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RESUMO  

A grande aventura das navegações e das colonizações portuguesas no mundo se deu 
inicialmente na invasão de Ceuta no início do século XV e se expandiu mundo afora. 
Portugal estabeleceu colônias e povoados na América, África, Ásia. Do Brasil à Índia, de 
Angola à China, de Cabo Verde ao Timor, Portugal se tornou um império com proporções 
globais. Dono deste império ultramarino durante os séculos, Portugal, apesar de 
pertencer à União Europeia, amarga atualmente uma situação econômica pouco 
confortável, sendo uma das nações mais pobres do grupo. Durante os últimos séculos, o 
país viveu à sombra das grandes potências europeias, notadamente, Inglaterra, França e 
Holanda, e o Sebastianismo parece ser um fantasma que não deixará tão cedo de 
assombrar os portugueses. Sem a glória do passado e tendo um presente um tanto 
quanto conturbado, o futuro português ainda almeja novas perspectivas. Isto vem sendo 
discutido há tempos por estudiosos de várias áreas do conhecimento, também no campo 
das artes, sobretudo na literatura. Sendo assim, é possível desenvolver um estudo sobre 
aspectos da ascensão e declínio do império português pelo viés literário, pois, como 
destaca Lajolo (1995), literatura e história “dão-se as mãos tanto quando a Revolta de 
Canudos é estudada a partir de Euclides da Cunha, como quando o movimento 
abolicionista é convocado para explicar a poesia de Castro Alves”, ou seja, há uma 
integração entre os campos do saber. Deste modo, a análise aqui proposta irá se 
embasar sobre os conceitos de textos e de teóricos da linha da Teoria Literária servindo 
como instrumentalização para a análise de textos literários, visando estudar 
pormenorizadamente alguns aspectos da obra Mensagem, de Fernando Pessoa, e A 
Jangada de Pedra, de José Saramago. Neste sentido, o minicurso em questão visa 
dialogar tais escritores canônicos portugueses estabelecendo pontos de 
contato/divergência no que tange a relação histórica da formação da nação portuguesa, 
bem como as projeções de ambas as obras para um futuro.  
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