoa, mas o gerúndio de
imarcescível nas odes de Ricardo Reis.
Saudoso já deste Verão que vejo,
Lagrimas para as flores d’elle emprego
Na lembrança invertida
De quando hei de perdel-as.
Transpostos os portaes irreparáveis
De cada anno, me antecipo a sombra
Em que hei de errar, sem flores,
No abysmo rumoroso.
E colho a rosa porque a sorte manda.
Marcenda, guardo-a; murche-se commigo
Antes que com a curva
Diurna da ampla terra.12

11
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Fernando Pessoa e Rui Vaz, Atena – Revista de Arte, vol. 1, Out. 1924 – Fev. 1925,
Lisboa, Imprensa Libanio da Silva, “Ode II”, p. 19.
Ibid., “Ode XVIII”, p. 23.
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Ao se apropriar dessas personagens, Saramago fará delas um par
contraditório das relações afetivas do heterônimo pessoano, que engravida
Lídia enquanto troca cartas de amor com Marcenda.
Ao longo do romance, Pessoa e Ricardo Reis terão vários encontros.
O primeiro deles se dará logo após a chegada do heterônimo a
Portugal, na madrugada do primeiro dia do ano de 1936. Ao chegar
no Hotel Bragança, Ricardo Reis repara que há luz em seu quarto, ao
abrir a porta depara-se com o seu criador sentado no sofá e que lhe diz
que tem ainda oito meses para poder circular à vontade por Lisboa.
Ao lhe entregar um telegrama do heterônimo Álvaro de Campos
comunicando a morte de Pessoa e a sua partida para Glasgow, Ricardo
Reis é advertido por seu criador que já não sabe mais ler. Pessoa para
diante de um espelho e comenta que “É uma impressão estranha, esta
de me olhar num espelho e não me ver nele, Não se vê, Não, não me
vejo, sei que estou a olhar-me, mas não me vejo, No entanto, tem
sombra, É só o que tenho”13. Ricardo Reis diz ao ortônimo não ter
certeza se continuará em Portugal, uma vez que seu retorno se deu ao
pensar que poderia ocupar o espaço de seu criador. Entretanto, Pessoa
adverte-o que nenhum vivo pode substituir um morto, pois ninguém é
verdadeiramente vivo ou morto.
Ao longo do romance, o sistema de controle social salazarista
investigará a personagem Ricardo Reis. Salvador, o gerente do Hotel
Bragança, entrega ao heterônimo uma intimação judicial enviada pela
Polícia de Vigilância e Defesa do Estado. Diante desse fato, o gerente,
antes solícito com Ricardo Reis, torna-se arredio e desconfiado, assim
como os outros funcionários do Hotel Bragança. Desse modo, a
personagem “olha-se a si mesmo e torna a ver-se aluno dos jesuítas,
infringindo a disciplina e a regra sem nenhuma outra razão que
existirem regra e disciplina”14.
Assim, desgostoso com a situação e incomodado com as desconfianças
infundadas, o heterônimo decide deixar o Hotel Bragança e se muda
para o Alto de Santa Catarina. Ao se apresentar, no dia 2 de março de
1936, às 10 horas, à Polícia de Vigilância e Defesa do Estado, Ricardo
Reis aguardará durante meia hora a chamada pelo seu nome. Durante o
interrogatório, a personagem diz ao doutor-adjunto que
13
14
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Sim senhor, sou médico e vim do Rio de Janeiro há dois
meses, Esteve sempre hospedado no Hotel Bragança
desde que chegou, Sim senhor, Em que barco viajou, No
Highland Brigade, da Mala Real Inglesa, desembarquei
em Lisboa no dia vinte e nove de Dezembro, Viajou
sozinho, ou acompanhado, Sozinho, É casado, Não
senhor, não sou casado, mas eu gostava que me
dissessem por que razão fui aqui chamado, que razões
há para me chamarem à polícia, a esta, nunca pensei,
Quantos anos viveu no Brasil, Fui para lá em mil
novecentos e desanove [...] foi para o Brasil por alguma
razão especial, Emigrei, nada mais, Em geral os médicos
não emigram, Eu emigrei, Porquê, não tinha doentes
aqui, Tinha, mas queria conhecer o Brasil, trabalhar lá,
foi só por isso, E agora voltou, Sim, voltei, Porquê, Os
emigrantes portugueses às vezes voltam, Do Brasil quase
nunca, Eu voltei, Corria-lhe mal a vida, Pelo contrário,
tinha até uma boa clínica, E voltou, Sim, voltei, Para
fazer o quê, se não veio fazer medicina, Como sabe que
não faço medicina, Sei, Por enquanto não exerço, mas
estou a pensar em abrir consultório, em criar outra vez
raízes, esta é a minha terra, Quer dizer que de repente
lhe deram as saudades da pátria, depois de dezasseis anos
de ausência, Assim é.15

O doutor-adjunto explica-lhe que não está fazendo um interrogatório,
pois as declarações do poeta não estão sendo registradas, é apenas
curiosidade em conhecer alguém que retorna a Portugal depois de
dezesseis anos ausente, por isso, é apenas uma conversa entre portugueses.
Apesar disso, o interrogatório encaminha-se para questionamentos a
respeito das pessoas de convívio do heterônimo durante sua permanência
no Brasil, pois o agente da repressão pergunta-lhe sobre as suas relações
com militares e políticos. Ao fim do interrogatório, o policial Victor é
encarregado de acompanhar Ricardo Reis à saída da delegacia e o vigiará
por toda a narrativa do romance.
Durante um dos encontros entre criador e criatura, Pessoa questiona
Ricardo Reis a respeito do interrogatório policial a que fora submetido.
Ironicamente, Pessoa conjetura com respeito às perguntas que foram
feitas a Ricardo Reis, e este lhe responde que
15

Ibid., p. 190.
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Teria muita graça eu dizer-lhes que de vez em quando
encontro o fantasma de Fernando Pessoa, Perdão, meu
caro Reis, eu não sou nenhum fantasma, Então, que é,
Não lhe saberei responder, mas fantasma não sou, um
fantasma vem do outro mundo, eu limito-me a vir do
cemitério dos Prazeres, Enfim, é Fernando Pessoa morto,
o mesmo que era Fernando Pessoa vivo, De uma certa e
inteligente maneira, isso é exacto.16

Notamos, então, que a investigação a que fora submetido o
heterônimo faz parte do sistema salazarista de controle social, e o policial
faz a apologia da Ditadura Nacional que, segundo ele, implantou o
sossego nas ruas, pondo o país a trabalhar.
Ficção e História
O romance O ano da morte de Ricardo Reis é construído na
perspectiva da narrativa gnoseológica, proposta por Tzvetan Todorov,
cuja importância do acontecimento é menor do que a da percepção e
do grau de conhecimento que temos dele, pois assim “como no romance
policial procura-se aqui a verdade a respeito de um evento material e
não a respeito de uma entidade abstrata; mas, [...] no final do livro não
estamos certos de possuir a verdade; [...] esta só existe sob a forma de
múltiplas aparências”17.
Todavia, para que haja o desdobramento dessa espécie-narrativa, é
necessário que ocorra, concomitantemente, a narração de tipo mitológica,
em que se combinam as lógicas da sucessão e das transformações, sendo
narrativas de certo modo mais simples. É o predomínio do conhecer
sobre o fazer. Dessa forma, este tipo de narrativa gnoseológica funda-se na
transtextualidade do romance que instala e indefine, paradoxalmente, a
linha de separação entre ficção e História, mantendo uma autoconsciência
em relação à maneira como tudo é realizado. O jogo realidade/ficção
constrói-se como a tessitura da teia da aranha que “lançou um fio até o
Porto, outro até o Rio, mas foram simples pontos de apoio, referências,
pilares, blocos de amarração, no centro da teia é que se jogam a vida e o
destino, da aranha e das moscas”18.
16
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Ao tecer a narrativa de seu romance, Saramago se apropria de uma
criação literária, estritamente literária, para torná-la centro de uma
obra que problematizará o conhecimento histórico, voltando-se para a
necessidade e o risco da distinção entre a ficção e a História, procedimento
corriqueiro na obra do autor. Por exemplo, no romance História do cerco
de Lisboa19, Saramago narra duas histórias, uma real, a do cerco da cidade
de Lisboa, ocorrido em 1147, quando os portugueses, com ajuda dos
cruzados, tomaram a cidade aos mouros, e outra fictícia, que surge após o
revisor Raimundo Silva, que vive uma relação afetiva com a editora-chefe
Maria Sara, alterar uma frase nas provas do tratado de história intitulado
História do cerco de Lisboa, título homônimo ao romance saramaguiano,
alterando a narrativa com um “não”, afirmando, assim, que os cruzados
não ajudaram os portugueses a conquistar Lisboa. O revisor Raimundo
recusa o seu trabalho de apenas suprimir e apagar palavras, e acrescenta
ao texto o advérbio “não”, pois
Com a mão firme segura a esferográfica e acrescenta
uma palavra à página, uma palavra que o historiador
não escreveu, que, em nome da verdade histórica, não
poderia ter escrito nunca, a palavra Não, agora o que
o livro passou a dizer é que os cruzados Não auxiliarão
os portugueses a conquistar Lisboa, assim está escrito
e portanto passou a ser verdade, ainda que diferente, o
que chamamos falso prevaleceu sobre o que chamamos
verdadeiro, tomou o seu lugar, alguém teria de vir a
contar a história nova, e como.20

Esse desvio da personagem transgride os limites da escrita, fazendo
do revisor um escritor e da história uma ficção que repete as “exaustas
histórias do cerco”, desmascarando as cristalizações historiográficas.
A esse respeito, Fredric Jameson questiona sobre a permanência do
romance histórico na contemporaneidade, pois é um gênero que se
desenvolveu com Walter Scott, no século XIX, de caráter eminentemente
realista, e que estaria fadado ao desaparecimento, já que, a partir da
estética modernista, tais romances se tornariam indistinguíveis de
outras obras não-históricas. Dessa forma, a sobrevivência do romance
histórico contemporâneo se articula a partir da oposição entre um
19
20

José Saramago, História do cerco de Lisboa, São Paulo, Companhia das Letras, 1989.
Ibid., p. 50.
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plano público ou histórico (definido pelos costumes, acontecimentos,
crises ou líderes) e um plano existencial ou individual, denotado
pela categoria narrativa das personagens. De acordo com o autor, na
contemporaneidade,
O romance histórico não deve mostrar nem existências
individuais nem acontecimentos históricos, mas a
interseção de ambos: o evento precisa trespassar e
transfixar de um só golpe o tempo existencial dos
indivíduos e seus destinos. [...] Nossa questão, portanto,
diz respeito à possibilidade de uma forma de romance
histórico propriamente modernista, e aqui proponho um
paradoxo: não poderia haver semelhante forma. [...] Hoje
em dia a verdade histórica é abordada não pela via da
verificação ou mesmo da verossimilhança, mas, sobretudo
por meio do poder imaginativo do falso e do factício, das
mentiras e dos engodos fantásticos.21

A possibilidade de existência do romance histórico na
contemporaneidade incide, portanto, na habilidade com que essa
interseção é configurada e expressa em cada caso específico, principalmente
no que diz respeito à “metahistória” e à dúvida acerca da referencialidade
e da verdade. Logo, “a versão pós-moderna envolveria não a dúvida,
mas apenas multiplicidade, a simples multiplicação de inúmeras versões
fantásticas e autocontraditórias”22.
Com relação à História, é possível sopesar que a sua moderna
conceituação, Geschichte, traz uma distância bem marcada entre as
experiências do passado e as expectativas do futuro. O fio condutor na
análise desse conceito são as suas transformações até à Modernidade,
conforme ajuíza Reinhart Koselleck. A palavra história, cujo primeiro
registro conhecido remonta a Heródoto, no século V a.C., é um
patrimônio de diferentes culturas ocidentais que há milênios é cultivado,
expandido e ressignificado. Não obstante, de acordo com Koselleck,
A História é um conceito moderno que – apesar de
resultar da evolução continuada de antigos significados
da palavra –, na prática, corresponde a uma configuração
nova. Naquilo que tange à História do termo, o conceito
21
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Fredric Jameson, “O romance histórico ainda é possível?”, Revista Novos Estudos, n° 77,
mar. 2007, p. 192- 201.
Ibid., p. 202.
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se cristaliza a partir de dois processos de longa duração
que no final vão confluir e, assim, desbravar um campo
de experiência que antes não podia ser formulado. Por
um lado, trata-se da criação do coletivo singular, que
reúne a soma das histórias individuais em um conceito
comum. Por outro lado, trata-se da fusão de História
(como conjunto de acontecimentos) e Historie (como
conhecimento, narrativa e ciência históricos).23

Dessa forma, a História tem por objeto o homem, por isso é a ciência
que estuda os homens no tempo, uma ciência dos homens no tempo,
cuja primeira característica é o conhecimento dos fatos humanos através
de vestígios24.
É possível compreender, por conseguinte, o romance O ano da morte
de Ricardo Reis como uma “metaficção historiográfica”, conforme formula
Linda Hutcheon, em que o autor deixa visível o subtexto ideológico
determinante das condições da própria possibilidade de produção e de
sentido nas práticas culturais, uma vez que articula uma complexa rede
discursiva de variados modos culturais, porquanto
[...] esse tipo de ficção não só é auto-reflexivamente
metaficcional e paródica, mas também tem reivindicações
com relação a certo tipo de referência histórica recémproblematizada. Mais do que negar, ela contesta as
“verdades” da realidade e da ficção – as elaborações
humanas por cujo intermédio conseguimos viver em nosso
mundo. A ficção não reflete a realidade, nem a reproduz.
Não pode fazê-lo. Na metaficção historiográfica não há
nenhuma pretensão de mimese simplista. Em vez disso,
a ficção é apresentada como mais um entre os discursos
pelos quais elaboramos nossas versões da realidade [...]
Uma das formas que toma essa ênfase é o destaque dado
aos contextos em que a ficção está sendo produzida –
tanto pelo autor como pelo leitor. Em outras palavras, as
questões da história e da intertextualidade irônica exigem
uma consideração de toda a situação “enunciativa” ou
discursiva da ficção.25
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Reinhart Koselleck, “A configuração do moderno conceito de história”, in R. Koselleck
[et al.] (org.), O conceito de história, Belo Horizonte, Autêntica Editora, 2013, p. 119.
Marc Bloch, Apologia da história ou o ofício do historiador, Rio de Janeiro, Jorge Zahar, 2002.
Linda Hutcheon, A poética do Pós-Modernismo, Rio de Janeiro, Imago, 1988, p. 64.
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Desse modo, a metaficção historiográfica formula questões
epistemológicas e ontológicas a respeito dos “regimes de historicidade”,
conceito desenvolvido por François Hartog e que diz respeito a algo
mais ativo que “época”, pois é a expressão da experiência temporal, haja
vista que organiza o passado como uma “sequência de estruturas”, uma
Erfahrung do tempo que conforma os modos de vivenciar o próprio
tempo26. Ou seja, está-se problematizando as maneiras de se refletir e
articular passado, presente e futuro, compondo um misto dessas três
categorias, lançando dúvidas sobre a possibilidade de qualquer consistente
“garantia de sentido”, qualquer que seja sua localização no discurso.
Saramago é consciente da impossibilidade de reconstituição plena do
passado, restando-lhe apenas a tarefa de “corrigi-lo” e de questionar as
certezas cristalizadas, substituindo o que foi pelo que poderia ter sido.
Destarte, a sua metaficção historiográfica agencia uma instabilidade ao
perpetrar uma leitura crítica no interior de uma leitura histórica, fazendo
com que os fatos duvidem de si mesmos. Segundo o próprio autor, o
romancista teria duas atitudes dentro da História; a primeira delas seria a
de reproduzir os fatos históricos, transformando a ficção em mera serva
de uma suposta fidelidade; a segunda, e mais ousada atitude, seria a de
entretecer num tecido ficcional o suporte dos dados históricos, cujo
narrador é muito mais complexo, pois é
[...] um narrador a todo tempo substituível, que o leitor
reconhecerá ao longo da narrativa, mas que muitas vezes
lhe dará a impressão estranha de ser outro. Este narrador
instável poderá mesmo ser o instrumento ou o sopro de
uma voz colectiva. Será igualmente uma voz singular que
não se sabe donde vem e se recusa a dizer quem é, ou usa
de arte bastante para levar o leitor a identificar-se com
ele, a ser, de algum modo, ele. E pode, enfim, mas não
explicitamente, ser a voz do próprio autor: é que este,
fabricante de todos os narradores, não está reduzido a
saber só o que as suas personagens sabem, ele sabe que
sabe e quer que isso se saiba...27

Para Saramago, o seu trabalho de escritor produz certa “oscilação
contínua” da qual participa diretamente o leitor, pois o autor provoca-o
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François Hartog, Regimes de historicidade, Belo Horizonte, Autêntica, 2013.
José Saramago, Cadernos de Lanzarote, op. cit., p. 624.
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com a negação das próprias certezas, criando-lhe a impressão da
dispersividade da matéria histórica no interior da matéria ficcionalizada,
desorganizando e reorganizando, temporariamente, tais instáveis
materiais.
O romance O ano da morte de Ricardo Reis, destarte, incorpora os
discursos literários, históricos e teóricos, repensando a reelaboração das
formas e conteúdos do passado, desafiando, além disso, as fronteiras
entre vida e arte ao jogar com as margens dos gêneros, haja vista que
insere/subverte o seu envolvimento mimético com o mundo, onde as
noções de realismo ou de referência entre o discurso da arte e da História
são alterados através de sua confrontação.
Na ficção contemporânea, conforme propõe Jameson28, é apresentado
um novo modelo para a demarcação, ou abolimento, das fronteiras
entre a arte e o mundo, pois se contesta as verdades da realidade e da
ficção, haja vista que o romance não reflete a realidade, e muito menos a
reproduz. A reprodução imaginativa do método histórico é chamada de
historiografia, que é o repensar a respeito dos problemas relacionados ao
conhecimento do passado. É a separação entre o literário e o histórico
que se contesta na teoria e na arte contemporânea, com a incorporação
textual de passados intertextuais enquanto elemento estrutural que
constitui a ficção, funcionando como marca formal da historicidade da
obra. A História está sendo repensada como uma criação humana, em
que o acesso ao passado está condicionado pela textualidade.
Desse modo, o romance O ano da morte de Ricardo Reis problematiza
a natureza da narrativa romanesca, questionando a sua legitimidade
enquanto projeto global de explicação, porquanto ficção e História se
confundem na escritura de uma aventura, caracterizada por tentar a
produção de uma ficção onde os mecanismos da realidade quotidiana
aglutinam-se sem dificuldade alguma às leis do texto.
O labirinto transtextual
Ao arrumar, na prateleira no quarto do Hotel Bragança, os poucos
livros que trouxera na viagem, Ricardo Reis se dá conta que esquecera de
devolver o livro The god of the labyrinth, de Herbert Quain, à biblioteca
do navio Highland Brigade. É forçoso ressaltar que a biblioteca é um
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espaço “em que as hierarquias se formam e se reformam [pois] oferece a
possibilidade de encontros inesperados, em que os escritores e os gêneros
‘menores’ desorganizam a hierarquia dos ‘maiores’”29, permitindo uma
arte combinatória com repetições e variações, uma vez que em seu espaço
existe uma “reserva infinita de peripécias” ficcionais. Dessa forma, o
heterônimo coloca o livro na sua mesa-de-cabeceira para lê-lo depois,
pois o tédio da viagem e o título deixaram-lhe curioso a respeito de um
labirinto com um deus.
Herbert Quain é um autor fictício criado pelo escritor argentino
Jorge Luis Borges, mestre nesses engenhos, no conto “Examen de
la obra de Herbert Quain” do livro de contos Ficciones. Segundo nos
informa o narrador-resenhista do conto, o livro de Herbert Quain pode
ser comparado a um livro da escritora Agatha Christie e a outros de
Gertrude Stein.
Quain ha muerto en Roscommon; he comprobado sin
asombro que el Suplemento Literario del Times apenas
le depara media columna de piedad necrológica, en la
que no hay epíteto laudatorio que no esté corregido (o
seriamente amonestado) por un adverbio. El Spectator,
en su número pertinente, es sin duda menos lacónico
y tal vez más cordial, pero equipara el primer libro de
Quain  The God of the Labyrinth a uno de Mrs. Agatha
Christie y otros a los de Gertrude Stein: evocaciones
que nadie juzgará inevitables y que no hubieran
alegrado al difunto.30

Conforme o resenhista borgiano, Quain escreveu um romance policial,
um romance “regressivo”, April March, uma comédia heróica, The secret
mirror, e Statements, um livro com oito narrativas. Nestes livros, o autor
reivindica os aspectos do jogo, tais como a simetria e as leis arbitrárias, e
a construção de histórias infinitas, infinitamente ramificadas. Contudo,
já acostumado com os malogros, Quain conhece o êxito com o seu
penúltimo livro. No último, ele escreverá para os imperfeitos escritores,
aqueles que devem se contentar com os simulacros. Por fim, o narrador
do conto diz ter extraído da terceira narrativa de Statements, The rose of
yesterday, a ideia das ruínas circulares do livro Ficciones.
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Beatriz Sarlo, Jorge Luiz Borges, um escritor na periferia, São Paulo, Iluminuras, 2008, p. 94.
Jorge Luis Borges, Obras completas, vol. I, Buenos Aires, Emecé Editores, 1974, p. 461.
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Ya que no todos son capaces de esa felicidad, muchos
habrán de contentarse con simulacros. Para esos
“imperfectos escritores”, cuyo nombre es legión, Quain
redactó los ocho relatos del libro Statements. Cada
uno de ellos prefigura o promete un buen argumento,
voluntariamente frustrado por el autor. Alguno – no el
mejor – insinúa dos argumentos. El lector, distraído por
la vanidad, cree haberlos inventado. Del tercero, The Rose
of Yesterday, yo cometí la ingenuidad de extraer Las ruinas
circulares, que es una de las narraciones del libro El jardín
de senderos que se bifurcan.31

De acordo com Borges, o melhor procedimento para se desenvolver
uma ideia é simular a existência de livros e de autores, oferecendo
um resumo, um comentário sobre livros imaginários, procedimento
análogo ao utilizado por Saramago no romance analisado, haja vista que
a escrita como reescrita de leituras “[...] pode ser uma base tão sólida
para a literatura quanto a imaginação obstinada de novas peripécias”32.
Conforme Sarlo, Borges, e diríamos igualmente Saramago, constroem
suas poéticas por meio de uma senda paradoxal:
[...] o da citação, da versão, da repetição com variações
de histórias que não lhe pertencem, da combinatória
regida pela ideia de que a literatura é um único texto
infinitamente variável e de que nenhum de seus muitos
fragmentos pode aspirar à dignidade do texto original.33

Dessa maneira, esses autores perfazem uma “dobra” narrativa “[...]
extremamente sinuosa, um ziguezague, uma ligação primitiva não
localizável. Nessa zona, há mesmo regiões em que o vínculo é substituído
por um liame mais frouxo, instantâneo”34. Calvino ressalta o fato de alguns
escritores construírem obras labirínticas cujas aberturas se estendem ao
[...] infinito sem o menor congestionamento, graças ao
mais cristalino, sóbrio e arejado dos estilos. [...] Nasce
com Borges uma literatura elevada ao quadrado e ao
mesmo tempo uma literatura que é como a extração da
raiz quadrada de si mesma, [...] cujos prenúncios podem
31
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ser encontrados em Ficciones, nas alusões e fórmulas
dessa que poderia ter sido a obra de um hipotético autor
chamado Herbert Quain.35

Consequentemente, é preciso que trilhemos um caminho para
localizarmos, na biblioteca de babel borgiana, o hexágono secreto em
cuja estante deve existir um livro que seja a cifra e o compêndio perfeito
de todos os demais.
Durante os seus últimos meses de vida, Ricardo Reis adiará a leitura
do livro de Quain, pois é “um labirinto com um deus, que deus seria, que
labirinto era, que deus labiríntico, e afinal saíra-lhe um simples romance
policial, uma vulgar história de assassínio e investigação”36. Saramago tem
plena consciência de sua produção literária e de seu discurso transtextual,
pois afirma que seu objetivo é a procura de modos e formas
[...] de tornar essa intertextualidade geral literariamente
produtiva, se me posso exprimir assim, usá-la como uma
personagem mais, encarregada de estabelecer e mostrar
nexos, relações, associações entre tudo e tudo.37

Deste modo, o leitor assiste à composição de uma escritura onde a
ação estende-se, distende-se e se auto-abarca, oferecendo-lhe uma obra
para além de uma obra, cujas personagens literárias transformam-se em
alguém com vida própria duradoura, detentoras de permanência e de
estabilidade oriundas de uma narrativa que se desdobra em outras obras,
proporcionando a discussão de três tipos de questões estéticas, conforme
pontua Sarlo:
As fontes do material literário.
As estratégias pelas quais a trama e as figuras discursivas
constroem um mundo imaginário.
A relação (repleta de impossibilidades) entre linguagem,
narração e representação.38

O romance de Saramago, por conseguinte, problematiza a ilusão
referencial, a transtextualidade e a proliferação do sentido. No
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universo da poética do labirinto saramaguiano sinalizamos, à vista
disso, um percurso que objetiva a análise da transtextualidade, ou seja,
aquilo que põe um texto em relação com outro texto que, conforme
Gérard Genette, é um aspecto universal da literariedade, pois não
existe obra literária que não evoque, de alguma forma, alguma outra
obra. Segundo o autor, existem cinco tipos de relações transtextuais,
quais sejam: intertextualidade, paratextualidade, metatextualidade,
arquitextualidade, hipertextualidade39.
Posto isto, podemos perceber que Saramago efetua um processo
transtextual que, além de evocar obras de outros autores, articula uma
“dobra textual” entre os seus próprios textos, citando-se a si próprio e
espalhando por suas obras, citações, referências e alusões. Por conseguinte,
a narrativa saramaguiana perfaz, conforme Deleuze uma dobra sobre si
mesma, descortinando uma multiplicidade de dobraduras narrativas
que a leva ao labirinto infinito da dobra sobre dobra, numa ausência de
centro em que os pontos de vista se multiplicam no pensamento que é
posto em movimento por sínteses disjuntivas, duplicando o fora com um
dentro que lhe é coextensivo na busca de um perpétuo reencadeamento,
pois “dobrar-desdobrar já não significa simplesmente tender-distender,
contrair-dilatar, mas envolver-desenvolver, involuir-evoluir”40. Nesse
processo, a obra saramaguiana irá se definir pela capacidade de fazer a
dobra e a desdobra de suas próprias partes.
No final do romance, Pessoa procura Ricardo Reis em sua residência
e lhe diz que eles não tornarão a se ver, já que o seu tempo chegara
ao fim. Deste modo, o heterônimo decide acompanhar o seu criador,
pega o livro The god of the labyrinth, de Herbert Quain, cuja leitura
adiara por todos esses meses, mas é alertado por Pessoa que “a leitura
é a primeira virtude que se perde” ao morrer. Ao abrir o livro, Ricardo
Reis vê apenas alguns
39
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[...] sinais incompreensíveis, uns riscos pretos, uma página
suja, Já me custa ler, disse, mas mesmo assim vou levá-lo,
Para quê, Deixo o mundo aliviado de um enigma.
Saíram de casa, Fernando Pessoa ainda observou, Você
não trouxe chapéu, Melhor do que eu sabe que não se
usa lá. Estavam no passeio do jardim, olhavam as luzes
pálidas do rio, a sombra ameaçadora dos montes. Então
vamos, disse Fernando Pessoa, Vamos, disse Ricardo Reis.
O Adamastor não se voltou para ver, parecia-lhe que desta
vez ia ser capaz de dar o grande grito. Aqui, onde o mar se
acabou e a terra espera.41

Deve-se observar que no início do romance O ano da morte de Ricardo
Reis, o narrador escreve “Aqui o mar acaba e a terra principia”, e no
final conclui “Aqui, onde o mar se acabou e a terra espera”, rematando
a narrativa de maneira circular, semelhante ao Ouroboros, conceito
representado pelo símbolo de uma serpente que abocanha a própria
cauda. Consequentemente, Saramago se insere na tradição portuguesa
ao encetar e consumar o romance da morte do heterônimo de Pessoa
com a inversão dos versos de Camões no épico Os Lusíadas:
Eis aqui, quási cume da cabeça
De Europa toda, o Reino Lusitano,
Onde a terra se acaba e o mar começa
E onde Febo repousa no Oceano.42

Enquanto no épico camoniano “o mar começa”, no romance
saramaguiano “a terra principia”. Fonte e foz, origem e termo do romance
se confundem, numa concepção clássica em que o oceano é concebido
como um rio circular que rodeava o planeta Terra. Ora, uma das maneiras
que se tem para que um livro seja infinito é que o seu processo seja
cíclico, circular, ou seja, a última página deve ser semelhante à primeira.
Dessa forma, ao construir o seu romance-labirinto de maneira circular,
Saramago pensa sua criação como algo que almeja o infinito, porquanto,
segundo Maurice Blanchot,
O infinito da obra, numa tal perspectiva, é tão-só o
infinito do próprio espírito. O espírito quer realizar-se
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numa única obra, em vez de realizar-se no infinito das
obras e no movimento da história. [...] Aquele que vive na
dependência da obra, seja para escrevê-la, seja para lê-la,
pertence à solidão do que só a palavra ser exprime: palavra
que a linguagem abriga dissimulando-a ou faz aparecer
quando se oculta no vazio silencioso da obra. A obra é
solitária [...] quem a lê entra nessa afirmação da solidão
da obra, tal como aquele que a escreve pertence ao risco
dessa solidão.43

Saramago cria, assim sendo, uma espécie de invisível labirinto do
tempo circular que abarca o passado e o futuro, com inumeráveis
antepassados confluindo para um romance que é um labirinto de
símbolos. De acordo com Umberto Eco, existem três tipos de labirinto,
quais sejam, o labirinto clássico unicursal com o fio sinalizador
de Ariadne, o labirinto maneirístico semelhante a uma árvore
estruturada com becos sem saída, e o labirinto rede, cujos pontos são
interconectáveis entre si, como no hipertexto44. Este labirinto rede é
extensível ao infinito e não possui a dicotomia interior/exterior, pois é
um processo constante, de quem o percorre, de correção das conexões
rizomáticas, cujos pontos podem ser ligados entre si. Dessa forma, a
personagem Ricardo Reis, consciente da sua finitude, perambula por
uma estrutura narrativa que lhe permite percorrer uma variedade de
linhas ficcionais, e, ao habitar o labirinto do romance de sua morte,
desvenda-o como um caminho que contém em si próprio os diversos
caminhos para fora de si mesmo.
Por conseguinte, é possível considerar que Saramago articula um
jogo labiríntico-narrativo que sinaliza recursos poéticos que permitem o
estudo de um conjunto de “atitudes escriturais”, tais como: a) “labirinto
autoreferencial” – a obra conforme dobras entre as (d)obras de Saramago;
b) “labirinto transtextual” – a obra conforme dobras entre obras de outros
escritores; c) “labirinto temático” – a obra conforme dobras entre os
vários temas desenvolvidos ao longo das obras saramaguianas: o sonho,
o labirinto, o espelho, o deserto, o jogo, Deus ; d) “labirinto ficcionalreal” – a obra conforme dobras relacionais da crítica ficção-real a partir
do questionamento histórico.
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O labirinto, por conseguinte, pode ser pensado como um hipertexto
constituído como um gradiente original de interfaces narrativas, cuja
particularidade seria o diagrama complexo de uma leitura/escrita nãolinear de uma interface reticulada num circuito errático e virtualmente
sem fim. Organizado de modo fractal, os nós ou conexões deste hipertexto
narrativo podem ser revelados à semelhança de toda uma rede, cujos
vários centros estão em perpétua mobilidade, desenhando-se, assim,
possibilidades outras de sentido, cuja navegação significa o desenhar de
um percurso em uma rede que pode ser tão complicada quanto possível,
pois cada nó pode, por sua vez, conter uma rede inteira. A extensão, a
composição e o desenho labiríntico deste romance-mar transtextual está
em constante construção e renegociação de paisagens.

