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INTRODUÇÃO 
 

Este artigo pretende ressaltar nas obras Mensagem (1935) de Fernando 
Pessoa e A Jangada de Pedra (1986) de José Saramago elementos que 
retratam a busca da identidade portuguesa, numa leitura das intertextualidades. 

Assim como Camões ao escrever Os Lusíadas, Fernando Pessoa 
retoma o passado glorioso de Portugal escrevendo não mais uma epopeia, 
mas um poema que também trata da História de Portugal, que, diferentemente 
do texto camoniano, não narra passagens históricas, mas refere-se a fatos e 

RESUMO: Esta comunicação pretende ressaltar nas 
obras Mensagem de Fernando Pessoa e A Jangada de 
Pedra de José Saramago elementos que retratam a 
busca da identidade portuguesa, numa leitura das 
intertextualidades. Fernando Pessoa retoma o passado 
glorioso de Portugal escrevendo não mais uma epopeia, 
mas um poema que também trata da História 
Portuguesa. Mensagem assenta-se sobre um fio 
cronológico e uma sequência histórica que justificam a 
distribuição assimétrica e irregular dos poemas que o 
compõem e sugerem uma interpretação em três fases: 
ascensão, apogeu e declínio do império português. José 
Saramago, identificando-se com Pessoa, também 
procurou compreender a história de seu país 
reescrevendo a História oficial abatendo os mitos de 
heróis de uma pátria suprema e gloriosa, para isso 
prioriza a criação de personagens que se identificam com 
o povo simples e que ganham sentido e voz para refletir 
a coletividade, marcando uma diferença com o discurso 
individualista presente no poema Mensagem. Saramago 
elabora um romance visionário antecipando o caos 
político e econômico imposto pela política neoliberal ao 
aderir ao Mercado Comum Europeu hoje União Europeia. 
 
PALAVRAS-CHAVE: literatura portuguesa; identidade; 
emancipação. 
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personagens históricos, às vezes de forma indireta e metafórica e às vezes só 
nos títulos do poema. Mensagem assenta-se sobre um fio cronológico e uma 
sequência histórica que justificam a distribuição assimétrica e irregular dos 
poemas que o compõem e sugerem uma interpretação em três fases: 
ascensão, apogeu e declínio do império português.  Diante disso, entendemos 
que há um tema complexo, que envolve ao mesmo tempo várias noções: a de 
individualismo, a de heroísmo e a de que existem homens comuns e homens 
superdotados. O poeta busca no passado o sentimento de sua nação, 
revivendo em forma de alegórica os grandes heróis clássicos como Viriato, 
Ulisses, reis, rainhas e navegadores que se cristalizaram como mitos de seu 
povo. A obra de Fernando Pessoa constitui-se como um dos grandes enigmas 
da Literatura Portuguesa e mundial, pois mesmo um poema que se aproxima 
de cunho épico como Mensagem é revestido de uma linguagem 
essencialmente mística que requer do leitor muita atenção para compreender 
as metáforas e ironias contidas nos seus versos. O poema Mensagem é 
organizado por Pessoa no decorrer de sua vida, mas por decorrência do 
concurso do Secretariado de Propaganda Nacional (SPN), em 1935, o poeta 
elabora uma sequencia poética e histórica para contar de forma moderna a 
história e o futuro de Portugal, um único livro publicado em vida, uma 
reconhecimento tardio, pois nesse concurso Mensagem fica em segundo lugar, 
segundo justificativa do júri, o Prêmio Antero de Quental estava dividido em 
duas categorias: livros com mais de 100 páginas e livros menor de 100 
páginas, pois o poema Mensagem ficou com o segundo lugar por não atingir o 
número páginas da primeira categoria.  

Já outro escritor português José Saramago conheceu a fama e o 
reconhecimento a partir de 1991, quando recebeu o prêmio da Associação 
Portuguesa de Escritores (APE), com o romance O Evangelho Segundo Jesus 
Cristo. Em 1995, recebeu o prêmio Camões, por toda sua obra. Em 1998, 
ganhou o prêmio Nobel de Literatura, pelo conjunto de sua obra. Eis algumas 
romances que o tornaram conhecido mundialmente: Terra do Pecado (1947); 
Manual de Pintura e Caligrafia (1977); Levantado do Chão (1980), com o qual 
ganhou o prêmio Cidade de Lisboa; Memorial do Convento (1982); O Ano da 
Morte de Ricardo Reis (1984); A Jangada de Pedra (1986); História do Cerco 
de Lisboa (1989); O Evangelho Segundo Jesus Cristo (1991); Ensaio Sobre a 
Cegueira (1995); Todos os Nomes (1997); A Caverna (1998); O Homem 
Duplicado (2000); Ensaio Sobre a Lucidez (2004); Intermitências da Morte 
(2005), As pequenas memórias (2006), A viagem do Elefante (2008), O 
Caderno (2009) e Caim (2009). 

Saramago procura compreender a história de seu país; porém, com 
outra perspectiva histórica, pois apresenta, em suas obras, até a publicação de 
O Evangelho Segundo Jesus Cristo (1991), uma profunda análise da história 
portuguesa. Saramago reconta a história oficial e derruba mitos de heróis e de 
uma pátria suprema e gloriosa. Podem-se perceber esses fatos em um dos 
recursos utilizados para a construção dos romances: a criação de personagens 
esquecidas pela história oficial, como mulheres e homens que surgem das 
camadas desfavorecidas e simples do povo; personagens denominadas Maria, 
José, João, Baltasar, Blimunda, Pedro; homens e mulheres que apresentam 
um forte sentimento humanitário, carregado do desejo de desvendar os 
enigmas do mundo. Tais personagens são errantes caminheiros, apresentados 
ora como um Jesus Cristo humano, ora como uma mulher do povo com 
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poderes mágicos (Blimunda); ou um idoso que sente a terra tremer (Pedro 
Orce); ou, ainda, um soldado maneta e criativo, mas determinado, em seu 
espírito, a contribuir na elaboração da máquina voadora (Baltasar). O que os 
une é o desejo de descobrir e de participar das maravilhas do mundo. 

José Saramago prioriza a criação de personagens que se identificam 
com o povo simples e que ganham sentido e voz para refletir a coletividade, 
marcando uma diferença com o discurso individualista presente no poema 
Mensagem. Esta nova técnica de narrar observada nas obras de Saramago 
despertou e tem despertado nos leitores um estranhamento, e por que não 
dizer uma certa dificuldade no entendimento das complexas alegorias 
presentes e uma linguagem inovadora e irônica, que atribui um novo sentido à 
História de Portugal. 
 

 
1. A INTERTEXTUALIDADE EM MENSAGEM E A JANGADA 
DE PEDRA DA GLÓRIA AO CAOS 

 
No romance A Jangada de Pedra (1999), objeto de nossa leitura, as 

personagens são constituídas de poderes sobrenaturais. A dona de casa Joana 
Carda é possuidora de uma vara de negrilho e com a qual poderia riscar o chão 
e traçar uma fronteira entre ela e o mundo. A partir desse risco, os cães que 
não tinham capacidade de latir passariam a fazê-lo. Uma outra personagem 
que se destaca é o farmacêutico espanhol Pedro Orce, que sente a terra 
tremer sem que os sismógrafos pudessem registrar algum acontecimento. O 
professor de português das "primeiras letras" José Anaiço que passou a ser 
seguido, misteriosamente, por um bando de pássaros; Joaquim Sassa, 
empregado de um escritório, que em férias, lança ao mar uma pesada pedra 
que começa a subir e a descer sobre a água até mergulhar definitivamente. 
Completa essa galeria Maria Guavaira, uma senhora viúva e proprietária rural, 
desfiando uma meia de lã, cujo fio nunca chega ao final e da presença de um 
imenso e mudo cão que tem um pedaço desse fio de lã caindo de sua boca.  

Todos estes personagens e acontecimentos constituem-se uma grande 
alegoria na compreensão e desvendamento da misteriosa ruptura dos Pirineus, 
que levou a Península Ibérica à deriva do Oceano Atlântico, imaginando-a uma 
grande jangada de pedra sem rumo e sem identidade. 

Na tentativa de leitura da identidade portuguesa nas obras em questão, 
torna-se fundamental relembrarmos o conceito de intertextualidade. Segundo 
REIS (1995), o conceito de intertextualidade funciona como um espaço de 
diálogo, troca e interpenetração constante de um texto nos outros. Para 
CALBUCCI (1999), que registra um conceito do próprio Saramago, os seres 
humanos são seres intertextuais e sempre o foram: a cultura, em sentido muito 
amplo é a intertextualidade por excelência. Para compreender a história de seu 
país, Saramago apresenta constantes diálogos com grandes nomes da 
Literatura Portuguesa como Camões e Fernando Pessoa.        

A Nação Portuguesa, por meio de um passado glorioso de conquistas e 
desbravamentos, forja uma história marcada por valores que sintetizaram sua 
identidade. Na obra Mensagem, o ponto de vista pessoano passa por uma 
olhar extremamente nacionalista e sebastianista, o poeta mergulha na história 
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de seu país, de forma que, ao iniciar o poema, contextualiza a localização de 
Portugal para o mundo, nos versos do poema Os castelos: 

 
A Europa jaz, posta nos cotovelos: 
De Oriente a Ocidente jaz, fitando, 
E toldam-lhe românticos cabelos 
Olhos gregos, lembrando. (PESSOA, 1986, p.5)  

 
Por se tratar de um poema épico, ao caracterizar seu país, o eu-lírico 

constrói o seu ponto de vista, partindo do geral para o específico, da Europa 
para Portugal. A descrição é enigmática, de uma Europa animizada, 
assemelhando-se a uma figura feminina, sentada na costa atlântica, fitando.  

Um outro dado relevante, elemento essencial na formação de Portugal, é 
a presença da cultura helênica, fato observado no verso Olhos gregos, 
lembrando, que marca a recorrência das heranças clássicas da Grécia, 
herdadas pelo império português. Na última estrofe, completa-se a 
personificação feminina, pela voz do eu-lírico: 

 
A mão sustenta, em que se apóia o rosto. 
(...) 
Fita, com olhar esfíngico e fatal, 
O Ocidente, futuro do passado. 
(...) 
O rosto com que fita é Portugal. (PESSOA, 1986, p.5) 

 
Entendemos no último verso que Portugal é o “rosto” da Europa e os 

“olhos gregos” do início do poema lhe pertencem (O rosto com que fita é 
Portugal). No seu modo português de ver as coisas, de encarar a realidade, o 
eu-lírico conserva ainda a lembrança da origem grega da civilização ocidental e 
recupera a origem que acabou esquecida no resto do mundo, só preservada no 
espírito português. Na sua visão idealizada, o olhar português, apesar de 
voltado para o mar, para o descobrimento de novas terras, não é mercantilista, 
mas grego. 

Já Saramago apresenta um contraponto à visão épica de Pessoa; em A 
Jangada de Pedra (1986) o seu discurso irônico, revestido de alegoria, será a 
base desse outro olhar, apresentando uma Europa acéfala, quando a 
Península Ibérica se soltou do continente europeu. Vejamos o fragmento que 
confirma a nossa leitura: 

 
Então, a Península Ibérica moveu-se um pouco mais, um 
metro, dois metros, a experimentar as forças... Houve depois 
uma pausa, sentiu-se passar nos ares um grande sopro, como 
a primeira respiração profunda de quem acorda, e a massa de 
pedra e terra, coberta de cidades, aldeias, rios, bosques, 
fábricas, matos bravios, campos cultivados, com a sua gente e 
os seus animais, começou a mover-se, a barca que se afasta 
do porto e aponta ao mar outra vez desconhecido. 
(SARAMAGO, 1999, p. 43) 

 
Numa leitura intertextual, ambos os autores apresentam projeções para 

o futuro de Portugal. Para Pessoa, Portugal será a matriz do Quinto Império, 
conforme os versos do poema intitulado O Quinto Império, de O Encoberto: 
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Grécia, Roma, Cristandade, 
Europa – os quatro se vão 
Para onde vae toda edade. 
Quem vem viver a verdade 
Que morreu D. Sebastião? (PESSOA, 1986, p.19) 

 
Numa definição pessoal do que seria o futuro, o poeta nos afirma: O 

Quinto Império. O Futuro de Portugal – que não calculo, mas sei – está escrito 
já, para quem saiba lê-lo, nas trovas do Bandarra, e também nas quadras de 
Nostradamus. Esse futuro é sermos tudo. (PESSOA, 1986: 332 e 334). 
Entendemos nessas afirmações que o Quinto Império passa a ser o embrião de 
uma nova ideia filosófica, religiosa e cultural. Portugal estaria preparado para 
exercer este reinado.  

Em contrata partida, o narrador de A Jangada de Pedra reflete com 
pessimismo sobre o futuro da Península Ibérica, no momento em que os 
quatros viajantes retornam para suas casas, cansados de tanto vagar pelo seu 
país, sem um porto seguro. Descreve, no final do livro, as incertezas do futuro: 

 
A península parou... A viagem continua. Roque Lozano ficará 
em Zufre, irá bater à porta de sua casa, Voltei, é a sua história, 
alguém há-de querer contá-la um dia. Os homens e as 
mulheres, estes, seguirão o seu caminho, de futuro, que tempo, 
que destino. A vara de negrilho está verde, talvez floresça no 
ano que vem (SARAMAGO, 1999, p. 317) 

 
Termina a história sob a visão pessimista do narrador, mas que antevê 

uma possibilidade de esperança, ao referir-se à vara de negrilho: A vara de 
negrilho está verde, talvez floresça no ano que vêm, ou seja, a vara de negrilho 
florescendo, possivelmente a quantidade de varas aumentará, o povo poderá 
riscar o chão e começar tudo novamente. Vale ressaltar que a simbologia de 
riscar o chão marca o rompimento do Pirineus. Ao concluir, alerta que o destino 
da Península dependerá de seu povo. 

 
 

2. O SEBASTIANISMO  E A CONTRUÇÃO DE UMA 
IDENTIDADE REFLEXIVA  
 

Na busca das intertextualidades, um outro ponto se destaca, quando o 
futuro de Portugal é discutido sob a perspectiva do sebastianismo. Em 
Mensagem o tema possui um enfoque ufanista e em A Jangada de Pedra, a 
função do sebastianismo se caracteriza pela busca da identidade da nação e 
pelo resgate da soberania, uma vez que narrador apresenta uma crítica 
contundente ao governo português, rompendo, assim, com a ideologia 
individualista e autoritária presente em Mensagem; na visão saramagueana, os 
governos só apresentam eficácia e liderança, no momento em que todas as 
suas capacidades de governar não são exigidas. Configura-se no trecho: 

 
A notícia de que a península se precipita à velocidade de dois 
quilômetros por hora em direção aos Açores foi aproveitada 
pelo governo português para apresentar a demissão, com 
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fundamento na evidente gravidade da conjuntura e no perigo 
colectivo iminente, o que permite pensar que os governos só 
são capazes e eficazes nos momentos em que não haja razões 
fortes para exigir tudo da sua capacidade (SARAMAGO, 1999, 
p. 200)  

 
O sebastianismo é, assim, a marca profunda da identidade portuguesa 

nas duas obras, discutidas e elucidadas ao leitor em diferentes graus. Em 
Mensagem a crença na volta de D. Sebastião ou de outro grande líder 
constitui-se a idéia núcleo da obra, ao passo que em A Jangada de Pedra, 
esse conceito de que haverá um único salvador da pátria cai por terra, somente 
a cultura da solidariedade poderá resgatar a identidade da nação. Esse caos 
pode ser percebido na função já cumprida pelo sebastianismo. Esclarece-nos 
CAMOCARDI: 

 
O Sebastianismo foi o único recurso cabível a uma nação 
acéfala pela invasão estrangeira e reduzida pelas disputas 
imperialistas, para preservar ilesa sua integridade espiritual. 
Tornada insuportável a idéia de que Portugal já não era nação 
soberana, prenuncia-se no horizonte o sonho da supernação, 
encabeçada por um super príncipe, a despertar em breve. Foi 
esta a função histórica do sebastianismo: transportar para o 
futuro a nação impossível no presente, à semelhança de um 
país invadido e que prossegue livre e soberano no exílio 
(KUJAWSKY, 1973: 16, apud CAMOCARDI, 1996: 59) 

 
Para entendermos toda a alegoria criada pelos autores, faz-se 

necessário ter conhecimento da política econômica de Portugal e da Espanha, 
submetidos à União Européia. Segundo Walter Praxedes, em seu estudo, 
Saramago critica duramente este tipo de organização que exclui os países 
pobres. Esclarece-nos o autor: 

 
Se os heróis dos romances de Saramago são os excluídos da 
História, Portugal e a Península Ibérica foram igualmente 
excluídos da História européia, que foi durante muito tempo a 
História e ponto final, pelo menos para o etnocentrismo 
europeu (RIVAS, 1998, apud PRAXEDES, 2001: 74). 

 
Diante do exposto, no que se refere à identidade portuguesa, podemos 

afirmar que existe uma intertextualidade entre as duas obras. Embora 
apresentam contornos diferentes, há em Mensagem um discurso ufanista, que 
ressalta o sebastianismo como marca profunda na história portuguesa, ao 
passo que em A Jangada de Pedra, contrariamente, o discurso irônico 
apresenta uma critica social constante, consubstanciada nos personagens, que 
também apresentam uma matriz do sebastianismo. O ponto de vista de 
Saramago contraria o sebastianismo personalista pessoano, prognosticando 
que as mudanças virão, a partir da organização popular. Trata-se da identidade 
portuguesa construída com base sólida na solidariedade, no respeito às 
diferenças e na esperança imorredoura de que o destino de um povo depende 
do próprio povo. 

Pessoa em Mensagem nos ensina a não tomar os fatos em seu sentido 
aparente, mas como símbolos carregados de um significado que os ultrapassa. 
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Vale-se de uma matéria-prima (desgraças coletivas, maus pressentimentos, a 
inércia do sonho grandioso da salvação universal) que parece ter-se adaptado 
à linguagem alegórica e enigmática de Saramago, que vê (e acredita) no 
solidarismo e no respeito às diferenças humanas a salvação dos destinos da 
pátria.  

Com relação à formação de identidade de um povo, os estudos nos 
apresenta um importante suporte teórico, para Castells apud (PRAXEDES 
2000, p. 41)  “A construção da identidades vale-se da matéria-prima fornecida 
pela história, geografia, biologia, instituições produtivas e reprodutivas, pela 
memória coletiva e por fantasias pessoais, pelos aparatos de poder e  relações 
de cunho religioso”. Castells concebe  três forma e origem de conformação  
identitária: 

 
Em primeiro lugar, Castells conidera como “Identidade 
legitimadora” aquela forma de identidade construída a partir de 
instituições dominantes da sociedade, como por exemplo, o 
Estado e a Igreja; Uma segunda é a “Identidade de 
resistência”, criada por atores que se encontram em 
posições/condições desvalorizadas e/ou estigmatizadas pela 
lógica de dominção, construindo,  assim, trincheiras de 
resistências[...]. Há, ainda, a identidade de projeto: quando os 
atores sociais, utilizando-se de qualquer tipo de material 
cultural ao seu alcance, constrói uma nova identidade capaz de 
redefinir sua posição na sociedade de forma a buscar a 
transformação de toda a estrutura social. (CASTELLS,2000 
aput PRAXEDES, 2000,p. 42) 

 
 Nas obras Mensagem, percebe-se essa perpectiva de formação de uma 
identidade ligitimadora, pois Pessoa projeta-se inicialmente nos mitos 
fudadores, nas instituições legitmadoras de seu país, no entanto, uma obra da 
complexidade de Mensagem seria reducionista afirmar que somente um 
aspecto dessa identidade estaria presente, pois como vimos o poeta parte da 
ascenção, glória e decadência, mas pode-se perceber uma preocução 
nacionalista-ufanista no todo do poema, caracterizando assim a identidade 
legitimadora como um das mais preponderantes no conjunto da obra.  Em 
contra partida, José Saramago vale-se de uma identidade de resistência devido 
aos seus personagens culmindo para uma identidade de projeto, pois como 
vimos seus personagens buscam uma transformação de toda a estrutura 
social, são personagens dotados de muita humanidade que por meio da 
solidariedade mudam o ambiente onde estão. 
 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

          Ao discorrer sobre as intertextualidades nas obras Mensagem e A 
Jangada de Pedra, percebe-se que ambos os escritores falam de um contexto 
sócio-histórico marcado por incertezas, os dois somam na perspectiva de 
construção de uma identidade nacional. No entanto, o poeta Fernando Pessoa 
projeta um futuro glorioso, porém não compreendido ainda pelo povo. Já 
Saramago transfere o caráter do sebastianismo para a luta coletiva e solidária, 
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não mais de um herói, mas de um coletivo, não mais de ilustres, mas anônimos 
que fazem a história. 
         A literatura de José Saramago torna-se indispensável para compreender 
o homem no contexto contemporâneo, pois seus escritos assim como de 
Fernando Pessoa nos põe diante dos abismos da modernidade. Um desses 
abismos Saramago tematiza na obra A Jangada de Pedra, não apresenta 
simplesmente uma reflexão política, mas humanitária sobre o destino da 
Península Ibérica e quiçá de toda humanidade. A alegoria da grande jangada 
de pedra nos remete à visão arquetípica da formação dos continentes, seus 
romances apresentam esses temas filosóficos que faz-nos questionar quem 
nós somos e para onde iremos.  
          Portanto, o presente artigo apresentou esse espelho invertido da 
identidade portuguesa, cada escritor fala de um contexto e de uma 
determinada ideologia, tudo no sentido de proporcionar visões diferentes sobre 
o tema, proporcionando aos leitores uma reflexão critica e solidária do mundo. 
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