
    
 ANAIS ELETRÔNICOS DO IX Colóquio de Estudos Literários 

Diálogos e Perspectivas  
SILVA, Jacicarla S.; BRANDINI, Laura T. (Orgs.) 

Londrina (PR), 15 e 16 de setembro de 2015. 
ISSN: 2446-5488                  p. 461-473  

461 

 

 

AUTORREFLEXÃO LITERÁRIA EM O ANO DA MORTE DE RICARDO REIS E A 

MÁQUINA DE FAZER ESPANHÓIS 

 

Rodrigo da Silva Tomé
1
 

Rosana Apolônia Harmuch (Orientadora)
2
 

 

Resumo: Desde a modernidade, o gênero literário romance busca não apenas contar histórias 

atraentes com o intuito de conquistar um grande número de leitores, mas também se esforça 

no exercício da metalinguagem; ou seja, a literatura também avança no desenvolvimento 

estético, e uma das estratégias é pensar a si mesma. Neste sentido, apresentarei o conceito de 

literatura como construção autorreflexiva na perspectiva de Culler (1999). Para tal objetivo, 

utilizarei dois romances portugueses: O ano da morte de Ricardo Reis, de José Saramago e A 

máquina de fazer espanhóis, de Valter Hugo Mãe. O corpus da pesquisa selecionado segue 

critérios de representatividade da literatura mais recente, especificamente da literatura 

portuguesa.  
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Introdução 

 

Por isso escrevo em meio 

Do que não está ao pé, 

Livre do meu enleio, 

Sério do que não é. 

Sentir? Sinta quem lê! 

(Fernando Pessoa) 

 

 É notório que a literatura se beneficia duplamente com o passado, seja pelo legado 

estético das obras anteriores, seja ao repensar as próprias práticas e estratégias discursivas a 

partir daquelas. Na literatura portuguesa contemporânea, Valter Hugo Mãe e José Saramago 

são exemplos de como o romance não só entretém o público com suas tramas, como também 

busca o controle e inovação da literatura. Em outras palavras, “a literatura é uma prática na  
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qual os autores tentam fazer avançar ou renovar a literatura e, desse modo, é sempre 

implicitamente uma reflexão sobre a própria literatura”(CULLER, 1999, p. 41). Neste estudo 

pretendo discutir este refletir sobre a própria literatura a partir de dois romances portugueses, 

O ano da morte de Ricardo Reis e a máquina de fazer espanhóis. 

  Vale ressaltar que não apenas a literatura, mas toda prática discursiva pode se utilizar 

de recursos como a autorreflexão e a intertextualidade. Nesse sentido, os estudos literários e a 

investigação daquilo que pode ser ou não literatura se fazem necessários. A forma singular 

como são feitas essas duas estratégias talvez sirva como indicador. 

 Na Alemanha do período romântico começou a ser delineada uma teoria do romance, 

gênero ainda recente e sem espaço definido na crítica. Em meio a abordagem clássica de 

apreciação do texto literário, entre defensores e detratores – cada qual se valendo de 

argumentos muito similares, porém com pontos de vista diferentes –, a autorreferencialidade, 

uma das características do romance, foi problematizada. De acordo com Voloubuef (1999), 

Friedrich Schlegel, dentre outros teóricos do romantismo, “renega o receituário classicista, 

que prescreve a elaboração de uma obra homogênia, fechada em si mesma e completa 

constituindo uma unidade autônoma, na qual não há lugar para referências (em meio ao texto) 

ao autor do texto ou ao processo criativo” (VOLOUBUEF, 1999, p. 90). 

 Além disso, é fundamental dizer que, para os primeiros romancistas, a necessidade de 

autoerreferenciação não tinha apenas valor estético, mas também foi fator crucial para o 

sucesso de um novo gênero literário que se estabelecia e precisava se apresentar ao público. 

Estes textos pretendiam ser populares e também terem aceitação da crítica. Para que tal 

objetivo fosse alcançado a contento, os romancistas do século XIX lançaram mão da ironia ou 

ironia romântica, como bem foi observado pela pesquisadora Karin Voloubuef. A ironia 

romântica, segundo Schlegel, “decorre da compreensão do mundo como paradoxo, do mundo 

como aglomerado de contradições e incoerências.  

 Tal estratégia consiste basicamente em interromper a ação narrativa para que o 

narrador se dirija ao leitor, ora indagando-o, ora fazendo comentários acerca do que é narrado, 

mas não apenas isso, a ironia romântica “não se esgota na mera interrupção do fluxo narrativo 

com o narrador dirigindo-se ao leitor. É, muito além disso, um recurso que se destina a  
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fomentar uma constante discussão e reflexão sobre literatura” (VOLOBUEF, 1999, p. 99). 

Enfim, o uso desse artifício beneficiou e beneficia duplamente a recepção do romance, seja na 

preparação do público leitor comum, seja demonstrando à crítica e aos rivais e detratores as 

qualidades de composição da obra sem a necessidade de paratextos, como cartas, prefácios ou 

artigos de jornal. 

  Além disso, os primeiros romancistas enfrentavam o preconceito quanto a 

necessidade ou validade de suas obras. A proximidade temática do romance com a realidade, 

diferente dos gêneros literários clássicos; a mania dos autores em insistir na veracidade dos 

eventos narrados, confundindo com fatos históricos; os sucessivos ataques da igreja católica 

contra o conteúdo considerado imoral, tudo isso fizeram com que os críticos, defensores 

daquele novo gênero literário, tentassem delimitá-lo.  

 Portanto, a distinção entre o texto ficcional e não ficcional, o controle do imaginário e 

a afirmação do romance, como nos diz Lima (2009), sempre foi de grande importância para 

os estudos literários e para os romancistas. Principalmente no início da modernidade em que 

era necessário distinguir o texto histórico do relato de viagem fantasioso, era preciso usar de 

estratégias no próprio corpo do texto, como a autorreflexão, por exemplo, para haver essa 

diferenciação, já que os romancistas procuram para confundir os leitores conferindo à obra o 

status de texto que apresenta fatos reais. Ou seja, era necessário ter o controle sobre essa 

produção textual. 

 Esse controle que nos fala Costa Lima, no entanto, não pode ser confundido com 

autoritarismos de viés político-ideológico, assim como também não perpassa valores morais, 

nem mesmo estéticos. Lima (1999, p. 181), citando Ghelen, afirma que o ser humano é uma 

“criatura carente” e, sendo ciente desta carência, deve converter-se “em um ser de disciplina”, 

capaz de “diferir e inibir necessidades e interesses”. Neste ponto, Lima se afasta das 

concepções de controle de Ghelen, pois para quele 

 

a capacidade humana de inibir e diferir necessidades e interesses apresenta 

outra face: como essa é uma capacidade aprendida, o indivíduo pode deixar 

de inibir e diferir em favor da comunidade para se comprazer a si próprio. 

Há, portanto, o risco (...) de "que as ações e impulsos humanos não mais  
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retornem ao mundo senão que se refinem infinitamente e se persigam a si 

mesmos" (ib., 315). Para Gehlen, o controle negativo é aquele em que sua  

força de disciplina é usada em favor do próprio agente, e não da 

comunidade/sociedade a que pertence. Contra tal risco, aponta para o 

caminho de "a estrutura (Verfassung) social promover o contato social 

aberto, chegando mesmo a forçá-Io" (LIMA, 1999, p. 181) 

  

 Certamente uma ideia de controle que favoreça o coletivo, em detrimento de 

aspirações individuais, poderá ter implicações diretas com regimes autoritários. É exatamente 

aqui que Costa Lima se distancia de Ghelen em seu livro. As implicações de um controle do 

imaginário, para ele, tem relação muito mais ampla e subjetiva do que político-ideológica. 

Historicamente a ciência, o Estado e o cristianismo tiveram papel decisivo para que o 

conhecimento ocidental fosse controlado de forma ora positiva, ora negativa. Costa Lima 

investiga estes aspectos ressaltando a necessidade de controle da produção cultural, mais 

especificamente as obras ficcionais. 

 Portanto, o romance passa a estabelecer contato com a vida urbana e personagens com 

nomes comuns, o que levou o romance a imitar o tempo e espaço de sua produção. Além 

disso, com o crescente número de gêneros textuais – mais especificamente aqueles que 

mesclam o factual com o ficcional, como por exemplo, crônicas jornalísticas e a imitação de 

diários pessoais ou cartas –, a necessidade de controle passou a ser primordial para que se 

pudesse delimitar o que é verdadeiro e o que é falso dentre os gêneros textuais e em suas 

variações. Para este estudo, é interessante refletir sobre o controle no sentido de que tais 

limites também fazem parte da autorreflexão literária como fim estético e crítico.  

 Apesar de hoje o romance ser gênero ficcional consolidado – guardadas as diferenças 

narrativas, estilísticas e funcionais –, a produção literária atual tem se dedicado em não apenas 

conservar, como também desenvolver novas formas autoteorizantes. 

 Para Culler (1999) esta reflexão sobre o próprio texto literário também perpassa 

relações intertextuais, no entanto, para ele não há dissociação entre autorreflexão e 

intertextualidade, ambas as práticas caminham para o mesmo fim de aprimoramento do 

discurso literário. No caso dos romances que pretendo analisar, como intertexto, temos a 

presença de Fernando Pessoa. No primeiro romance, o protagonista é Ricardo Reis,  
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heterônimo de Pessoa e no segundo romance, a aparição da personagem Esteves, do poema 

Tabacaria. 

  

Sobre os romances 

  

 Em O ano da morte de Ricardo Reis, Saramago recria o heterônimo Ricardo Reis em 

um contexto posterior à morte de Fernando Pessoa. Em a máquina de fazer espanhóis, Mãe 

insere no romance um idoso de oitenta e quatro anos em um asilo, este conhece um homem 

centenário, de nome Esteves, que se autointitula o Esteves do poema Tabacaria.  

 Em ambos os romances temos, portanto, a influência do poeta português. Dessa 

relação intertextual surgem reflexões sobre o que é literatura e como ela deve ou não se 

relacionar com a realidade. Cada obra explora o recurso da autorreflexão de acordo com 

concepções que se assemelham ou divergem dentro dos textos, pois temos vozes diferentes a 

comentar sobre a literatura, como veremos adiante.  

 Acredito que seja possível inferir, baseado em Culler (1999), que a leitura de um 

romance pode ser feita de forma teórica por meio de seu próprio corpo textual. Sendo assim, 

segundo o pressuposto de que a literatura, mais especificamente o romance – reflete sobre a 

própria produção ou sobre a ideia do que seja literatura – farei a análise autoteórica dos dois 

romances citados acima.  

 Convém salientar que apesar das diferenças entre as obras – O ano foi publicado em 

1984 e tem foco narrativo na terceira pessoa, enquanto que a máquina, 2010, na primeira 

pessoa, entre outras – em ambas há o diálogo direito ou indireto com o leitor, seja para dar 

visibilidade ao próprio texto, seja para falar sobre literatura. 

 Ainda quanto ao foco narrativo, é preciso reiterar que, tanto no texto de Saramago, 

quanto no de Mãe, há alternância entre a voz dos narradores e a dos personagens realizar 

reflexões sobre o texto ficcional. Essa divisão, que num primeiro momento pode parecer 

meramente formal, carrega diferenciações na linguagem e até mesmo na divergência ou 

convergência de ideias autoteorizantes. 
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A seguir, apresentarei fragmentos dos dois romances que acredito serem pertinentes ao 

estudo e articulá-los com os conceitos até aqui discutidos.  

 

A voz dos personagens 

 

 Apresento duas situações onde os personagens Ricardo Reis e Esteves, 

respectivamente, interferem na narrativa de modo a refletir sobre a literatura.  

 

Marcenda perguntou se Ricardo Reis gostara da peça, ele respondeu que sim, 

ainda que lhe parecesse que havia muito de artificial naquela naturalidade de 

representação, procurou explicar melhor, Na minha opinião, a representação 

nunca deve ser natural, o que se passa num palco é teatro, não é a vida, não 

é vida, a vida não é representável, até o que parece ser o mais fiel reflexo, o 

espelho, torna o direito esquerdo e o esquerdo direito. (SARAMAGO, 2013, 

p. 122, ênfase acrescentada) 

 

(…) e eu voltei a ouvi-lo dizer, mas eu tenho muita metafísica, isto de os 

poetas nos roubarem a alma não é coisa decente, porque aquilo da poesia 

leva muita mentira, sorri, sorri verdadeiramente como nunca até ali naquele 

lar. e o senhor pereira olhou para mim radiante e afirmou num triunfo, isto 

sim, agora, é o lar da feliz idade. (MÃE, 2013, p. 51, ênfase acrescentada) 

 

 Ricardo Reis, ao comentar sobre a peça de teatro intitulada Tá mar, revela sua opinião 

sobre a arte. Neste exemplo é perceptível o cuidado de Saramago em dar voz ao heterônimo 

de Fernando Pessoa, e com isso ganha duplamente o romance: na caracterização psicológica 

do personagem e, o que nos interessa aqui, na reflexão sobre o fazer literário. Tal qualidade 

pode ser comprovada na relação intertextual do fragmento do romance com os versos “Que a 

mente, quando, fixa, em si contempla / Os reflexos do mundo, / Deles se plasma torna, e à arte 

o mundo / Cria, que não a mente.” (PESSOA, 2013, p. 9). Ou seja, o artista deve se voltar 

para os reflexos do mundo e deles inventar, criar, pois a vida não é representável. 

 Mãe também paga tributo ao poeta português, como dito anteriormente, insere em seu 

texto um personagem de nome Esteves que diz ser o mesmo Esteves a que se refere Pessoa 

em Tabacaria, do heterônimo Álvaro de Campos. Dessa relação intertextual, o romance que  
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se passa num asilo recebe uma figura saída da tabacaria de um poema. O personagem 

narrador António dá voz ao Esteves e, assim como Ricardo Reis, também provoca o 

questionamento da arte quando diz que a poesia leva muita mentira. O Esteves do romance 

faz referência aos versos “O homem saiu da Tabacaria (metendo troco na algibeira das 

calças?). / Ah, conheço-o; é o Esteves sem metafísica.” (PESSOA, 2007, p.193). A mentira a 

que se refere o Esteves do romance é a criação ficcional, a arte, o subtítulo dado a ele sem 

metafísica, acredita, não o representa de fato, pois ele considera ter muita metafísica.  

 Sobre a palavra metafísica, Mora (1996, p. 466-477), em seu Dicionário de Filosofia, 

diz que originalmente ela foi usada por Andrônico de Rodes no século A. C. para classificar a 

série de livros de Aristóteles considerada pelo próprio como “filosofia primeira”, aquilo que 

está para além das coisas naturais e físicas. Com o passar dos séculos, o termo foi mudando de 

sentido, mas basicamente manteve a dupla conotação transnatural ou sobrenatural, sendo até 

mesmo rejeitado por filósofos de renome como Heidegger, no entanto esta palavra tornou-se 

indissociável dos estudos da filosofia e continua servindo de tema para a literatura. Porém, 

neste estudo, o que deve ser destacado é que a conotação empregada no poema de Pessoa se 

assemelha a do romance de Mãe, tem valor positivo, o de transcendência, como veremos 

adiante em outro exemplo. 

 Ainda sobre verossimilhança, as personagens de O ano e a máquina nos oferecem 

muitas outras observações que valem análise. Nos excertos a seguir, respectivamente, temos o 

diálogo entre Pessoa e Reis sobre a camareira Lídia, a semelhança do nome com a musa; e o 

Esteves dizendo que teme deixar de ser quem é para se tornar o Esteves do poema Tabacaria, 

este acredita existir uma máquina que lhe roubaria a metafísica. 

 

(…) Ah, ah, afinal a tão falada justiça poética sempre existe, tem graça a 

situação, tanto você chamou por Lídia, que Lídia veio, (…), Veio o nome de 

Lídia, não veio a mulher, Não seja ingrato, você sabe lá que mulher seria a 

Lídia das suas odes, admitindo que exista tal fenómeno, essa impossível 

soma de passividade, silêncio sábio e puro espírito, É duvidoso, de facto, 

Tão duvidoso como existir, de facto, o poeta que escreveu as suas odes. 

(SARAMAGO, 2013, p. 124, ênfase acrescentada) 
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parece que me vão tirar a metafísica para me enterrarem depois 

correspondendo ao poema, entende, é para me obrigarem a respeitar o 

fernando pessoa, entre mim e o grande poeta, é claro que vão escolher o 

outro, eu só posso perder, o que dirão as pessoas no futuro se descobrem 

que o esteves sem metafísica estava carregado dela. é uma vergonha para o 

poeta por ter mentido, por ter sido rápido de mais a ajuizar o meu carácter. 

(MÃE, 2013, pg. 131, ênfase acrescentada) 

  

 Como visto anteriormente, Ricardo Reis tem uma visão idealizada e idealizadora da 

arte, tal reflexão é questionada neste excerto pelo personagem Fernando Pessoa que levanta 

duas questões sobre o ficcional: a primeira é sobre a impossibilidade de a arte prever ou 

antecipar a realidade e a segunda, mais pertinente para nós, é de não se poder conhecer a 

pessoa que faz a arte por meio de sua produção. Claro que, neste caso, existem outras 

implicações que vão além da crítica literária e passam também pela relação intertextual, uma 

vez que sabemos que Reis é um heterônimo de Pessoa e que este, por sua vez, esconde-se em 

sua criação ficcional. No entanto, tal reflexão se estende para todos os autores de ficção, ou 

seja, não há como saber quem são as pessoas por trás do texto por meio deste, tudo é criação e 

fabulação que se mistura à biografia de seus criadores.  

 No fragmento de a máquina também é problematizada a verossimilhança na produção 

ficcional, Esteves tem pesadelos, sente-se perseguido pelo poema de Pessoa, ele precisa se 

adaptar ao texto, também sugerindo a ideia de que o ficcional tem o poder sobre o real, 

precendendo-o, acredita na existência de uma máquina que lhe roubará a metafísica ou alma. 

Mas diferentemente de O ano, em que foi questionado se a Lídia camareira seria ou não a 

mesma Lídia das odes de Ricardo Reis, mas sim o fato de Pessoa ter mentido, ter sido rápido 

de mais a ajuizar o caráter de Esteves.  

 É necessário não esquecer que a autorreflexão dada ao personagem pelo narrador pode 

divergir daquela feita por este, ou seja, podemos ter dentro de um mesmo romance 

concepções várias em relação à literatura e a própria composição daquela obra, mas, ainda 

assim, é o discurso enunciado pelo narrador e passa por sua elaboração. Apresentarei a seguir 

como isto funciona nos dois romances. 
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A voz dos narradores 

  

 Diferentemente dos personagens, os narradores têm o privilégio de contar a história e, 

portanto, interpretar e dar relevo às questões que lhes parecem pertinentes, isso pode gerar, ou 

não, o confrontamento das ideias do narrador com a dos personagens. Nesta seção vamos 

conferir como isto se dá nos dois romances. 

 Seguem dois excertos: 

  

Estamos perto. Ao fundo desta rua já se veem as palmeiras do Alto de Santa 

Catarina, dos montes da Outra Banda assomam pesadas nuvens que são 

como mulheres gordas à janela, metáfora que faria encolher os ombros de 

desprezo a Ricardo Reis, para quem, poeticamente, as nuvens mal existem, 

por uma vez escassas, outra fugidia, branca e tão inútil, se chove é só de um 

céu que escureceu porque Apolo velou a sua face. (SARAMAGO, 2013, p. 

298, ênfase acrescentada) 

 

o esteves foi um delírio, doutor bernardo. que estupidez a minha a de 

acreditar que fora personagem do pessoa, uma personagem tão fictícia 

quanto possível, era uma fantasia e eu só caí nela porque queria tanto 

encontrar algo que me sustentasse diante do sol. o esteves, doutor bernardo, 

é que me enganou, o estupor do homem, porque fiquei como os putos a 

descobrir o rato mickey diante dos olhos e o rato mickey, o senhor sabe, não 

existe, os ratos não falam, isso não existe. (MÃE, 2013, p.181, ênfase 

acrescentada) 

 

 No primeiro exemplo, Saramago apresenta o conflito entre narrador e personagem 

quanto ao fazer literário, mais especificamente no que se refere ao ponto de toque entre arte e 

realidade. A descrição das nuvens como mulheres gordas à janela, evidencia uma 

necessidade do narrador em aproximar as coisas do céu à terra, ou seja, fica explícita a 

representação de cunho materialista, enquanto que para o personagem, Ricardo Reis, a arte 

deve buscar os modelos clássicos greco-romanos e descrever a partir deles, portanto, as 

nuvens mal existem, uma vez que buscada a referência ideal, elas estariam submetidas ao 

capricho de Apolo. Também podemos inferir semelhança com a ironia romântica, visto  
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anteriormente, no entanto a estratégia de diálogo com o leitor fica implícita, pois o narrador 

dialoga indiretamente com um possível leitor, Ricardo Reis. 

 No segundo fragmento, não temos divergência entre personagem e narrador, mas sim 

uma confirmação daquilo já refletido anteriormente. Valter Hugo apresenta António 

decepcionado com Esteves, desabafando com o médico do asilo, doutor Bernardo. O narrador 

alega que tudo não passava de uma mentira, uma vez que era impossível que o Esteves de 

Tabacaria realmente existisse, confirmando que a poesia leva muita mentira. Além disso, 

compara o amigo ao personagem Mickey Mouse, colocando-o no mesmo patamar do ratinho 

criado pelo cartunista Walt Disney. Tal reflexão sugere que toda narrativa, fantástica ou não, é 

passível de questionamento quanto à veracidade, ou seja, tudo pode ser ficção. No entanto, a 

forma como o cético António lida com esta concepção do ficcional muda progressivamente no 

decorrer do romance passa da visão negativa à positiva.  

 Ainda quanto às reflexões dos narradores, seguem mais dois fragmentos:  

 

Um homem deve ler de tudo, um pouco ou o que puder, não se lhe exija 

mais do que tanto, vista a curteza das vidas e a prolixidade do mundo. (...) 

chegando a uma certa altura da vida já todos, mais ou menos, lemos as 

mesmas coisas, embora o primeiro ponto de partida nunca venha a perder a 

sua influência, com aquela importantíssima e geral vantagem que têm os 

vivos, vivos por enquanto, de poderem ler o que outros, por antes de tempo 

mortos, não chegaram a conhecer. (SARAMAGO, 2013, p.137, ênfase 

acrescentada) 

 

e o esteves sem metafísica, atiçado de hilário pelo senhor pereira, virou-se 

para a dona leopoldina e disse-lhe, come chocolates, marmanjona, come 

chocolates, e a estúpida da mulher não fazia ideia de onde aquilo vinha, 

nunca imaginaria o génio poético que ali perpassava naquele instante como 

um milagre da literatura, uma incrível epifania do que a literatura tinha de 

vida real. a nossa impressionante vida real. (MÃE, 2013, pg. 76, ênfase 

acrescentada) 

 

 No primeiro exemplo, o narrador apresenta uma ideia secularista de leitura, a extensão 

de tudo aquilo que já foi escrito amplia o que lemos, no entanto, existe um repertório básico 

que faz com que haja convergência generalizada dos repertórios de leitura, havendo sempre o  
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benefício dos contemporâneos com a recepção de novos textos. Estas concepções de leitura se 

assemelham aos estudos e manuais sobre o tema.  

 No segundo exemplo, também há reflexões sobre a leitura, o narrador reflete a partir 

da paródia sobre os versos de Pessoa (2007) “Come chocolates, pequena; / Come chocolates / 

Olha que não há mais metafísica no mundo senão chocolates. / Olha que as religiões todas não 

ensinam mais que a confeitaria. / Come, pequena suja, come!” (p. 288), tal visão, também 

secular da literatura, retoma e renova o poema Tabacaria conferindo a ele, no plano do 

romance citado, sua permanência e poder miraculoso. 

  Antes de concluir, é necessário afirmar que o cotejamento dos dois romances, bem 

como as análises, seguiram critérios que perpassam a autorreflexão literária e que tal recorte 

pode ser ampliado e discutido para um melhor entendimento das obras selecionadas. Tais 

relações entre O ano da morte de Ricardo Reis e a máquina de fazer espanhóis não se 

esgotam neste estudo e poderão ser aprofundadas posteriormente. 

 

Conclusão 

 

 Como procurei demonstrar, o conceito de autorreflexão de Culler (1999), no romance, 

abarca uma série de procedimentos discursivos que têm implicações de ordem teórica, estética 

e renovadora deste gênero. Tal artifício se intensifica no século XIX, o romance ganha 

público e espaço de prestígio na crítica literária. Segundo Volubuef (1999), uma das 

qualidades e também uma estratégia utilizada pelos romancistas daquela época foi a ironia 

romântica; esta teve papel crucial para que o romance se estabelecesse como gênero. Assim 

como também, neste processo de afirmação, a necessidade de controle, observada por Lima 

(1999), mas não no sentido autoritário da palavra, contribuiu para que o romance pudesse ser 

analisado e preservado como produto cultural. 

 Tal inovação na composição narrativa continua a influenciar os romances desde então, 

mas de formas e com propósitos diversos. Para tal discussão, lancei mão de dois romances 

contemporâneos, O ano da Morte de Ricardo Reis, de José Saramago e a máquina de fazer 

espanhóis, de Valter Hugo Mãe. Apontei suas diferenças temporais e de foco narrativo e a  
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semelhança de haver em ambos os textos a voz do narrador e do personagem a inferir sobre o 

que é e como se faz literatura; reflexões que podem divergir ou convergir. Essa multiplicidade 

de vozes, no entanto controlada pelo autor, ao intervir na obra de forma autorreflexiva, dá ao 

romance maior dimensão estética e crítica. Refletindo de forma criativa sobre temas como 

verossimilhança, questões de cunho estético e também a existência humana e sua relação com 

a arte e a literatura, ambos os romances ganham o estatuto de texto literário por esta qualidade 

e outras qualidades.  

 Ainda há muito para se observar em ambos os romances dentro da perspectiva 

abordada; assim como também em outras obras modernas ou contemporâneas. Este trabalho 

não tem a pretensão de esgotar o tema, mas sim apresentar questões de autorreflexão literária 

em dois romances portugueses muito recentes e, ainda neste caso, algumas implicações 

intertextuais que balizam tais discussões, como visto em Culler (1999). É notável que os 

romances O ano da morte de Ricardo Reis e a máquina de fazer espanhóis refletem o fazer 

literário e as relações que perpassam os textos de Fernando Pessoa, cada qual a sua maneira e 

com projetos distintos. 
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