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Resumo: O presente artigo busca dissertar acerca dos aspectos intertextuais entre a obra O 

Ano da Morte de Ricardo Reis de José Saramago e a biografia e a produção textual de 

Fernando Pessoa e de um de seus mais conhecidos heterônimos, o poeta fatalista Ricardo 

Reis. A análise proposta é realizada a partir do embasamento teórico em Linda Hutcheon, 

Julia Kristeva e Bakhtin, nomes referenciais dos estudos 70 intertextuais. Durante o avanço do 

fascismo na Europa e às vésperas da Segunda Guerra Mundial, a morte de Fernando Pessoa 

traz de volta a Portugal o médico e poeta Reis – auto-exilado até então no Brasil. O que seria, 

inicialmente, uma simples visita tumular torna-se uma estadia sem previsões na antiga pátria 

que já não é mais a mesma, assim como Reis não é mais aquele concebido por Pessoa, que 

mesmo depois de morto vaga por Lisboa tendo contato com sua cria em transformação.  
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“... Tudo é meio, o diálogo é o fim. Uma só voz nada 

termina e nada resolve. Duas vozes são o mínimo de 

vida, o mínimo de existência.” 

Mikhail Bakhtin
3
 

 

 Estamos acostumados a ouvir que o debruçamento sobre a leitura e as possíveis 

viagens pelo universo literário são a melhor forma de se conhecer o mundo e ajudam a elevar 

o espírito humano; porém, mais vantajoso e proveitoso, que o labor em acumular 

conhecimento de eventos históricos e detalhes paisagísticos, é o que a literatura pode 

proporcionar em termos de autoconhecimento. Em um imbricamento e reflexo dos 

procedimentos humanos, criando de forma consciente o “eu” em detrimento e ao mesmo 

tempo proveito do “eu”, a literatura pode ser realizada, e assim imitando a vida, a partir do  
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“outro”, do discurso alheio, daquilo que em boa parte nos molda e nos mantém humanos. Pois 

que não havendo o “outro” jamais haveria o “eu”. 

 De modo grosseiro e resumido, o termo intertextualidade pode significar textos que 

citam textos, e é sobre tal tema, partindo da obra literária O Ano da Morte de Ricardo Reis de 

José Saramago, e de alguns dos teóricos mais importantes dos estudos intertextuais - como 

Mikhail Bakhtin, Linda Hutcheon e Julia Kristeva – que discorrerá o presente artigo. O 

chavão, que figura entre os mais desgastados, da arte que imita a vida faz aqui todo sentido. 

Estranho seria se diferente fosse, visto que ela não é outra coisa senão produção humana. 

 O Ano da Morte de Ricardo Reis, romance publicado pela primeira vez em 1984, narra 

o regresso de um dos heterônimos criados pelo poeta português Fernando Pessoa, Ricardo 

Reis, a Portugal após uma longa estadia no Brasil: 

 

Aqui o mar acaba e a terra principia. Chove sobre a cidade pálida, as águas 

do rio correm turvas de barro, há cheia nas lezírias. Um barco escuro sobe o 

fluxo soturno, é o Highland Brigade que vem atracar ao cais de Alcântara. 

[...] 

Há dezasseis anos que não vinha a Portugal, Dezasseis anos são muitos, vai 

encontrar grandes mudanças por cá, e com estas palavras calou-se 

bruscamente o motorista.  

Ao viajante não parecia que as mudanças fossem tantas. A avenida por onde 

seguiam coincidia, no geral, com a memória dela, só as árvores estavam 

mais altas, nem admira, sempre tinham sido dezasseis anos a crescer, e 

mesmo assim, se na opaca lembrança guardava frondes verdes, agora a 

nudez invernal dos ramos apoucava a dimensão dos renques, uma coisa dava 

para a outra (SARAMAGO, 1985, p.3 e 7)
4
. 

 

 Fernando Pessoa, conhecido tanto por suas obras assinadas com próprio nome quanto 

pela produção de seus heterônimos cunhou uma espécie de mini-biografia para cada um deles. 

De Ricardo Reis dizia que fora “educado num colégio de jesuítas, é [...] médico; vive no 

Brasil desde 1919, pois se expatriou espontaneamente por ser monárquico. É um latinista por  

 

                                                           
4
 Todos os excertos de O Ano da Morte de Ricardo Reis apresentados neste artigo foram retirados de uma versão 

em e-book disponível para download em: 

<http://minhateca.com.br/paulodicker/Documentos/Jos*c3*a9+Saramago/Jos*c3*a9+Saramago+-

+O+ano+da+morte+de+Ricardo+Reis,3491707.pdf>. 
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educação alheia, e um semi-helenista por educação própria”
5
. Não é desnecessário ressaltar 

que parte das qualidades atribuídas por Pessoa a Ricardo Reis são de sua própria biografia, 

uma delas a orientação política voltada para o monarquismo. 

 Para a construção de seu romance, José Saramago utilizou então estas biografias 

fictícias e reais no desenvolvimento de um Ricardo Reis regresso. É em dezembro de 1935 

que Fernando Pessoa morre e é nesta mesma época, mais precisamente no dia 29, que o 

médico/poeta chega a Lisboa. Não se sabe muito bem qual seria o motivo de seu retorno, além 

de uma visita tumular ao seu “criador” recém morto: 

 

O bagageiro levanta o boné e agradece, o táxi arranca, o motorista quer que 

lhe digam, Para onde, e esta pergunta, tão simples, tão natural, tão adequada 

à circunstância e ao lugar, apanha desprevenido o viajante, como se ter 

comprado a passagem no Rio de Janeiro tivesse sido e pudesse continuar a 

ser resposta para todas as questões, mesmo aquelas, passadas, que em seu 

tempo não encontraram mais que o silêncio, agora mal desembarcou logo vê 

que não, talvez porque lhe fizeram uma das duas perguntas fatais, Para onde, 

a outra, e pior, seria, Para quê [...] (SARAMAGO, 1985, p.6 e 7). 

 

 Após esta breve introdução acerca de O Ano da Morte de Ricardo Reis, é preciso 

retornar ao ponto inicial deste artigo quando tratávamos do “eu” e do “outro” e adicionar um 

novo componente a discussão: o “riso”. Foi ele, segundo as teorias que aqui serão pautadas, o 

maior responsável pela transformação do discurso e, conseqüentemente, da literatura. Um 

percurso longo, através de séculos, saindo do discurso épico e rumando para o romanesco em 

boa parte por meio do humor.  

 Segundo estas mesmas teorias, o riso, presente no discurso paródico nas suas mais 

variadas formas, desde a antiguidade – ora aceito ora numa espécie de clandestinidade - 

desafiou o “oficial”, a figura do herói, a voz una, aquilo que segundo as regras de cada tempo 

seria o correto. Para tal desarticulação do discurso monológico e a possibilidade da criação de 

uma nova forma de discurso, segundo Bakhtin, cooperou também o plurilinguismo (aqui no 

sentido de linguagens e línguas): 

 

                                                           
5
 Todos os textos de autoria de Fernando Pessoa e de seu heterônimo Ricardo Reis foram retirados da página 

virtual <http://arquivopessoa.net>. 
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O riso organizou as mais antigas formas de representação da linguagem, que 

inicialmente não era senão qualquer coisa como o escárnio da linguagem e 

do discurso de outrem. O plurilinguismo e, ligado a ele, o esclarecimento 

recíproco das linguagens elevaram estas formas para um nível artístico-

ideológico novo, sobre o qual o gênero romanesco se tornou possível 

(BAKHTIN, 1998, p.372, grifo do autor). 

 

 O romance é então fruto do discurso dialógico, da fala elaborada levando-se em conta 

a fala do outro, do intertexto, daquilo que não sou “eu”; filho da multiplicidade, resultado do 

descontentamento com o estabelecido e a habitual rigidez das normas onde o riso é um dos 

poucos momentos de liberdade e traz algo de frescor, pois, ainda de acordo com Bakhtin 

(1998, p.371) “a palavra romanesca teve uma longa pré-história [...] se formou e amadureceu 

nos gêneros do discurso familiar ainda pouco estudados, da linguagem popular falada, e [...] 

em alguns gêneros literários e folclóricos inferiores”. 

 O discurso romanesco se forma em oposição ao épico, onde são valorizados apenas os 

grandes feitos heróicos de um passado distante e inatingível, um tempo olvido pertencente a 

outro mundo, uma época onde a moral era mais elevada, baseada em lendas e mitos isolados 

de qualquer contemporaneidade. A epopéia é una, não questiona nem deixa margem para 

dúvidas não sendo possível reavaliá-la ou reinterpretá-la, está dada. Não faz parte do presente 

de quem a escreve nem de quem a lê.  Não faz ponte com o atual e seu futuro é sempre 

projetado no apocalipse.  

 É no confronto do discurso paródico com o épico que se insere o eu-em-detrimento-

do-eu-e-em-proveito-do-eu, pois é nesse momento que o discurso alheio se faz presente. Se 

sabemos que só desenvolvemos nossa humanidade por conta existência do outro é 

imprescindível que essa constatação esteja presente nas artes e aqui especificamente na 

literatura. Em detrimento do eu porque ele já não é mais o centro da verdade ou das 

narrativas, não é mais o único ponto de vista, não é mais inquestionável; em proveito do eu 

porque a partir da introdução do outro abrem-se novos horizontes, novas visões, novas 

possibilidades de aperfeiçoamento mútuo.   

 Toda essa elucubração a respeito do eu e do outro é tão somente para tentar mostrar 

que o mundo literário, e das artes em geral, não estão desconectados do mundo físico, com ele  
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sofre transformações ao mesmo tempo em que o transforma. Daí que o processo de 

deslocamento de um discurso uno para um discurso no mínimo duo pode ser visto como uma 

negativa ao oficialismo que a literatura, utilizando recursos do discurso paródico, soube bem 

aproveitar: 

 

No seu processo de surgimento e desenvolvimento inicial a palavra 

romanesca refletiu a antiga luta de tribos, povos, culturas e línguas, ela era 

uma ressonância completa dessa luta. Ela, em essência, sempre se 

desenvolveu nos limites das culturas e das línguas. (BAKHTIN, 1998, P. 

371). 

 

 Julia Kristeva, a responsável pela criação do termo “intertextualidade”, afirma que 

Bakhtin vai à contramão do formalismo russo e considera o estudo da estrutura literária a 

partir da relação que esta estrutura, em específico, tem com as estruturas anteriores, sendo 

cada estrutura um encontro de diversos textos. São mundos que se cruzam: “todo texto se 

constrói como mosaico de citações, todo texto é absorção e transformação de um outro texto. 

Em lugar da noção de intersubjetividade, instala-se a de intertextualidade, e a linguagem 

poética lê-se pelo menos como dupla” (KRISTEVA, 2005, p.68) (grifo original). 

 Com base em tal visão é que o produtor textual se insere e participa da história: tendo 

consciência daquilo que veio antes, de que sua produção só existe a partir de produções 

anteriores e de certa forma a sua produção é orientada pelas antecessoras. É o que Kristeva 

(2005) chama de escritura-leitura que se diferencia das demais formas de escrita por ser 

realizada de maneira consciente: 

 

Bakhtin situa o texto na história e na sociedade, encaradas por sua vez como 

textos que o escritor lê e nas quais ele se insere ao reescrevê-las. A diacronia 

transforma-se em sincronia e, à luz dessa transformação, a história linear 

surge como uma abstração; a única maneira que tem o escritor de participar 

da história vem a ser, então, a transgressão dessa abstração através de uma 

escritura-leitura, isto é, através da prática de uma estrutura significante em 

função de, ou em oposição a, uma outra estrutura (KRISTEVA, 2005, p.66, 

grifo do autor). 
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 Outra manifestação importante para compreendermos a origem do discurso romanesco 

- de como ele se formou e se estruturou, quais caminhos cursou para que o escritor pudesse de 

forma consciente desenvolver sua escritura-leitura e trabalhar a intertextualidade – é a do 

discurso carnavalesco. Na mesma obra de Kristeva já citada, ela comenta os estudos de 

Bakhtin referentes ao carnaval e ao seu aspecto transgressor, pois, quando o sujeito participa 

da atividade carnavalesca é ator e espectador. É ele e é outro ao mesmo tempo em que não é 

nada. No carnaval não há bem nem mal. Não há espaço para o maniqueísmo do discurso 

cristão, monológico e binário. É um tipo de discurso que não se encerra em si e abre 

possibilidades: 

 

Quem participa do carnaval é, ao mesmo tempo, ator e espectador; perde sua 

consciência de pessoa para passar pelo zero da atividade carnavalesca e se 

desdobrar em sujeito do espetáculo e objeto do jogo. No carnaval, o sujeito é 

aniquilado: aí se efetua a estrutura do autor enquanto anonimato que cria e 

se vê criar, enquanto eu e enquanto outro, enquanto homem e enquanto 

máscara (KRISTEVA, 2005, p.82, grifo do autor) 

 

 Como podemos observar até agora, ao tratar do tema “Intertextualidade” não podemos 

ignorar a formação do discurso romanesco e vice-versa nem nos esquecermos do discurso 

paródico, propulsor de ambos. Linda Hutcheon (1989), em sua obra Uma Teoria da Paródia, 

faz relevantes apontamentos acerca da influência da paródia e seu discurso nas artes modernas 

e procura livrar esta forma das definições deficitárias dos dicionários, que a simplificam como 

sendo uma imitação com fins de ridicularização. É que há o pastiche e a ridicularização e 

estes não poderiam ser colocados no mesmo cesto da paródia pela falta ou deficiência de 

conceituação. 

 Para Hutcheon (1989), a paródia pode ser vista como uma revisão crítica, onde não 

necessariamente o texto novo seria melhor ou pior que o texto original, o parodiado. Não há 

também uma lógica da paródia que estabeleça uma relação necessária de total discordância 

para com o texto parodiado, ainda que seja uma manifestação crítica. A paródia pode atuar 

tanto no sentido transformador quanto conservador e não deve ser encarada como puro 

escárnio: 
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[...] a paródia pode, obviamente, ser toda uma série de coisas. Pode ser uma 

crítica séria, não necessariamente ao texto parodiado; pode ser uma alegre e 

genial zombaria de formas codificáveis. O seu âmbito intencional vai da 

admiração respeitosa ao ridículo mordaz (HUTCHEON, 1989, p.28). 

 

E, 

 
[...] vejo a paródia operando como um método de inscrever a continuidade, 

permitindo embora a distância crítica. Pode, com efeito, funcionar como 

força conservadora ao reter e escarnecer, simultaneamente, de outras formas 

estéticas; mas também é capaz de poder transformador, ao criar novas 

sínteses, como defendiam os formalistas russos (HUTCHEON, 1989, p.32). 

 

 Pela teoria e pela discussão até aqui apresentada, fica claro que a intertextualidade não 

se restringe à mera citação de trechos de textos anteriores dentro de novos textos. Este recurso 

artístico pode ser trabalhado em diversos níveis e formas - que vão da mencionada simples 

citação ao aproveitamento de um ambiente, estilo, personagens; apenas para exemplificar, 

porque suas possibilidades provavelmente são infinitas. 

 Foi então, levando em conta estes vários níveis intertextuais, que Saramago produziu 

sua obra O Ano da Morte de Ricardo Reis. Sendo Saramago bastante diverso ideologicamente 

de Fernando Pessoa e de seu heterônimo Ricardo Reis – guardadas todas as devidas 

proporções de tempo/época -, existe no livro uma atmosfera de “vingança” (na falta de um 

termo melhor) onde a letargia política do parodiado é trabalhada. Não deixa de ser também 

uma homenagem ao poeta português que junto com seu heterônimo ganha voz própria, 

levanta do túmulo e vai vagar pela Lisboa chuvosa e na maior parte do tempo monótona: 

 

[...] é então que Ricardo Reis repara que por baixo da sua porta passa uma 

réstia luminosa, ter-se-ia esquecido, enfim, são coisas que podem acontecer a 

qualquer, meteu a chave na fechadura, abriu, sentado no sofá estava um 

homem, reconheceu-o imediatamente apesar de não o ver há tantos anos, e 

não pensou que fosse acontecimento irregular estar ali à sua espera Fernando 

Pessoa, disse Olá, embora duvidasse de que ele lhe responderia, nem sempre 

o absurdo respeita a lógica, mas o caso é que respondeu, disse Viva, e 

estendeu-lhe a mão, depois abraçaram-se [...] reparou que Fernando Pessoa 

estava em corpo bem feito, que é a maneira portuguesa de dizer que o dito 

corpo não veste sobretudo nem gabardina nem qualquer outra protecção 

contra o mau tempo, nem sequer um chapéu para a cabeça, este tem só o fato 

preto, jaquetão, colete e calça, camisa branca, preta também a gravata, e o  
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sapato, e a meia, como se apresentaria quem estivesse de luto ou tivesse por 

ofício enterrar os outros [...] Soube que me foi visitar, eu não estava, mas 

disseram-me quando cheguei, e Ricardo Reis respondeu assim, Pensei que 

estivesse, pensei que nunca de lá saísse, Por enquanto saio, ainda tenho uns 

oito meses para circular à vontade, explicou Fernando Pessoa, Oito meses 

porquê, perguntou Ricardo Reis, e Fernando Pessoa esclareceu a informação, 

Contas certas, no geral e em média, são nove meses, tantos quantos os que 

andamos na barriga das nossas mães, acho que é por uma questão de 

equilíbrio (SARAMAGO, 1985, p.48). 

 

 Como mencionado anteriormente, nosso protagonista, Ricardo Reis expatria-se 

espontaneamente para o Brasil por ser monárquico. O ano de sua partida para o auto-exílio é 

1919, mesmo ano de uma tentativa de restabelecer a monarquia em Portugal, num processo 

que ficou conhecido como “Monarquia do Norte” que em pouco tempo de vida acabou sendo 

rechaçada com um contragolpe militar em Porto. Fernando Pessoa em seus manuscritos não 

deixa claro que o motivo da partida de Ricardo Reis tenha exatamente esta motivação, mas 

deixa brechas para tanto. Saramago então transporta este médico e poeta para um contexto 

bem diferente daquele deixado por ele vários anos atrás. 

 A narrativa de O Ano da Morte de Ricardo Reis se desenvolve praticamente toda no 

ano de 1936. Um ano extremamente emblemático para a Europa, com acontecimentos que 

surtiriam efeitos posteriores ao redor do globo. Aquele indivíduo assumidamente fatalista, 

autor de versos como “A cada qual, como a „statura, é dada/A justiça: uns faz altos/O fado, 

outros felizes./Nada é prêmio: sucede o que acontece./Nada, Lídia, devemos/Ao fado, senão 

tê-lo.
6
”, e no mais das vezes indiferente aos baques do mundo, se deparará com novas 

situações, pessoas e sentimentos que deixarão o leitor em dúvida quanto a sua real 

personalidade, agora, certamente, transformado e em processo de transformação. Nada 

diferente daquilo que Hutcheon chamou de “transcontextualização irônica”: “Trata-se, com 

efeito, de uma forma de <<reciclagem artística>> (Rabinowitz 1980, 241), mas de uma forma 

muito particular, com intencionalidade textual muito complexa” (HUTCHEON, 1989, p.27): 

 

Salvador desligou o telefone, triunfante, conseguira manter com a cidade de 

Coimbra uma conversação coerente e conclusiva, e agora respondia a  

                                                           
6
 Trecho de poema de Ricardo Reis extraído da página virtual http://arquivopessoa.net 
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Ricardo Reis que lhe perguntara, Há novidade, É que de repente entraram-

me três famílias espanholas, duas de Madrid e uma de Cáceres, vêm fugidas, 

Fugidas, Sim, por causa de terem os comunistas ganho as eleições, Não 

foram os comunistas, foram as esquerdas, É tudo o mesmo, Mas vêm mesmo 

fugidas, Até os jornais falam disso, Não reparei. A partir de agora já não o 

poderá dizer. Ouvia falar castelhano por detrás das portas, não que se tivesse 

posto à escuta, mas a sonora língua de Cervantes chega a todo o lado, tempo 

houve em que na volta do mundo foi falar comum, nós, por nós, nunca 

chegamos a tanto. Que era gente de dinheiro viu-se ao jantar, pelo modo 

como vestiam, pelas jóias que mostravam, elas e eles [...] (SARAMAGO, 

1985, p.97). 

 

 Hotel Bragança, é nele que nosso herói se encontra hospedado em boa parte do 

romance e é nesse ambiente que podemos perceber a lenta mudança que se opera em Ricardo 

Reis. Ali conhece Lídia, uma camareira do hotel que se afeiçoa ao hóspede que tantos anos 

vivera no Brasil e carrega dentro de si uma angústia de motivo não muito definido; e 

Marcenda, filha do notário Sampaio, moça jovem que sofre de uma paralisia no braço 

esquerdo e precisa todos os meses ir a Lisboa fazer seu tratamento ficando pai e filha 

hospedados no mesmo hotel Bragança. Lídia e Marcenda são uma clara referência às musas 

do “real” Ricardo Reis: “É tão suave a fuga deste dia,/Lídia, que não parece que 

vivemos./Sem dúvida que os deuses/Nos são gratos esta hora [...]
7
” e, “[...] E colho a rosa 

porque a sorte manda./Marcenda, guardo-a; murche-se comigo/Antes que com a curva/Diurna 

da ampla terra [...]
8
”. 

 Confirmando o que diz Bakhtin em Epos e Romance: “Um dos principais temas 

interiores do romance é justamente o tema da inadequação de um personagem ao seu destino e 

à sua situação” (BAKHTIN, 1998, p.425), estas musas, tornadas seres terrenos, farão com que 

Ricardo Reis se contorça num misto de prazer e desespero, amor carnal e amor platônico. E, 

com o afloramento destes sentimentos desprezados pelo poeta Ricardo Reis, a referida 

transformação se torna mais evidente, mesmo que num contínuo de avanço e tentativa de 

refreamento e de autoquestionamento; pois que todo este processo não se configura como uma 

conversão religiosa e se aproxima bem mais de um “perder de chão”, um meu-mundo-posto-

em-dúvida a contragosto: 

                                                           
7
 Trecho de poema de Ricardo Reis extraído da página virtual <http://arquivopessoa.net>. 

8
 Trecho de poema de Ricardo Reis extraído da página virtual <http://arquivopessoa.net>. 
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Lídia aconchegou-se melhor, quer que ele a abrace com força, por nada, só 

pelo bem que sabe, e diz as incríveis palavras, simplesmente, sem nenhuma 

ênfase particular, Se não quisesse perfilhar o menino, não faz mal, fica sendo 

filho de pai incógnito, como eu. Os olhos de Ricardo Reis encheram-se de 

lágrimas, umas de vergonha, outras de piedade, distinga-as quem puder, num 

impulso, enfim, sincero, abraçou-a, e beijou-a, imagine-se, beijou-a muito, 

na boca [...] (SARAMAGO, 1985, p.230). 

 

E: 

 

Ricardo Reis desceu antes de o relógio dar as horas, não por urgências de 

apetite, mas por repentina curiosidade, saber se teria havido outras entradas 

de espanhóis se chegaram Marcenda e o pai, pensou em Marcenda, disse 

mesmo o nome dela em voz baixa, e ficou a observar-se atentamente, como 

um aprendiz de químico que misturou um ácido e uma base e agita o tubo de 

ensaio, não viu muito, é sempre assim se a imaginação não ajudar, o sal que 

daquilo resultou já era esperado [...] (SARAMAGO, 1985, p.110). 

 

 Ricardo Reis, pessoa já definida como fatalista, conservadora dos estamentos sociais 

que em sua poesia afirma nascer cada um destinado a estar no alto ou embaixo, não é contudo 

grosseiro no trato para com os de baixo. Em momento algum do romance o vemos tratando 

alguém com desdém por conta de sua posição social: é sobremaneira polido e respeitoso tanto 

em relação a patrões quanto a empregados. Mas, apesar de sua transformação em andamento e 

deste seu natural protocolar respeitoso, vez ou outra não se apoquenta em retirar vantagens 

das divisões sociais: 

 

[...] veio a tirar benefício do fortíssimo influxo espiritual que distingue estas 

paragens, foi caso que, por o verem assim bem-posto, vestido à cidade, 

houve fregueses que lhe deram, rusticamente, a vez, e por esta urbanidade 

pôde Ricardo Reis comer, mais depressa do que esperava, uns carapaus fritos 

com batatas cozidas [...] (SARAMAGO, 1985, p.197). 

 

 O fascismo avança na Europa e na Portugal comandada por Salazar o 

ultranacionalismo corre veloz com a criação da Mocidade Portuguesa, onde jovens seriam 

selecionados para um arremedo de Juventude Hitlerista. Em meio a um comício em Lisboa 

promovido por frentes fascistas de Alemanha, Espanha, Itália e Portugal; podemos sentir a  
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náusea sofrida por Ricardo Reis que, após ter se encaminhado até ali por pura curiosidade, 

questiona o espetáculo assistido: 

 

Chegou a casa com os pés doridos, uma estafa, abriu a janela para arejar a 

atmosfera abafada do quarto, e então compreendeu que em todo o caminho 

não pensara no que tinha visto e ouvido, julgara que sim, que viera a pensar, 

mas querendo recordar agora não encontrava uma única ideia, uma reflexão, 

um comentário, era como se tivesse sido transportado por uma nuvem, 

nuvem ele próprio, apenas pairando. Agora queria meditar, reflectir, dar uma 

opinião e discuti-la consigo mesmo, e não conseguia, tinha apenas 

lembrança e olhos para as camisas negras, castanhas, azuis, ali quase ao 

alcance da sua mão, eram aqueles os homens que defendiam a civilização 

ocidental, os meus gregos e romanos [...] Ricardo Reis olha a noite profunda, 

quem nos pressentimentos e estados de alma tivesse a arte de encontrar 

sinais diria que alguma coisa se prepara (SARAMAGO, 1985, p.258 e 259). 

 

 Ao lermos O Ano da Morte de Ricardo Reis levando em conta seu aspecto intertextual 

notaremos que esta é realizada em inúmeros níveis aqui não exemplificados, que vão para 

além da obra e das cartas pessoais de Fernando Pessoa. José Saramago, em seu quinto 

romance, conseguiu se mostrar porta voz de um espírito transgressor, tão característico dos 

movimentos que possibilitaram o surgimento do discurso e da forma romanesca; e, por meio 

da minibiografia e do universo dos poemas de um dos heterônimos de Fernando Pessoa, 

ambientar o leitor na periferia e na mente de uma Europa que caminhava para a Segunda 

Guerra Mundial. Textos dentro de outros textos que geram outros textos e assim testemunham 

em detrimento e em nosso favor. 
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