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Nos ramos baixos dos ulmeiros já começaram as 
cigarras a cantar, são mudas e inventaram uma voz. 
José Saramago, O ano da morte de Ricardo Reis 

 
 

O ano da morte de Ricardo Reis é um texto que se tece com mil fios. Como os 
demais livros de José Saramago, a tecedura deste livro é construída de forma a 
fazer lembrar o detalhado desenho de uma tapeçaria, a composição minuciosa de 
um mosaico, a particular luminosidade de uma constelação. Como mosaico, 
tapeçaria, ou constelação, esse texto se constrói a partir da multiplicidade e da 
variedade de ínfimos pontos. Cada ponto com sua cor, luz e forma autônomas – 
com seu sentido independente. Mas cada sentido fazendo parte de um conjunto, de 
um espaço maior e mais definido que, por sua vez, existe pela própria aproximação 
dos diferentes pontos-sentido e pelo processo de interação estabelecido entre eles. 
A partir daí, o processo de construção se desdobra e cada conjunto de pontos passa 
a formar o desenho maior de uma totalidade e a possuir a definição de seu lugar 
funcional. É esse iluminar recíproco, esse "processo de lusco-fusco que estabelece 
uma dinâmica de conexões sempre renovadas entre todas as partes" (KOTHE, 
1976. p.27-28), que vai garantir o brilho maior e mais denso de uma constelação. É 
esse procedimento que, parece-nos, tem sido escolhido pelo escritor para a 
tecedura múltipla de seus textos. É essa a forma com que o Ricardo Reis foi 
construído. 

O ano da morte de Ricardo Reis, em seu percurso de quase um ano, também 
encena a multiplicidade de uma paisagem. O ano é o de 1936. A paisagem é Lisboa. 
Há pois uma paisagem, situada em um tempo passado específico, a ser recuperada, 
reexaminada e recriada. Mas essa reconstrução não aposta na recuperação do que 
existiu nesse tempo. Nem isso seria possível. O perscrutador desse tempo sabe que 
só poderá contar com rastos, "pegadas" e com o pouco que se registrou de uma 
multiplicidade informe. 
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Sabe também que o pouco que encontrar desse passado deverá ser 
examinado e passado em revista por um olhar contemporâneo. Assim, não se trata 
de trabalhar o passado, vendo-o como algo acabado e imutável. Trata-se, antes, de 
vê-lo a partir do presente que ele possa conter e, finalmente, a partir do presente 
que se possa inventar. 

Saramago sabe ver o quanto do mundo presente se insinua nos "ramos 
partidos, folhas pisadas, letras e notícias" do ontem, porque é um leitor atento e 
cuidadoso – para quem as visões de câmera e de analista não devem ser novidades. 
Ele é portador dessas visões por entender, tal como Benjamin, o quanto é 
necessário possuí-las para fazer ressurgir o muito que de um passado ficou 
soterrado nas estórias construídas sobre ele. Nesse momento juntam-se, então, o 
olhar de crítico e o olhar de inventor: 

 
Vai Ricardo Reis aos jornais, vai aonde sempre terá de ir 
quem das coisas do mundo quiser saber, aqui no Bairro Alto 
onde o mundo passou, aqui onde deixou rasto do seu pé, 
pegadas, ramos partidos, folhas pisadas, letras, notícias, é o 
que do mundo resta, o outro resto é a parte da invenção 
necessária para que do dito mundo possa também ficar um 
rosto, um olhar, um sorriso, uma agonia. (SARAMAGO, 1985, 
p. 35)  

 
Nessa passagem Saramago põe em questão o seu processo de criação, 

evidenciando os seus procedimentos de escrita e a matéria que utiliza para a sua 
escrita-invenção: os dados mais visíveis, porque registrados em letras e notícias, 
nos jornais do Bairro Alto, e os outros dados, os menos palpáveis, "um olhar, um 
sorriso, uma agonia", com que compõe o rosto do mundo. O rosto do mundo no ano 
de 1936. Mas existe ainda a referência a um outro tipo de resto: os rastos, "as 
pegadas", as "folhas pisadas" e alguns "ramos partidos", ruínas1.  

Saramago também recolhe esses fragmentos. Examina-os com atenção, 
buscando, a partir deles, o sentido remoto que indiciam. Por outro lado, usa-os 
como exemplo, isto é, utiliza a especificidade do fragmento como um dos 
procedimentos de construção da sua escrita. 

Nesse sentido, chamamos a atenção para a semelhança que existe entre a 
textualidade múltipla dos seus romances e a tecedura diversa, ampla e 
fragmentária com que o mundo se nos apresenta. Os exemplos sobre esta questão 
poderiam ser inúmeros e os mais diversos. No entanto, faremos uma 
demonstração seletiva: “O melhor é deixar o pobre amargurado [Ricardo Reis], 

subir o que falta da rua, da Misericórdia que já foi do Mundo, infelizmente não se 
pode ter tudo nem ao mesmo tempo, ou mundo ou misericórdia” (SARAMAGO, 

1985, p. 62). Essa passagem poderia significar apenas o registro da mudança de 



 

REVISTA DE ESTUDOS SARAMAGUIANOS  

n.3. julho, 2016 • ISSN 2359 3679 

28 

 

um nome de rua. É uma rua de Lisboa e o narrador já registrou várias delas, 
indicou-lhes os nomes e também o sentido-direção de cada uma. Se não pararmos 
para pensar sobre as reflexões que faz o narrador ante esse trocar de nomes – 
antes "rua do Mundo" e depois, "rua da Misericórdia" – e se não ficarmos atentos 
ao que pode significar essa mudança em relação ao momento histórico que o livro 
resgata, esse trecho poderia funcionar apenas como um simples dado que se 
acrescenta à fisionomia de uma cidade. No entanto, ele significa mais do que isso. É 
um gancho, um "ramo partido" que remete a significações mais amplas e se 
interliga a outros indícios espalhados no texto.  

No trecho seguinte, a enumeração contínua dos detalhes que compõem um 
ponto da vasta paisagem de uma rua parece não ter outra significação: 
 

Eis o antigo Largo de S. Roque, e a igreja do mesmo santo, 
aquele a quem um cão foi lamber as feridas da peste, [...] 
dentro desta famosa igreja é que está a capela de S. João 
Batista, a tal que foi encomendada a Itália pelo senhor D. 
João V, tão renomado monarca, rei pedreiro e arquiteto por 
excelência, haja vista o convento de Mafra, e outrossim o 
aqueduto das Águas Livres, cuja verdadeira história ainda 
está por contar. (SARAMAGO, 1985, p.62) 

 
A referência ao "rei pedreiro e arquiteto por excelência", já seria suficiente 

para o estabelecimento de uma relação significativa com o convento de Mafra e, 
por conseguinte, com um outro livro do autor: Memorial do convento. Mas há ainda 
uma outra forma de sugerir essa relação, ou de aprofundá-la em um outro tipo de 
remissão. Trata-se da referência a uma obra ainda por escrever e que contaria a 
"verdadeira história" da construção do aqueduto. Se o aqueduto remete ao 
convento de Mafra, a "verdadeira história", ainda por escrever, remete à outra, 
àquela em verdade já escrita: Memorial do convento. A relação aqui é mais sutil, 
mas é impossível não estabelecer a aproximação. 

Um último exemplo talvez seja oportuno para essa demonstração. Mas neste 
caso o fio solto ("pegada" ou "ramo partido") é mais difícil de ser percebido e, por 
conseguinte, de ser atado à sua outra ponta que muitas páginas depois reaparece. 
Citemos, pois, os dois momentos em que esse fio-indício é apresentado ao leitor: 

 
Sobe Ricardo Reis a Rua do Alecrim, e mal saiu do hotel logo 
o fez parar um vestígio doutras eras, [...] uma pedra 
rectangular, embutida e cravada num murete que dá para a 
Rua Nova do Carvalho, dizendo em letras de ornamento, 
Clínica de Enfermedades de los Ojos Quirúrgicas, e mais 
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sobriamente, Fundada por A. Mascaró em 1870 
(SARAMAGO, 1985, p.61) 

 
Ricardo Reis, num de seus primeiros passeios pela Lisboa de 1936, depara-se 

com o que restou da clínica do curador de olhos. Lê a inscrição, interessa-se por 
ela, mas não tira daí nenhuma conclusão que o inquiete, a não ser a compreensão 
sobre o pouco que duram os nomes, mesmo quando gravados nas pedras. Estas, 
sim, quase eternas. Significativamente, nas últimas páginas do livro, num dos seus 
últimos passeios por Lisboa (quando desiste de avisar Lídia sobre a possibilidade 
da polícia ter descoberto a revolta dos marinheiros), a Ricardo Reis é novamente 
apresentada (a ele ou a nós?) a pedra com o nome do curador de olhos: 

 
... podia ter sido um acaso, [encontro com Victor] os polícias 
também gostam de ver o rio, capaz até de estar de folga, ia 
passar, sentiu o apelo da alma marinheira que há em todos 
os portugueses, e, tendo ali visto o senhor doutor, mal 
parecia que não lhe falasse, tendo tão boas recordações. 
Ricardo Reis passou à porta do Hotel Bragança, subiu a Rua 
do Alecrim, lá estava o anúncio insculpido na pedra, clínica 
de enfermedades de los ojos quirúrgicas, [...] Seguiu o 
caminho das estátuas, Eça de Queiros, O Chiado, 
D'Artagnan... (SARAMAGO, 1985, p.408-409) 

 
Se esses dois trechos não indiciam um sentido além da simples referência 

repetida, as irônicas palavras do narrador – colocadas antes e depois da última 
referência – com certeza alertam o personagem para a necessidade de um outro 
modo de olhar o mundo. Ou esse alerta estaria direcionado ao leitor, que já deveria 
estar acostumado a atar os fios espalhados por esse modo de escrever? Pode ser. É 
bem verdade que muitos são os momentos em que o narrador procede dessa 
maneira, deixando indícios a sugerir uma outra forma de contar. Mas também é 
verdade que o leitor nunca ficou sozinho como se estivesse a decifrar um jogo de 
adivinhas. O narrador tece as suas estórias deixando pegadas escondidas, 
fundamentais para o aprofundamento de um sentido. Mas, por outro lado, expõe e 
deixa clara ao leitor a forma como procede, a forma como organiza e constrói a 
tecedura de sua narrativa. O trecho abaixo é um desses momentos: 

 
Ricardo Reis rebusca na memória fragmentos de versos que 
já levam vinte anos de feitos [...] são estas as palavras que 
vai murmurando enquanto segue pela Rua de D. Pedro V, 
como se identificasse fósseis ou restos de antigas 
civilizações, e há um momento em que duvida se terão mais 
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sentido as odes completas aonde os foi buscar do que este 
juntar avulso de pedaços ainda coerentes, porém já 
corroídos pela ausência do que estava antes ou vem depois, 
e contraditoriamente afirmando, na sua própria mutilação, 
um outro sentido fechado, definitivo, como é o que parecem 
ter as epígrafes postas à entrada dos livros (SARAMAGO, 
1985, p.65-66). 

 
O narrador define aqui a forma de significar própria dos fragmentos. 

Compara-os às epígrafes "postas à entrada dos livros". Dá, portanto, aos 
fragmentos o valor de significar em destaque, pois além de atualizar o texto de 
origem, passam a conter, de forma condensada, muitos dos sentidos do novo texto, 
o seu novo espaço de relações. Mas além de comparar o fragmento à epígrafe, o 
narrador também define o processo de articulação ("este juntar avulso de pedaços 
ainda coerentes..."), através do qual o fragmento passa a fazer parte de uma nova 
textualidade, ou melhor, passa a compor com essa textualidade um outro sentido 
"fechado", "definitivo". Com isso, não só define a natureza do fragmento, mas deixa 
claro o modo como o utiliza em sua prática de produção discursiva. Há, pois, um 
desvendar de pistas, uma prática que se desnuda para desencadear um outro 
processo: o da aprendizagem de leituras. E o leitor não fica, pelo menos nesse 
momento, decifrando sozinho. Depois terá de andar pelos próprios pés. Mas essa 
travessia será um outro momento. Um outro movimento. 

Iniciamos dizendo que O ano da morte de Ricardo Reis é um texto que se tece 
com mil fios. Para desenvolver esta afirmação usamos as metáforas do mosaico, da 
tapeçaria e da constelação. Chamamos a atenção para o modo particular com que o 
autor constrói os seus textos, ou seja, com múltiplos fios entrelaçados formando 
desenhos; com desenhos cujos fios se desdobram para interagir com os fios de 
outros desenhos; com fios aparentemente soltos e espalhados como se tivessem 
sido deixados ao acaso. O cruzamento de sentidos desse livro faz mesmo pensar 
nesse cruzar e descruzar de fios. Por isso insistimos tanto neles. Mas não 
mencionamos as tonalidades. Não evidenciamos a cor particular que também os 
define. Apenas indicamos a posição que ocupam, a função que desempenham no 
processo de construção de uma textualidade.  

O colorido do desenho que compõe a tapeçaria de O ano da morte de Ricardo 
Reis é pressentido nos sons e nas formas que em todos os cantos se enunciam pelo 
livro; que em todos os momentos ressoam com, ou a despeito do silêncio que a 
tudo quer envolver. Silêncio que é mostrado com todo o poder de sua voz, de suas 
vozes.  

É, pois, com falas que se tece a tapeçaria, o mosaico, ou a constelação desse 
livro. É num tecido de falas que se vai mostrar a paisagem rumorejante que atende 



 

REVISTA DE ESTUDOS SARAMAGUIANOS  

n.3. julho, 2016 • ISSN 2359 3679 

31 
 

pelo nome de Lisboa. Uma Lisboa que escoa nas ondas de um mau tempo que é o 
ano de 1936. 

 
 ...as frases, quando ditas, são como portas,...  

 
Há muitas falas na narrativa deste livro. Existe a fala explícita do narrador e 

as que aparecem inscritas nesse espaço; falas de hoje e de ontem, mas que nesse 
texto se tornam "agoras"2; existe também o rumor de textos de outros narradores 
ou poetas e de outros que, não sendo poetas, são pintores. Um grande rumor 
espalha sons em forma de labirinto. Num labirinto, as vozes se misturam e, juntas, 
são harmonizadas na narrativa como portas ou janelas de uma vasta galeria. 

 Por sua vez, os personagens também conversam. Poderíamos dizer que a 
maior parte das cenas se movimenta com palavras – palavras ditas, ouvidas, 
escritas, lidas e recordadas. Este não seria, pois, um romance de ação, ou aquilo 
que se convencionou chamar "romance de ação", já que, por um lado, os 
personagens agem principalmente com e por palavras e, por outro, não há uma 
ação nítida, uma tarefa precisa que sirva de fio condutor ao desenvolvimento de 
um enredo. E se existe (e é claro que existe) uma ação a ser praticada pelos 
personagens, ela vai circunscrever-se mais no espaço das palavras (exatamente na 
esfera do seu questionamento, percepção e entendimento), do que no de outras 
formas de ação. Mas ainda não é o tempo de comentarmos este tópico. Voltemos 
aos personagens. 

Os personagens do livro agem com palavras. Vivem em cenas de palavras. 
Conversam pelas ruas, bares e restaurantes. Falam sozinhos ou com os outros. 
Contam o que viram e sobre o que não viram mas ouviram dizer; falam do que 
entenderam sem ver, e do que, mesmo vendo, não puderam entender. E, assim, 
sem perceber bem o sentido, aceitam. Aceitam e contam: 

 
... mas a ideia com que nós ficámos, na nossa cabeça, é que o 
senhor doutor era uma pessoa educada, entrava dava as 
boas-tardes ou as boas noites, dizia logo o que queria comer, 
e depois não se dava mais por ele, era como se aí não 
estivesse, Comia sempre sozinho, Sempre, o que tinha era 
um costume, Qual, Quando nós íamos a tirar o outro talher 
da mesa, o que estava defronte dele, pedia que o 
deixássemos ficar, que assim parecia a mesa mais composta, 
e uma vez, comigo, até se deu um caso, Que caso, Quando lhe 
servi o vinho, enganei-me e enchi os dois copos, o dele e o da 
outra pessoa que lá não estava, não sei se está a perceber, 
Estou a perceber, estou, e depois, Então ele disse que estava 
bem assim, e a partir daí tinha sempre o outro copo cheio, no 
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fim da refeição bebia-o de uma só vez, fechava os olhos para 
beber, Caso estranho, Saiba vossa excelência que nós, 
criados, vimos muitas coisas estranhas, ... Ricardo Reis 
acabou de beber o café que deixara arrefecer, depois pediu a 
conta. Enquanto esperava segurou com as duas mãos o 
segundo copo, ainda quase cheio, levantou-o como se 
saudasse alguém na sua frente, depois, devagar, 
semicerrando os olhos, bebeu o vinho. Sem conferir, pagou, 
deixou gorjeta, ... deu as boas-noites e saiu, Vossa excelência 
reparou, é aquele o jeito dele (SARAMAGO, 1985, p. 270-
271). 

 
Por estas palavras o narrador constrói uma dobra na narrativa. Põe em cena 

uma conversa que imprime um outro movimento à narrativa. E, ao mesmo tempo 
que acrescenta mais um traço à fisionomia ambígua de seu personagem, aquele 
que é apresentado e comentado a partir da conversa, revela o modo de pensar, ou 
de encarar as "estranhezas" do mundo, dos outros personagens. Essa forma de 
caracterização que se depreende nas dobras da linguagem fica mais evidente nos 
episódios vividos pelas vizinhas do Alto de Santa Catarina: 

 
Diálogo e juízo, Ontem veio cá uma, agora está lá outra, diz a 
vizinha do terceiro andar, Não dei fé dessa que esteve ontem, 
mas vi chegar a de hoje, vem fazer a limpeza da casa, diz a 
vizinha do primeiro, Mas olhe que não tem nada ar de 
mulher-a-dias, Lá nisso tem razão, parecia mais uma criada 
de gente fina, se não viesse carregada de embrulhos, e levava 
sabão amêndoa, conheci-o pelo cheiro, e trazia também 
umas vassouras, eu estava aqui na escada, a sacudir o 
capacho, quando ela entrou, A de ontem era uma rapariga 
nova, por sinal com um bonito chapéu, destes que agora se 
usam, por acaso nem se demorou muito, a vizinha o que é 
que acha, Francamente, vizinha, não lhe sei dizer, mudou-se 
faz amanhã oito dias e já lá entraram duas mulheres, Esta 
veio para a limpeza, é natural, um homem sozinho precisa de 
quem lhe arrume a casa, a outra pode ser família, ele há-de 
ter família, Mas faz-me muita espécie, a vizinha reparou que 
em toda a semana ele só saía na hora do almoço, noite e dia 
sempre metido em casa, E a vizinha já sabia que ele é doutor, 
Soube logo, a mulher-a-dias tratou-o por senhor doutor 
quando cá esteve no domingo, Será doutor médico, ou 
doutor advogado, Isso desconheço, vizinha, mas fique 
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descansada que quando eu for pagar a renda, assim como 
quem não quer a coisa, pergunto, o procurador há-de saber, 
Depois diga-me, é que se for médico sempre será bom ter um 
doutor no prédio, para uma precisão, Desde que seja de 
confiança, Quero ver é se apanho a mulher-a-dias para lhe 
dizer que tem de lavar o lanço dela todas as semanas, esta 
escada sempre se pôde ver, Diga, diga, não julgue ela que vai 
fazer de nós criadas, Ah, era o que faltava, nem sabe com 
quem se metia, este foi o remate da vizinha do terceiro 
andar, assim se concluindo o juízo e o diálogo, faltando 
apenas mencionar a cena muda que foi subir à sua casa 
muito devagar, pisando maciamente os degraus com os 
chinelos de ourelo, e rente à porta de Ricardo Reis parou à 
escuta, com o ouvido mesmo junto a fechadura, ouviu um 
barulho de águas a correr, a voz da mulher-a-dias que 
cantava baixinho. (SARAMAGO, 1985, p. 251-252). 
 

Este poderia ser um episódio de pouco relevo para a economia significativa 
do livro. No entanto, não é. Essa conversa, ou melhor, essa coscuvilhice, não 
aparece apenas para preencher um vazio. Ela caracteriza, significa. O seu sentido, 
porém, constrói-se como um desdobramento – está além do sentido evidente que 
as palavras revelam. Ou melhor, ela significa um tipo de preocupação própria de 
um viver comum, marcado em relevo pela curiosidade em relação aos "escândalos" 
e à vida íntima dos outros. Os diálogos "inocentes" ou "maliciosos" de muitos dos 
personagens são assim um procedimento de eficácia narrativa. Ao "reproduzir" 
esses diálogos, o narrador torna presente uma espécie de rumor capaz de esconder 
e revelar o seu outro sentido. O rumor que quase sempre se depreende tem, nesses 
casos, um sentido peculiar: significa alheamento, significa alienação. Significa um 
modo de ver o mundo em estreita sintonia com "as lentes" construídas, pela 
ideologia da época, para produzir um tipo de visão responsável por esta outra 
forma de cegueira: a de ser "invisível a si mesmo" (Cf. LOURENÇO, 1988. p. 49).   

Incluídos nesse processo de caracterização estão os velhos que sobem ao Alto 
de Santa Catarina. Também eles gostam de farejar escândalos e acompanhar o que 
desse Alto se pode ver. Mas o que se percebe é que, para eles, também são 
"invisíveis" as coisas que se vão passando pela cidade. 

Criados, vizinhas e velhos. É como se conversassem com a mesma conversa. 
Os velhos, contudo, conversam voltados para o rio. O rio que eles insistem em 
mirar à espera do reconhecimento de um enredo, de uma história. Sempre os 
mesmos. Estes, no entanto, não vociferam. Nem sequer podem perceber a nova voz 
que se levanta do rio, o novo enredo em formação nessas águas: som submerso, 
apenas o rumor de uma voz que não pode chegar até eles. 
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Existem, no entanto, outras falas. Existem as dos personagens principais que 
com palavras amam ou se desentendem. Existem as dos personagens que por 
estarem vivos falam e as daqueles que, não sendo mais deste mundo, ainda assim, 
se fazem presentes na narrativa. Todas com seus rumores, todas significando além 
daquilo que num dizer imediato se pode revelar. Se as de Ricardo Reis têm um 
sabor-rumor do que os seus versos revelam, as de Lídia rumorejam sentidos ainda 
pouco revelados (ouviu contar do irmão que ouviu contar...), mas que, aos poucos, 
vão fazendo sentido. Sentido suficiente para Lídia construir uma imagem mais real 
de si e, a partir daí, ir percebendo que o mundo e Lisboa não são totalmente 
"invisíveis". 

 
Ora, sou como sou, e esta frase é das que não admitem 
réplica, cada um de nós devia saber muito bem quem é, 
[...] admiremos esta Lídia que parece não ter dúvidas. 
(SARAMAGO, 1985. p.209) 
 
Se quiser, Se quiser, o quê, Posso ir ter consigo nos meus 
dias de folga, não tenho mais nada na vida, Lídia, por que 
é que gostas de mim, Não sei, talvez seja pelo que eu 
disse, por não ter mais nada na vida, [...]  Não respondeu 
ao que lhe perguntei, Que foi, Se quer que eu vá ter 
consigo quando tiver a sua casa, nos meus dias de saída, 
Tu queres, Quero, Então irás, até que, Até que arranje 
alguém da sua educação, Não era isso que eu queria dizer, 
Quando tal tiver de ser, diga-me assim Lídia não voltes 
mais a minha casa, e eu não volto, Às vezes não sei bem 
quem tu és, Sou uma criada de hotel, Mas chamas-te Lídia 
e dizes as coisas duma certa maneira, Em a gente se 
pondo a falar, assim como eu estou agora, com a cabeça 
pousada no seu ombro, as palavras saem diferentes, até 
eu sinto ... (SARAMAGO, 1985. p.200-201)  
 
Hei-de ser sempre teu amigo, Nunca sabemos o dia de 
amanhã, Então duvidas de que serás sempre minha 
amiga, Oh, eu, é outra coisa, Explica-te melhor, Não sei 
explicar, se eu isto soubesse explicar, saberia explicar 
tudo, Explicas muito mais do que julgas, ... (SARAMAGO, 
1985. p.201) 
 
Realmente, são duas pessoas muito diferentes, o senhor 
doutor e o meu irmão, ... (SARAMAGO, 1985. p.375) 
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Fica sabendo, Lídia, que o povo nunca está de um lado só, 
além disso, faz-me o favor de me dizeres o que é o povo, 
O povo é isto que eu sou, uma criada de servir que tem 
um irmão revolucionário e se deita com um senhor 
doutor contrário às revoluções, Quem é que te ensinou a 
dizer essas coisas, Quando abro a boca para falar, as 
palavras já estão formadas, é só deixá-las sair, ... 
(SARAMAGO, 1985. p.375) 

 
Estas passagens apresentam principalmente as falas de Lídia. Em relação à 

maioria dos personagens a sua postura é outra. A sua fala também vai além das 
palavras, pois Lídia "diz as coisas mais simples e parece que as diz como se apenas 
mostrasse a pele doutras palavras profundas que não pode ou não quer 
pronunciar,..." (SARAMAGO, 1985, p.305). Com isso, também é caracterizada por 
elas. Lídia não é uma igual. É pela diferença que a sua particularidade vai sendo 
revelada. Ela é diferente de Marcenda, são dois mundos distintos. Esta, parece 
estar mais conforme com o que dela se espera. O seu calar, ou dissimulado 
desinteresse, já é uma forma de desistência. Marcenda é um adiamento (“Um dia, e 

não acabou a frase, ...” (SARAMAGO, 1985, p.292), é um alheamento dissimulado 

que aos poucos vai ficando "colado à pele". Esse personagem também não 
desmente o sentido que o seu próprio nome rumoreja. Nome, como uma costela, 
tirado do corpo de um verso. Nome de mulher em movimento, nome gerúndio – 
uma espécie de movimento que aos poucos vai substituindo a vida. Lídia não é uma 
sua igual. 

Lídia também não é igual a Ricardo Reis, não é a Lídia de suas Odes. Lídia é, 
principalmente, a alteridade de uma musa que trabalha como criada de hotel. Mas 
Lídia tem consciência disso. Por saber o lugar que ocupa no mundo, esta musa da 
diferença não se conforma com o estar à margem, como ficou a outra (como 
ficaram todas as outras), de que é uma espécie de rumor invertido. Marcada pela 
diferença, Lídia escapa à imposição do silêncio e ao distanciamento que a colocaria 
"sentada à beira dos regatos, a ouvir dizer, Sofro, Lídia, do medo do 
destino"(SARAMAGO, 1985, p.108). E com isso conquista uma voz. Voz ainda 
titubeante, mas que já aponta a "pele doutras palavras profundas...". Com elas, 
Lídia percebe um pouco mais deste mundo. O suficiente para entender que existem 
diferenças: “O senhor doutor é uma pessoa instruída, eu sou quase uma analfabeta, 
mas uma coisa eu aprendi, é que as verdades são muitas e estão umas contra as 
outras, enquanto não lutarem não se saberá onde está a mentira, ...” 

(SARAMAGO,1985, p.388). O contraponto desse trecho revela-se pela postura 
inconsciente ou alienada daqueles que poderíamos chamar de personagens "mais 
comuns", quase sem vida própria.  
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São os criados, as vizinhas, a multidão que no bodo do século vai dando 
passagem ao senhor bem vestido, por acaso com eles misturado. São os peregrinos 
do tempo. Mas o contraponto torna-se mais evidente quando examinamos as falas 
que disseminam ou reduplicam a ideologia que o Estado Novo impunha na época. 
Elas são fortes e duras. São construídas para abafar qualquer alarido, são 
altissonantes. São feitas para construir uma espécie de silêncio. São diferentes das 
que até aqui vimos comentando, pois parecem entender tudo. Soam claro como 
quem não estranha nada. Contudo, também rumorejam. São assim os discursos 
veiculados pelos meios de comunicação e também por aqueles personagens a 
quem interessa a manutenção de uma certa visão de mundo. 

Através dos veículos de comunicação nos chegam as notícias que 
movimentam a terra portuguesa e outras terras. Não são boas as notícias desse 
mundo ou do mundo desse tempo. Jornais e rádio, porém, não parecem dar por 
isso. Ou por outra, nessas falas não se pode dar por isso, porque o que nelas vêm 
expresso já está filtrado por um modo de ler e escrever que "vê o mundo" de uma 
única maneira. É este o seu rumor. Uma manca ou "torcida" visão de mundo, 
construída para a legitimação e reforço de um "cenário", a partir do qual se 
garantirá "em cena" a "ficção oficial" (Cf. LOURENÇO, 1988, p. 26-29) do Estado 
Novo português presente na época. 

Porém, não só os discursos rumorejam. Há acontecimentos que também 
evidenciam uma espécie de rumor, um outro sentido além do evidente. Esses 
acontecimentos são revelados nos episódios do comício; do carnaval; da passagem 
do ano e da ida dos peregrinos a Fátima. Eles se constroem na própria simbologia 
formadora de um universo de linguagem. Por outro lado, são momentos, 
construídos em grande alarido para produzir uma cena. São uma espécie de 
"teatro" com data e lugar marcados, onde a "representação", por estar 
absolutamente assimilada, já não é vista como tal, apenas faz parte do calendário. 
Esses acontecimentos podem aparentar um sentido diferente do lugar comum, 
contudo é como se fosse o mesmo, pois cada um tem o seu sentido marcado por 
uma simbologia especial e cotidiana, através da qual os acontecimentos-cena 
passam a ser condicionados e também condicionantes.  

Se em Fátima, no carnaval e na passagem do ano as manifestações não 
aparecem de forma tão ordenada e com a mesma evidência com que aparecem em 
um comício, esses momentos também não deixam de ser particularizados na 
singularidade de suas cenas: a Fátima, o peregrino vai, acreditando em milagres; 
na passagem do ano, peregrina-se um pouco (algumas horas) para se poder crer na 
esperança. No carnaval, estar alegre é a melhor fantasia. Contudo, a possível 
diferença particularizadora é apenas aparente, já que a repetição, desdobrada na 
assimilação dos símbolos, faz de cada encenação mais uma representação 
automática. 
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Finalmente, poderíamos apresentar uma outra espécie de fala que sobressai 
em relevo na tecedura do O ano da morte de Ricardo Reis. São as dos filmes, dos 
livros, e dos teatros de guerra. Mas estas são desdobramentos de uma outra aqui já 
apresentada. São apenas diferentes formas de repetir um mesmo discurso. São 
(como o dos jornais e do rádio) discursos produzidos pela ideologia do Estado 
Novo. Eles silenciam porque invertem o sentido do mundo. São falas que calam, 
porque produzem eco, imobilizando qualquer outra manifestação do pensamento, 
porque obrigam a dizer as coisas de uma determinada maneira.  

 
Mas ainda existem os rumores. Não há como calá-los. Se encobertos, podem 

num momento ficar invisíveis. Contudo, permanecem. Esperam por alguém que os 
escute e revele. É esse o seu segredo mais íntimo, é essa a maior força significativa 
de toda linguagem. O narrador conhece a força desse segredo. Por isso dá aos 
rumores um lugar privilegiado. Por isso faz com que eles apareçam por todos os 
cantos. Os rumores insinuam-se em todas as falas; espalham-se, sorrateiros, pelos 
muros e ruas da cidade; revelam-se, como sombras, no dizer claro ou ambíguo dos 
episódios enredados pelo livro. Os rumores estão nas falas ensurdecedoras que 
impõem o silêncio e no som que ainda não é fala. Estão nos nomes dos 
personagens, mas também podem ser revelados nos traços que formam uma 
expressão. São muitos e variados os rumores desse livro. 

Para situá-los é necessário entender que o rumor, ao significar "um 
murmúrio de vozes", pode significar também o "ruído de alguma coisa que se 
desloca". E se ele contém ainda o sentido de "notícia, informação ou boato", pode 
ser entendido como um "sussurro", um som que se insinua à espera de uma voz 
clara que o recupere e expresse. É este o sentido que mais nos interessa para a 
análise do livro, porque permite a certeza de que toda linguagem possui, além do 
seu sentido evidente, um outro sentido abafado, escondido, mas que pode ser 
pressentido em sua forma de rumor. 

Recuperar múltiplas e variadas vozes, para compor com elas cenas de um 
mundo em 1936, parece ter sido a forma encontrada por José Saramago para 
resgatar e examinar conteúdos desse passado. Essa multiplicidade negaria, 
portanto, o privilégio de uma ou outra forma de ver o mundo, pois resgata-o o mais 
próximo possível do "tempo informe" que foi. A partir daí, o autor procede ao que 
denominou "reexame", "reordenamento" e "reavaliação" do passado para 
recuperar não apenas o que desse passado se registrou nas versões que se 
construíram sobre ele, mas, principalmente, os dados por elas desprezados: as 
vozes e rumores esquecidos, soterrados; os sentidos velados, calados e, portanto, 
"invisíveis. 

Construir uma textualidade com esses procedimentos foi a maneira escolhida 
pelo autor para "reinventar" esse passado, para reconstruí-lo de uma outra 
maneira e preservar a pluralidade de seus traços. Já ao acolher as múltiplas vozes 
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do passado, Saramago o "reconstrói" numa espécie de cena-metáfora que remete 
para a pluralidade do próprio "rosto" do mundo. 

Por outro lado, os múltiplos e variados discursos em cruzamento 
desencadeiam um confronto de versões, um confronto de visões. Um confronto de 
verdades.  

Com esse confronto o autor passa a resgatar e indiciar os rumores e os ecos 
que cada recorte possa conter em seu interior. Examinando-os em contraponto, 
enviesando-os, o autor faz com que signifiquem de uma outra maneira. O autor 
busca tornar evidentes os ecos e os rumores anteriormente ocultados pelo próprio 
som dos seus conteúdos manifestos... Assim, ao resgatar o que nas dobras de cada 
discurso se tece, o autor vai proceder à sua invenção do presente. 

É esta a funcionalidade principal desse escrever a partir da multiplicidade de 
linguagens... É aqui que se forma o principal sentido de se tecer um livro como uma 
tecedura de mil fios, como uma tecedura de mil vozes. 
 
...mas isto de sons também depende muito da disposição de quem escuta...  
 

Nas partes anteriores deste ensaio, a estratégia de escrita põe em cena 
diferentes discursos para a "reinvenção" de um mundo passado em 1936. Agora é 
necessária a pormenorização de um desses discursos e a demonstração de sua 
funcionalidade nesse processo de construção discursiva. No entanto, esta também 
será uma demonstração parcial, porque não poderia ser de outra forma e porque é 
nossa intenção desdobrá-la adiante. Assim, neste momento, trataremos apenas de 
alguns eixos significativos, já que analisamos a forma especial com que o autor 
reinventa os conteúdos formadores do recorte preciso que é Lisboa no ano de 
1936.  

Como já afirmamos, são muitas as vozes com que o autor terá de lidar na 
reinvenção desse momento. A literatura é uma delas. Vejamos, então, como essa 
voz aparece e qual a sua importância para a economia significativa do texto. 

As vozes da literatura possuem nesse mosaico uma espécie de cor específica 
e, portanto, indispensável para a montagem dessa paisagem maior. É que a 
literatura produz um tipo especial de voz. Uma voz que se constrói com palavras 
(na maioria das vezes) escritas, mas portadoras de um som poderoso: capaz de 
soar e ecoar pelos tempos afora; capaz de pensar e fazer pensar; capaz de ser 
pensamento. Essa voz possui, também, a capacidade de ser imagem e de produzir 
imagens que ficam ecoando por muito tempo. É por isso que diferentes vozes 
literárias têm no livro tanto relevo. O autor convida vários desses construtores de 
imagens para habitar a sua escritura. Torna presente as suas vozes, coloca-as ao 
lado de outras numa construção que convoca, como representação, a imagem do 
labirinto. Esse procedimento não desmerece o preço dessas vozes, antes as 
valoriza, pois elas passam a ser também examinadas como um dos componentes 
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formadores dos referentes sentidos do mundo. São, então, vozes que remetem ao 
universo significativo em que foram formadas e que, depois, como partes, passam a 
indiciar. Vejamos como são trabalhadas as vozes dos autores convidados nesse 
livro, identificando em algumas as singularidades de seus traços. 

 
São muitos os autores convidados para participarem dessa cena de 

linguagem que recupera Lisboa no ano de 1936. E se Fernando Pessoa (e com ele 
Ricardo Reis e os outros "eus") é o principal convidado, muitos outros o 
acompanham. Essa forma de tornar presente o discurso do outro poderia aqui 
também ser lida (se nos lembrarmos de Caeiro) como um modo de amar: “O amor 

é uma companhia” (PESSOA, 1974. p. 229), nos diz o poeta. Entretanto, Fernando 
Pessoa também aparece como personagem e, portanto, possui vida própria nesse 
livro. Uma vida diferente da que teve, ou das que teve, anteriormente. Outra vida, 
ou espécie de vida, isto é, a vida própria dos personagens. Mas o que melhor 
particulariza a vida desse personagem é o fato dela significar uma espécie de 
rumor de sua própria obra. 

Os versos de Fernando Pessoa passeiam pelo livro, abrem e fecham portas. 
São invisíveis a uns, mas nítidos a outros. Como o próprio personagem, os versos 
não são fantasmas, não vêm de um outro mundo. Estão aí, fazem parte do mundo 
dos vivos. Como fazem parte, é uma outra questão. 

Camões, por outro lado, não é um convidado menor nesse livro. Pode não 
possuir, como Fernando Pessoa, o movimento de ir e vir (é uma estátua), mas os 
seus versos movimentam ininterruptamente o percurso da narrativa. Poder-se-ia 
dizer até que os seus versos são caminhos em movimento. São rumores que 
apontam direções definidas, que orientam e produzem direções. Agora podemos 
enumerar outras grandes vozes que vêm juntar-se às de Camões e Pessoa. Esses 
companheiros chamam-se D. Dinis, Fernão Lopes, Garrett, Eça de Queirós e ainda 
muitos outros. Tentando evitar a enumeração mais ampla porque, com certeza, 
ficaria sempre incompleta, recorremos à citação de um trecho que 
significativamente exemplifica esse processo de escrita. Nele estão presentes 
Dante, Bernardim Ribeiro, Cervantes, Camões, Virgílio e Ricardo Reis: 

 
... parece este homem [Ricardo Reis] que não tem mais que 
fazer, dorme, come, passeia, faz um verso por outro, com 
grande esforço, penando sobre o pé e a medida, nada que se 
possa comparar ao contínuo duelo do mosqueteiro 
D'Artagnan, só os Lusíadas comportam para cima de oito mil 
versos, e no entanto este também é poeta, não que do título 
se gabe... mas um dia não será como médico que pensarão 
nele, nem em Álvaro como engenheiro naval, nem em 
Fernando como correspondente de línguas estrangeiras, dá-
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nos o ofício o pão, é verdade, porém não virá daí a fama, sim 
de ter alguma vez escrito, “Nel mezzo del camin di nostra 

vita”, ou “Menina e moça me levaram da casa de meus pais”, 

ou, “En um lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero 

acordarme”, para não cair uma vez mais na tentação de 

repetir, ainda que muito a propósito, “As armas e os barões 

assinalados”, perdoadas nos sejam as repetições, “Arma 

virumque cano”. Há de o homem esforçar-se sempre, para 
que esse seu nome de homem mereça, mas é menos senhor 
da sua pessoa e destino do que julga..., “Que serás quando 
fores de noite e ao fim da estrada” (SARAMAGO, 1985, p.70-
71) 

 
No início dessa passagem, o narrador compara as dificuldades do 

personagem Ricardo Reis com a grandeza dos versos conseguidos de Camões, para 
sacudir aquele que parece não ter mais o que fazer senão dormir, comer e olhar o 
mundo. O que vem depois é uma especial homenagem aos companheiros (e 
Ricardo Reis está também incluído) que souberam ser grandes no ofício de 
escrever. Esses outros não são apenas companhia. Estão aqui, como disse, para 
receber uma homenagem. Mas, se essa passagem facilita a demonstração do que 
anteriormente comentávamos, por outro lado a distorce, já que essa condensação 
de citações é um excesso que não é comum ao longo do livro. O mais corrente é a 
presença de trechos, fragmentos de textos, de diferentes autores, espalhados e 
intercalados no discurso do narrador. Os trechos abaixo podem deixar mais claro 
esse processo: 
 

... Como disse o outro, solitário andar por entre a gente. 
(SARAMAGO, 1985, p.277)  
 
Ai como é diferente o carnaval em Portugal. Lá nas terras de 
além e de Cabral, onde canta o sabiá e brilha o Cruzeiro do 
Sul ... (SARAMAGO, 1985, p.159)  
 
Mesmo que não vamos a tempo, sempre valeu a pena, seja a 
alma grande ou pequena, como mais ou menos disse o outro 
... (SARAMAGO, 1985, p.250)  

 
Estamos diante de vários exemplos que poderiam ser multiplicados. No 

entanto, o que procuramos fazer é a demonstração das diferentes maneiras com 
que o narrador inclui a presença de fragmentos de textos de outros autores em seu 
próprio discurso. Há casos em que essa presença ocorre como uma referência 
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explícita, uma citação localizada; mas, como se pode ver em algumas das passagens 
citadas, há também a referência indireta, a citação sem a nomeação da fonte, isto é, 
há a incorporação do fragmento que só passa a valer como tal se o leitor o localizar 
e reconhecer no entrecruzamento das vozes.  

Por outro lado, essa presença do discurso do outro se vai processar em 
formas diferentes. Muitas vezes o fragmento é recolhido em seu todo. Nesses casos, 
se excetuarmos a mudança de sentido pela ausência do contexto anterior, 
poderíamos dizer que ele é o mesmo. Outras vezes não, porque em muitos 
momentos o fragmento vai aparecer torcido, truncado ou ainda invertido em suas 
palavras, fazendo eclodir um sentido contrário, ou mesmo contraditório, em 
relação ao que anteriormente expressava: 

 
... Sobre a nudez forte da verdade o manto diáfano da 
fantasia, parece clara a sentença, clara, fechada e conclusa, 
uma criança será capaz de perceber e ir ao exame repetir 
sem se enganar, mas essa mesma criança perceberia e 
repetiria com igual convicção um novo dito, Sobre a nudez 
forte da fantasia o manto diáfano da verdade, e este dito, 
sim, dá muito mais que pensar, e saborosamente imaginar, 
sólida e nua a fantasia, diáfana apenas a verdade, ... 
(SARAMAGO, 1985, p.62)  

 
Além de exemplificar a forma como o narrador enviesa, desarticula e inverte 

o texto de um fragmento, a passagem acima é também um daqueles momentos em 
que o narrador chama a atenção do leitor para a especificidade de sua escrita e 
para os procedimentos que utiliza ao processar, ou mesmo condensar, diferentes 
níveis de significação. Já chamamos a atenção para outros momentos em que essa 
particularidade se insinua. Nesses momentos, o narrador não só comenta, como 
também indiretamente alerta o leitor sobre pontos construídos para significar em 
relevo. O que mais importa comentar em relação a esse trecho é o fato dele 
exemplificar uma forma especial de se conceber a natureza significativamente 
ampla de uma construção de linguagem e, ao mesmo tempo, representar a forma 
como o autor a trabalha. Dito de outra forma, ao desarticular um texto já pronto, 
conhecido e assimilado, o autor faz surgir desse próprio texto outros sentidos, 
outras formas de significar, que nele se mantinham ocultas, submersas e abafadas 
pela ordem que sustenta o conteúdo visível de todo texto pronto, acabado e 
fechado. 

Importa, no entanto, ressaltar que a presença do outro vem carregada de 
implicações. São textos que quase sempre nos fazem "levantar a cabeça". Por maior 
que seja o envolvimento que, enredando, possa afastar o leitor de uma leitura mais 
atenta, por mais que o trecho citado possa passar despercebido, em determinados 
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momentos um certo estranhamento acontece. Se esse estranhamento conseguir 
quebrar o envolvimento, o trecho irrompe num misto de presença deslocada e de 
estranha intimidade. Nesse momento percebe-se o fragmento, percebe-se o texto 
do outro, percebe-se uma condensação de sentidos, já que ele não está ali por 
acaso. As vozes alheias, nesse texto, são trabalhadas e passam a concorrer, 
significativamente, para o sentido maior que a obra revela.  

Independentemente dos significados que cada fragmento possa conter, a sua 
presença num outro texto vai desencadear uma série de movimentos que lhes 
amplia o sentido. Dito de outra forma, colocar um texto já existente no texto 
presente de um outro livro dá a esse texto um outro efeito. Em primeiro lugar, 
movimenta esse texto em direção a um texto anterior. Mas esse movimento se faz 
de forma enviesada, travestida, como uma indicação que se aproxima mas que não 
se confunde. Em segundo lugar, o texto já é um outro em relação ao que ele foi 
antes, pois, pelo deslocamento – mesmo que o fragmento seja reproduzido na sua 
integridade – ele deixou de estar em relação com as partes do texto anterior que 
lhe precediam e sucediam. Por outro lado, há que pôr em consideração o novo 
texto produzido. Há que considerar o fragmento como uma parte de um novo texto. 
Há que levar em conta o presente, o tempo histórico do autor e as marcas 
particulares de seu discurso. Esse contexto novo, particular e caracteristicamente 
individual passa a ser, portanto, o principal deslocador do sentido primeiro que um 
fragmento apresenta. Esse processo de deslocação imprime ao fragmento um 
efeito de leitura, ou, ainda, de citação desfigurada. 

O fragmento quando analisado em seu próprio contexto tem assim um 
sentido que se coaduna com um determinado contexto, com uma determinada 
forma de ver o mundo, com um estilo particular. Deslocado para o discurso de um 
outro autor, não nega a referência anterior, nem a enfraquece, mas assume duas 
posições. Uma de referência, outra de sentido ainda em movimento, ainda por 
definir o modo como se processa o seu "pertencer a".  

Agora é o momento de fazermos um comentário mais detalhado dos 
diferentes níveis e movimentos significativos que a presença do fragmento poderá 
desencadear na economia significativa do texto. Para realizar essa demonstração, 
escolhemos os dois trechos mais significativos ou mais representativos desse 
processo de escrita plural, utilizado por José Saramago na construção polifônica do 
seu O ano da morte de Ricardo Reis. 

Esses trechos são os que iniciam e encerram o livro. Estão aparentemente 
desligados de tudo mais que o livro apresenta. No entanto, não existe nada mais 
intimamente ligado ao todo desse livro do que esses dois trechos. Esses dois 
"versos" que lembram outro verso. São eles:  

 
Aqui o mar acaba e a terra principia. (SARAMAGO, 1985, 
p.11) 
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Aqui, onde o mar se acabou e a terra espera. (SARAMAGO, 
1985, p.415) 

 
A própria localização desses "versos" (primeira e última frase do livro) já é a 

garantia de um adensamento de sentidos. Já é a garantia de posse de um 
movimento que os coloca em relação com tudo que no livro se escreve. Há, além 
disso, o movimento que os coloca frente a frente e nos leva a indagar sobre a 
repetição e mudança de palavras. E existe, ainda, o movimento que os remete para 
fora do texto, isto é, para dentro de um outro texto e, nesse texto, para um verso 
célebre, o verso que, em forma invertida (fragmentariamente invertida), ambos 
contêm: 

 
Eis aqui, quase cume da cabeça 
De Europa toda, o Reino Lusitano, 
Onde a terra se acaba e o mar começa  
E onde Febo repousa no oceano.  
(CAMÕES, 1977, p. 132. III, 20, v.v. 1-4)  

 
O verso destacado acima fala de viagens. E sobretudo é a voz de Vasco da 

Gama que reporta uma viagem célebre, conhecida por todos. Mas este verso é 
também uma viagem. Uma viagem no tempo. Uma viagem até Camões, até Os 
Lusíadas. Por outro lado, esse verso imprime (traça) o sentido de uma viagem – 
pelo mar. Há um divisor de águas nas palavras deste verso: se a terra acaba, o que 
resta é o mar que está adiante. E é por ele que se construirá um novo viver do qual 
o poema é a expressão maior e mais acabada, mas não a única, nem a última. Desde 
então, a opção pelo mar como saída será mil vezes registrada, será mil vezes 
retomada pela literatura e por outras formas de escrita. Será também reforçada na 
assimilação e desdobramentos de uma prática política, iniciada quase dois séculos 
antes da escrita desse poema. O verso significa, portanto, não apenas a viagem que, 
no poema, ocupa o primeiro plano. Significa também as inúmeras viagens 
realizadas para se conseguir a posse do que então se chamou "mar português". 
Significa assim as inúmeras viagens (vividas, escritas, imaginadas ou sonhadas) 
que, anteriores ou posteriores a esse verso, foram responsáveis pela direção do 
olhar português e, a partir daí, pela nova posição que só verá a terra a partir da 
perspectiva do mar. Responsáveis, portanto, pelo olhar distante que não vê a terra, 
ou que só pode vê-la através de um olhar de longe. 

Esse sentido-direção de um olhar foi, por séculos, mantenedor da principal 
marca da identidade de um povo; foi o traço que marcou em relevo a sua 
fisionomia. A imagem que o verso camoniano propõe, se não cria, é, sem dúvida, 
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um estimulante precioso para a preservação dessa direção de olhares e sentidos, 
dessa direção de vida. 

Estar num lugar "onde a terra se acaba e o mar começa" é estar num entre-
lugar, cuja saída só apresenta o mar como opção. Só apresenta como solução de 
vida o sair da terra para a conquista de mares "nunca de antes navegados", mas 
que são, logo depois, dominados pela obstinada vontade de quem não vê outra 
saída. 

Esse verso vai significar também a própria identidade de um povo. Vai ser, 
ainda, a própria delimitação geográfica escolhida como endereço, pois, o que 
restou de mais de três séculos de fixação do "quase cume da cabeça de Europa" foi 
a construção de um Cais, chamado Portugal, de onde se vê o mar e por onde a ele 
se chega em viagens de conquistas. Estas vão ser por muito tempo uma espécie de 
signo privilegiado, uma espécie de marca cimeira na formação de um imaginário. 
Vão ser, portanto, o espaço mais conforme com os sentidos com os quais o 
português por muito tempo se identificou. São esses os principais sentidos que 
percebemos ao examinar o célebre verso com que Camões define Portugal. 

São bem diferentes os sentidos dos "versos" com que Saramago inicia e 
termina o seu O ano da morte de Ricardo Reis. As referências ao verso de Camões o 
tornam presente, mas essa presença existe para que seu sentido possa ser 
fraturado e, a partir daí, invertido. 

Os dois "versos" que provocam essa presença também falam de viagens. Na 
realidade, eles remetem para duas outras viagens, mas diferentes daquela que o 
texto épico apresenta. Como são formas invertidas do verso épico, apontam 
também para esta e para todas as outras que ele contém. Mas vamos por partes. 
Vejamos a primeira viagem, o primeiro sentido que o "verso" inicial sugere. "Aqui o 
mar se acaba e a terra principia". É esta uma viagem de volta à terra portuguesa. E 
este “Aqui”, além de ser Portugal, é também o livro onde a terra não acabou, longe 

disso. Nesse "aqui", ela está apenas começando, ou recomeçando. A sugestão de 
recomeço existe, se pensarmos em Fernão Lopes (cronista da conquista de uma 
terra-nação); se pensarmos na existência de um antes que foi interrompido, 
rasurado e, quase sempre, esquecido pelo corte histórico definitivo que, nos 
séculos XV e XVI, faz surgir em cena uma nova visão de mundo e, nela, um novo 
país. Um Portugal que inicia uma nova história. Um Portugal que passa a se 
equilibrar nas ondas de um oceano, mas que, nele, só poderá existir com firmeza 
se, de certo modo, abandonar o que por muito tempo teve como terra firme, como 
terra a ser firmada (Cf. SERGIO, 1977. p.31-35). Mas retomemos a viagem de volta, 
sugerida pelo primeiro "verso". Essa viagem traz emigrantes que, parece, veem 
novamente a terra como um espaço possível. Como um espaço ainda provável. Essa 
viagem traz, pois, um novo olhar. Um olhar que deixa o mar para trás e vai em 
busca de uma outra direção. 
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A segunda viagem (ou a viagem sugerida pela última frase do livro) vai 
reforçar os sentidos desse olhar e acrescentar-lhe outros. O mar aqui também é 
deixado para trás, mas agora não apenas como um lugar que se abandona, e sim 
como um espaço impossível, porque é um espaço pertencente ao passado: "o mar 
acabou". O mar pode ser lido também como a viagem falhada (movimento de 
revolta dos marinheiros), a viagem que se não pôde concretizar porque estava fora 
do tempo. O itinerário de conquistas, pelo mar, pertence a um outro tempo – um 
tempo que não é negado, mas que também não se confunde com o presente, 
mesmo que esse presente seja o passado ano de 1936. O "verso" sugere essa leitura 
e ainda outras. No entanto, os diferentes sentidos são desdobramentos que se 
ligam a um traço comum: a opção pela terra. 

É claro que esses sentidos são decorrentes da ambiguidade que os dois 
"versos" contêm. Ambiguidade acrescida quando os comparamos com o verso 
camoniano de que são a presença invertida. 

Ao rasurar o discurso de Vasco da Gama ao rei de Melinde, o narrador não 
nega o seu valor. Ele sabe interpretar o exato valor desse passado caro, sabe 
perceber o que nele se conjuga e, ainda, a forma com que foi resgatado pela escrita 
épica legitimadora. Por isso, lê e valoriza o alto preço da escrita desse livro que não 
se pode "depor na prateleira da História, porque é ele mesmo história" (Cf. 
LOURENÇO, 1983. p. 90). O narrador, em suma, conhece os segredos dessa 
metáfora valiosa que ocupa o lugar cimeiro na formação das imagens internas com 
as quais o português lê a si mesmo. 

Mas, por outro lado, o autor não desconhece as manipulações, as traições 
feitas ao texto, para adaptá-lo a conveniências e intenções muito pouco épicas. Não 
desconhece também o irrealismo de muitas interpretações que desfiguram o texto, 
rasurando-o, por buscarem nele uma espécie de eco a toda sorte de "paixão", 
"interesses" e "fantasmas, individuais ou coletivos, que cada época deseja ver 
confirmados pelo Texto nacional por excelência"3. 

Não é, pois, gratuitamente que o autor presentifica o verso célebre em seu 
texto. Ao fazê-lo presente, traz por conseguinte o poema como um todo. Traz 
também os seus ecos. Ecos que atravessam os tempos e que sonoramente ainda se 
mantêm no imaginário de um povo. Mas não é sem motivos que inverte esse verso 
que conta estórias de um mar sem limites. 

Esse procedimento não significa a negação de um passado, nem tampouco a 
recusa do verso histórico. Significa o colocar-se diante dele para poder lê-lo. 
Significa também colocar-se diante do mito nele concentrado, para com ele 
dialogar. Para ressignificá-lo, só que agora em um outro espaço e em confronto 
com o rolar de águas que forma um novo tempo. 

Os dois "versos" desdobrados, presenças invertidas do verso camoniano, são 
formas de reinventá-lo para enfrentar as suas imagens, para trabalhá-lo na 
diferença de uma outra leitura. São formas torcidas, num processo que o inverte 
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mas que também o recupera em sua plenitude, que existem para com ele 
desencadear um movimento de sentido, um movimento no sentido de desinventar 
estórias, que também o desmerecem. 

São esses os sentidos que nos foi possível perceber na dobra com que o autor 
inicia e encerra o seu livro. Com certeza, muitos outros estarão também nela 
contidos, mas os sentidos são parecidos com os sons, "depende muito da 
disposição de quem escuta". E a nossa "disposição" dirigiu-nos para estes. 

Como se pôde ver, são muitas as vozes literárias que habitam a textualidade 
desse livro. Umas tiveram maior destaque, outras um relevo de homenagem, 
outras parecem existir apenas como mais um fio a acentuar a cor e o traçado 
particular dessa paisagem de vozes. Demos um destaque maior à primeira e última 
frases do livro porque estas revelam os sentidos de um dos seus principais eixos 
significativos. Outro eixo de igual importância é o construído na articulação dos 
rumores que nos remetem aos textos de Fernando Pessoa. 

 
O ano da morte de Ricardo Reis é construído, pois, com a presença de muitas 

vozes literárias. Há uma espécie de "citação total", onde a presença do texto do 
outro se revela como um todo, ou melhor, é sugerida no todo. Isso se pode 
perceber mais claramente em relação a dois livros: Os Lusíadas e Mensagem. Estes 
livros volta e meia rumorejam nas páginas do Ricardo Reis. Poderíamos dizer que 
são os seus outros. Poderíamos dizer que são as presenças escolhidas para habitar 
as dobras dessa escrita. O autor conhece essa possibilidade que toda linguagem 
encerra e, assim, faz uso dela, uso consciente, conscientemente tramado e 
estruturado.  

Não se trata mais de ir acolhendo aqui e ali os fragmentos de textos de outros 
autores para dialogar com eles; para construir, com eles, uma escrita em explosão 
de sentidos e, por isso, mais próxima da plenitude significativa que se quer 
resgatar. O processo agora é diferente. Não decorre de uma espécie de "montagem" 
indiciadora de mil vozes. Ele vai depender dos conteúdos mais gerais do livro. Vai 
depender de um certo modo de ler esse livro. 

 
O ano da morte de Ricardo Reis tem como primeiro traço significativo o 

resgate de um tempo passado num espaço determinado, ou seja, o livro se constrói 
reconstruindo Lisboa em 1936. Mas esse espaço vai ser reconstruído em função de 
um modo de olhar. Um olhar que vê ruas e casas, um olhar que passeia e revisita 
lugares de um passado e de outros passados que, por serem de todos, também lhe 
pertencem. Este é o olhar do narrador. Mas este também abriga outros olhares e, 
em relação a Lisboa, abriga principalmente o olhar de Ricardo Reis. Assim, Lisboa é 
também reconstruída a partir do olhar de Ricardo Reis. Saído de um texto de que 
sempre será um rumor "(um texto)" (SEIXO, 1986. p. 23), esse personagem 
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"reinventado" caminha por Lisboa em busca de reconhecimento. Em busca de 
reconhecimentos: 

 
A sua vida parecia-lhe agora suspensa, expectante, 
problemática. Minuciosamente, lia os jornais para encontrar 
guias, fios, traços de um desenho, feições do rosto português, 
não para delinear um retrato do país, mas para revestir o seu 
próprio rosto e retrato de uma nova substância, poder levar 
as mãos à cara e reconhecer-se, pôr uma mão sobre a outra e 
apertá-las, Sou eu e estou aqui. (SARAMAGO, 1985, p.87-88) 

 
Se as intenções do personagem não passam pelo desejo de "delinear um 

retrato do país", isso vai acontecer com suas leituras e andanças pela cidade. E aqui 
Lisboa se reconstrói através de um olhar particular, o olhar de Ricardo Reis, poeta 
e personagem. Particular, mas que também já é um outro. Um outro que busca 
"revestir o seu próprio retrato de uma nova substância." Contudo, esse outro é 
também a duplicação de um mesmo. Um retrato anterior em revisita. Um retrato 
anterior que revisita e que, pela sua natureza de duplo, também reduplica visões 
da cidade. Há, contudo, um outro traço em relevo no olhar desse personagem. O 
olhar de Ricardo Reis em relação a Lisboa é o olhar que volta, que está de volta. 
Não se confunde, pois, com o olhar cotidiano e muito menos com o surpreso olhar 
estrangeiro. Ausente, sim, mas agora este personagem é um homem da terra que 
regressa e busca recuperar os sentidos da cidade. Nessa recuperação, Lisboa é 
"reconstruída" pela perspectiva de um olhar que já a conhece mas, porque esteve 
por um tempo "ausente", busca um novo entendimento.  

Muitos outros olhares vão perspectivar o olhar de Ricardo Reis. Mas o que 
importa agora ressaltar é o que mobiliza esse "estar em Lisboa" e, principalmente, 
o sentido com que esse novo olhar é construído: um movimento de volta, um 
movimento decorrente de uma viagem de volta à terra. 

A viagem de que trata esse livro é a volta de um emigrante que por anos se 
ausentara da terra portuguesa, em busca de uma paisagem mais favorável, ou mais 
conforme com o seu modo de ser. A paisagem mais favorável, agora, volta a ser 
Lisboa. 

O livro se inicia com essa volta. Os seus motivos podem parecer pouco 
evidentes, ou circulam numa ambiguidade que caracteriza muito mais o viajante 
do que a própria viagem. Mas os sentidos desta viagem ficam evidentes quando 
pensamos no livro como um todo. A viagem aqui é de volta. O livro insiste nesse 
retorno. Os sintagmas "a terra principia" e "a terra espera" presentes nos "versos" 
comentados são, na verdade, "motes próprios" de que o livro é uma polifônica 
glosa confirmadora. 
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Para acirrar as verdades desse mote, o narrador constrói a sua narrativa em 
contraponto. Isto é, convoca para um diálogo os dois grandes livros de viagens da 
literatura portuguesa: Os Lusíadas e Mensagem. Estes dois livros – cada um com as 
palavras de seu tempo – recuperam e, com isso, reinscrevem o ser em viagem em 
que Portugal se construiu. Se no primeiro, Os Lusíadas, a escrita legitimadora será 
sempre o lugar de origem, a fonte primeira de produção e manutenção de um 
imaginário, o segundo não o contradiz. Embora Fernando Pessoa não reserve na 
galeria de quadros com que compõe o seu livro Mensagem um espaço para Camões, 
o épico não deixa de lá estar, pois este livro é uma espécie de reescrita de Os 
Lusíadas. É uma escrita diferente que propõe uma outra viagem, mas não é o seu 
avesso. 

Os itinerários traçados nos dois livros revelam assim mundos diferentes. Os 
autores são diferentes, são diferentes os tempos. Contudo os dois textos dialogam. 
Mensagem reflete o presente de um "mar universal" e de um "agora", a ser 
transformado em verdadeira hora, diferente do que, no séc. XVI, permitiu a 
construção de um "mar português" sem limites. No entanto, o texto quinhentista já 
sugeria a presença dos limites futuros. Eles estão presentes porque a postura épica 
não os conseguiu disfarçar, ou antes, porque a consciência lúcida de um poeta 
impediu que fossem disfarçados.  

Existem, portanto, diferenças e afinidades nas vozes desses cantores de uma 
aventura marítima, cujo agente é a pátria comum que ambos cantam. As diferenças 
são, ainda, as indispensáveis diferenças que fazem de cada um o portador de uma 
voz única e inconfundível. No entanto, são dois cantos em diálogo. O canto de cada 
um está separado do outro pela distância dos tempos, mas o que cantam os 
aproxima. Esse diálogo não é, pois, de embate, muito pelo contrário, é um diálogo 
em tensa harmonia. 

Por isso esses dois livros percorrem muitas das páginas de O ano da morte de 
Ricardo Reis. Muitas das imagens preservadas nos dois livros voltam a estar 
presentes neste. São os barcos, é o Adamastor (Monstrengo), são os velhos que de 
longe olham o longe. Mas estas imagens, no livro de Saramago, são o que restou 
delas, ou melhor, são imagens lidas de uma outra maneira. São imagens num 
diálogo de embate, num diálogo de diferenças. E se existem presenças e 
semelhanças, em relação aos dois outros livros, elas existem, agora, para marcar as 
diferenças. É que, nas três viagens pelo mar, apenas uma não é para o mar. Apenas 
uma se marca em sentido contrário: o sentido de volta, os sentidos de uma volta. 

No entanto, para poder indicar esse sentido novo, Saramago teve que habitar 
essas rotas do ir. Teve que conhecer as origens dessas rotas, os textos-matriz de 
um imaginário, para nesse lugar poder construir o seu discurso articulado e 
politicamente bem definido. 
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Notas 

 
1 Para recuperarmos o conceito de “ruína” tal como foi estabelecido por Walter 

Benjamin, teremos de recorrer a alguns de seus textos, pois o ensaísta produzia 
conceitos concebidos como uma “constelação” (este conceito também é dele), isto é, a 

partir de vários pontos luminosos, onde a claridade de um ponto ilumina e é iluminada 
pelos demais. Trata-se da construção de um conceito que se desdobra em vários 
fragmentos, aparecendo aqui e ali com sentidos (ou interpretações) não diferentes, mas 
complementares.  
 
 “...não se trata tanto de uma reminiscência antiga, como de uma sensibilidade estilística  

contemporânea. O que jaz em ruínas, o fragmento significativo, o estilhaço: essa é a 
matéria mais nobre da criação barroca.” (BENJAMIN, 1984. p. 200); 
 
 “Na perspectiva da história-natureza, o mundo é um campo de ruínas, como alegorias 
da história coletiva, e um depósito de ossadas, como alegorias da história individual. A 
caveira é ‘de todas as figuras a mais sujeita à natureza’. E a ruína é o fragmento morto, o 

que restou da vida, depois que a história-natureza exerceu sobre ela os seus direitos. ‘A 

palavra história está gravada, com os caracteres da transitoriedade, no rosto da 
natureza. A fisionomia alegórica da natureza-história, posta no palco pelo drama, só 
está verdadeiramente presente como ruína...’. (ROUANET,1984, p.39);  
 
“A ruína, resto de um mundo que já foi, aproxima-se do documento pelo fato dela a 
priori também não indiciar o passado de modo proposital, exceto quando transformada 
intencionalmente em monumento histórico. De qualquer maneira, a ruína, o documento 
e o monumento aproximam-se por indiciarem o passado, por trazerem-no, como o 
resto do que foi, a presentes posteriores”. (KOTHE, 1976, p. 44.) 
 
“O mundo se dissolve numa acumulação de ruínas, mas cada estilhaço do mosaico e cada 

fragmento do conjunto ascende a uma nova vida, no momento em que recebe uma 
significação. O torso passa a significar ao mesmo tempo o corpo e a verdade última do 
corpo, que é sua decomposição, o fragmento significa o palácio desmoronado e o próprio 
desmoronamento, como destino último de toda construção humana. ‘A imagem que surge 

no campo visual da intuição alegórica é o fragmento, a ruína. Sua beleza simbólica se 
evapora, quando o clarão do saber divino o ilumina. O falso brilho da totalidade se 
extingue. O eidos se apaga, o símile se instala, o cosmos que o habita se esgota. Nos rebus 
áridos, que restam, jaz uma intuição, acessível a quem rumina ...”. (ROUANET, 1990, p.18.) 
 
2 Empregamos este termo com o mesmo sentido com que Benjamin o definiu em suas 
teses sobre a história. Segundo Benjamin, "A história é objeto de uma construção cujo 
lugar não é o tempo homogêneo e vazio, mas um tempo saturado de agoras'". Com isso, 
quer dizer que o passado não pode ser entendido como um tempo irremediavelmente 
perdido, mas como um tempo a ser revisitado, a ser interrogado, porque “nada do que um 

dia aconteceu pode ser considerado perdido para a história." (BENJAMIN, 1987, p. 223.). 
Sérgio Paulo Rouanet, ao comentar essa questão proposta por Benjamin, acrescenta:"...a 
história é objeto de uma construção, cujo lugar não é o tempo homogêneo e sim a Jetzzeit: 
um tempo impregnado de agoras, pelos quais cada presente se comunica com os diversos 
passados. Cada época revolucionária constitui um presente que não se compreende como 
a culminação de um processo histórico, e sim como um momento encarregado de abolir 
esse processo, de fazer saltar pelos ares o continuum da história, salvando o passado". 
(ROUANET, 1990, p. 22). 
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3 Mais uma vez recorremos às palavras de Eduardo Lourenço: “Os Lusíadas não está tanto 
no meio de nós pela contradição fecunda que o habita e é o sinal supremo da sua grandeza, 
como pelo reflexo de outras contradições, bem pouco poéticas, suscitadas pela paixão, 
pelos interesses, pelos fantasmas, individuais ou coletivos, que cada época deseja ver 
confirmados pelo Texto nacional por excelência”. (LOURENÇO, 1983, p. 90.) 
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