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      À Maria Heloísa, sempre. 
 

Em entrevista à revista Playboy (1998), José Saramago, após ter sido 
despedido do Diário de Notícias em 1975, diz: "Estava à espera de que as pedras do 
puzzle do destino – supondo-se que haja destino, não creio que haja – se 
organizassem. É preciso que cada um de nós ponha a sua própria pedra, e a que eu 
pus foi esta: ‘Não vou procurar trabalho’”. E assim, ao colocar a pedra do puzzle em 
seu devido lugar, Saramago passa a dedicar-se à Literatura.  

A frase de Saramago, acima transcrita, pode ser vista como alguém que 
informa a outros sobre como começou uma carreira, mas, de uma perspectiva 
semiológica, pode ser visualizada, também, como o indício de algo importante sobre 
a produção literária de um grande escritor. Ao lermos essa entrevista, a afirmativa 
de Saramago chamou-nos a atenção justamente pela utilização da palavra pedra. A 
nosso ver, a frase vem ao encontro de alguns pontos basilares de sua produção 
literária: a discussão sobre a questão do destino, por extensão: a origem do homem, 
a quem o ser humano está submetido, a existência ou não de Deus, os acasos da 
existência, e a importância das palavras. A palavra puzzle significa quebra-cabeças. 
Fica extremamente interessante a referência à vida como um jogo cujas peças devem 
ou podem (?) ser montadas pelos seres humanos. Puzzle pode ser visto, também, 
como as peças que compõem o texto literário. 

Se nos voltarmos para os dois livros, objetos desse estudo: A jangada de pedra 
(1988) e Memorial do convento (1996) veremos que eles apresentam algo em 
comum que vai além de terem sido escritos por José Saramago: a instigante 
recorrência ao uso da palavra pedra.  

Publicadas com um intervalo de quatro anos, essas obras, cada uma a sua 
maneira, vão, ao longo do texto, utilizando a palavra pedra para construir diferentes 
possibilidades de significação.  

Assim, embora a entrevista à Playboy tenha sido publicada em 1998 e as obras 
em questão tenham sido publicadas anteriormente, foi a referência à palavra pedra, 
utilizada na revista, que nos incitou a buscar, na obra do escritor, possibilidades 
interpretativas para os romances, tendo como chave interpretativa o vocábulo 



 

REVISTA DE ESTUDOS SARAMAGUIANOS  

n.2. julho, 2015 • ISSN 2359 3679 

14 

 

pedra, como se ela fosse o princípio constitutivo textual sobre o qual se assentam as 
narrativas em questão.   

A busca pela chave interpretativa passa, necessariamente, por uma definição 
de interpretação. Umberto Eco, em Os limites da interpretação afirma que: 

 
A interpretação semântica ou semiósica é o resultado do 
processo pelo qual o destinatário, diante da manifestação 
linear do texto, preenche-a de significado. A interpretação 
crítica ou semiótica é, ao contrário, aquela por meio da qual 
procuramos explicar por quais razões estruturais pode o 
texto produzir aquelas (ou outras, alternativas) 
interpretações semânticas (ECO, 1995, p.13). 

 
Assim, procederemos à análise das obras a partir de uma interpretação crítica. 

Para tal, será necessário que mergulhemos na estrutura de cada obra para que as 
estratégias textuais aflorem e possamos explicar, por meio da estrutura, as possíveis 
interpretações. A nosso ver, a interpretação só é possível se sustentada pelo texto. 
Tal afirmativa pode ser corroborada em Lector in fabula, obra que também pertence 
a Umberto Eco. 

A primeira obra a ser analisada e, talvez, a mais evidente quanto ao uso do 
vocábulo pedra, é A jangada de pedra. Romance publicado em 1986, não recebeu, 
como deveria, tanta atenção por parte dos críticos, talvez pelo fato de ter vindo 
depois do aclamado Memorial do convento, obra que coloca José Saramago como 
escritor de renome internacional. 

Se tomarmos emprestada a definição de mote da poesia lírica de origem 
popular galego-portuguesa, como sendo a matriz do poema, vamos ver que pedra 
pode ser considerada o mote desse romance. Há diferentes utilizações para o 
vocábulo, que chamam a atenção, justamente pela intensa recorrência. A partir de 
um enredo engenhosamente construído, José Saramago fará uso de pedra com 
inventividade e com diferentes intenções. 

O título do romance já nos aponta para isso e algumas indagações se fazem 
presentes: mas, afinal, o que é a jangada de pedra? Como ela pode ser jangada se é 
de pedra? 

Entre as cinco personagens principais, uma chama-se Pedro. A ele é dada a 
capacidade de perceber que o chão treme, pois, como sabemos, no romance, a 
Península Ibérica irá separar-se da Europa, pois uma grande fenda irá surgir nos 
Pireneus, grande cordilheira que separa a França da Espanha, composta, 
basicamente, de granito e calcário, dois tipos de pedras: “A primeira fenda apareceu 
numa grande laje natural, lisa como a mesa dos ventos [...]” (SARAMAGO, 1988, 
p.17). 
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Não é difícil para o leitor descobrir que a jangada de pedra é a Península Ibérica 
a navegar pelo Oceano Atlântico. Essa, talvez, seja a relação mais evidente para ser 
estabelecida entre as existentes. No entanto, a impossibilidade de a jangada ser de 
pedra e flutuar ainda deve ser objeto de nossa busca. O próprio narrador questiona 
esse fato: 

Que se passa debaixo desta água. Cá fora, com os pés firmes 
no chão, olhando os horizontes, ou do ar, onde 
infatigavelmente as observações continuam, a península é 
uma massa de terra que parece, insista-se no verbo, parece 
flutuar sobre as águas. Mas é evidente que não pode flutuar 
(SARAMAGO, 1988, p.128). 
 

Ao separar-se da Europa, a Península Ibérica deixa de ser península e passa a 
ser uma ilha. Se nos voltarmos para a história de Portugal, veremos que ela, agora, 
passa a ser revisitada, talvez como nunca tenha sido antes, porque nessa narrativa, 
quem viaja não são somente pessoas, mas toda extensão territorial da ex-península, 
ou ainda: pessoas, crenças, História, literatura, sonhos, desejos, economia, política, 
etc. Ao navegar, a península-ilha questionará toda a cultura do país: o ser português, 
a relação do país com a Europa. Portugal pertence à Europa? Esse questionamento 
é profundamente trabalhado e, se nos voltarmos para a posição geográfica da 
península ao final da narrativa, que ficará entre a África e a América Latina, veremos 
que, não. Tal questionamento é reafirmado por Eduardo Lourenço:  

 
Regressemos a Portugal, como nos tempos de Garrett. Não 
por “esnobismo” às avessas ou arcaísmo chic. Mas para saber 
quem somos, onde estamos agora, neste país pseudo-
europeu, imerso, ao menos por fora, na maré de uma 
mundialização que, com raras exceções, é a forma de evasão 
mais superficial que este velho país de funda civilização 
conheceu (LOURENÇO, 1999, p.149). 
 

Assim, podemos dizer que a viagem da península é em busca de si mesma. Mas 
como flutua se é de pedra? É justamente na aproximação de dois elementos que 
deveriam, teoricamente, se excluir — jangada e pedra — que está a resposta para 
nossa indagação. Jangada é uma embarcação rústica, frágil, e que no contexto do 
romance pode alegorizar as condições de Portugal. Por ser de pedra, deveria 
afundar, mas não é isso o que acontece. Neste sentido, o signo pedra pode significar 
a possibilidade de um naufrágio provável; mas também, a vontade ferrenha da 
península em busca de si mesma, pois, a trajetória descrita por ela em momento 
algum apresenta alguma forma de hesitação. Podemos dizer que a tensão gerada 
pela aproximação dos dois signos é que mantém e constitui o romance propriamente 



 

REVISTA DE ESTUDOS SARAMAGUIANOS  

n.2. julho, 2015 • ISSN 2359 3679 

16 

 

dito e, neste sentido, pedra é o próprio sustentáculo deste texto literário. Essa 
afirmação pode ser corroborada pela iconização desse signo enquanto sustentação 
dessa narrativa, como podemos visualizar na passagem a seguir: 
 

e agora deverá Pedro Orce acompanhá-lo à descoberta, 
afogado que deu à costa, arca do tesouro, vestígio da 
Atlântida, destroço do Holandês Voador, obsessiva memória, 
e quando chegou viu que não eram mais do que pedras entre 
pedras, mas, não sendo este animal cão de enganar-se, alguma 
coisa ali haveria de singular, foi então que reparou que os 
próprio pés assentavam sobre ela, a coisa, uma pedra enorme, 
com a forma tosca de um barco [...] Crendo que a pouquíssima 
luz o enganava foi dando a volta às pedras, tacteando [...] se 
isto não fosse, verdadeiramente, onde está, um barco de pedra 
[...] (SARAMAGO, 1988,  p.183).  
 

Outra personagem — Joaquim Sassa — passeia por uma praia e segura uma 
pedra na mão. Ao atirá-la, seria natural que caísse e afundasse, mas não é isso o que 
acontece: “escura e pesada a pedra subiu ao ar, desceu e bateu na água de chapa, 
com o choque tornou a subir, em grande voo ou salto, e outra vez baixou, e subiu, 
enfim, afundou-se ao largo” (SARAMAGO, 1988, p.11). À semelhança do 
questionamento sobre a possibilidade de a península-pedra naufragar, esse fato 
também é passível de reflexões e o narrador sagazmente constrói um possível 
diálogo entre Sassa e algumas autoridades para descobrir qual a ligação entre o fato 
dele jogar a pedra e a península desligar-se do continente europeu:  

 
Senhor Joaquim Sassa, o senhor nunca poderia ter atirado 
aquela pedra, Também sou da mesma opinião, mas atirei, 
Sabemos que atirou, há testemunhas, pessoas de toda a 
confiança, por isso tem de nos dizer como o conseguiu, Já 
expliquei, ia na praia, vi a pedra, agarrei nela e atirei-a [...] 
(SARAMAGO, 1988, p.11).  
 

Mais adiante, ele prossegue: “Duvido que atirar uma pedra ao mar possa ser a 
causa de partir-se um continente” (SARAMAGO, 1988, p.50). 

Ao tentar entender os fenômenos insólitos, o narrador instiga o leitor a buscar 
a compreensão desses fatos. Neste sentido, podemos dizer que os três movimentos 
que fazem a pedra atirada por Sassa alegorizam a trajetória da península: primeiro 
em direção a Açores, depois a subida rumo a Groenlândia e, finalmente, a descida 
em direção ao então conhecido como Terceiro Mundo.  
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Como podemos notar em A jangada de pedra os movimentos são cruciais para 
o seu entendimento. Após o desgarre da Península Ibérica, as personagens 
principais começam a viajar pela península, a qual, por sua vez, viaja pelo Oceano 
Atlântico. Assim, podemos visualizar dois movimentos simultâneos: o das 
personagens e o da própria península. Novamente há referência à pedra: as 
personagens viajam para ver passar Gibraltar: “Vamos ver passar o rochedo” 
(SARAMAGO, 1988, p.80). Este é um enorme rochedo, território britânico 
ultramarino localizado no extremo sul da Península Ibérica. A Espanha reivindica 
sua posse há bastante tempo. Popularmente é conhecido por Gib ou The Rock. O 
narrador saramaguiano não fica indiferente a esse acontecimento e ironiza: 

 
O gabinete do primeiro-ministro da Grã-Bretanha distribuiu 
uma nota na qual o governo de Sua Majestade Britânica, 
reafirma aquilo a que chama os seus direitos sobre Gibraltar, 
agora confirmados, citamos, pelo facto indiscutível de estar 
The Rock a separar-se de Espanha, com o que ficam unilateral 
e definitivamente suspensas todas as negociações com vista a 
uma eventual, se bem que problemática transferência de 
soberania. (SARAMAGO, 1988, p.45) 
 

Em outra passagem do romance, há a referência a Gibraltar como Pedra Má 
(p.86), talvez pelo fato de que ele pertença à Grã-Bretanha e seja objeto de disputa 
entre os dois países desde 1704, como nos diz o narrador à página 83. 

À medida que viajam, as personagens encontram Roque Lozano que também 
viaja para ver se é verdade o que houve com a península. O nome dessa personagem 
pode ser visto como um aportuguesamento da palavra rock, pedra em inglês.  

Quando percebem que Gibraltar demorará a ser visto, as personagens 
resolvem voltar. Assim, podemos dizer que Gibraltar, a grande pedra, é um motivo 
dinâmico nessa narrativa. Este é um dos procedimentos de construção 
saramaguiano engenhosamente arquitetado: Gibraltar, por extensão pedra, terá 
uma conotação política (a disputa pelo território entre Espanha e a Grã-Bretanha), 
e que é discutido criticamente pelo narrador, mas também, será um mecanismo que 
fará com que a narrativa ande, ou ainda, que a península navegue. 

Como dissemos anteriormente, Pedro sente a instabilidade da terra, mesmo 
antes de haver a separação da Península. Quando ela parar, ele vai perceber também 
e morrerá logo a seguir. A partir dessas colocações, é possível dizer que Pedro é 
alegoria da península. As trajetórias da península e de Pedro são similares: os dois 
viajam em busca de sua origem. Quando Pedro morre, seus companheiros de viagem 
o levam de volta a sua terra natal: “[...] vamos levá-lo para Venta Micena, vamos 
enterrá-lo no lugar onde nasceu” (p.314). Vale lembrar que nesse lugar, segundo o 
narrador, foi encontrado “o crânio do europeu mais antigo” (SARAMAGO, 1988, p. 
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316). Assim, há o indício de que Pedro retornou ao ponto de origem e, portanto, o 
princípio de tudo. Tal percurso também é feito pela península, como já dissemos 
anteriormente. Pedro, então, é a alegoria da própria Península Ibérica. Neste 
sentido, podemos colocar: Pedro = península = pedra. E ainda mais, poderíamos dizer 
que essa personagem é a pedra fundamental dessa narrativa, ou seja, o enterro de 
Pedro metaforiza o assentamento e um possível renascimento da península em 
outro espaço geográfico, e que talvez tenha mais ligação com Portugal do que a 
Europa: os países lusófonos da América Latina e da África. A colocação da pedra 
fundamental metaforiza, ainda, o surgimento do próprio romance — A jangada de 
pedra. 

Memorial do convento conta a história da construção de um convento em Mafra 
no século XVIII. Misturando fatos e personagens reais com ficcionais, teremos a 
revisitação da História por meio do olhar arguto e crítico de um narrador 
inclemente. A construção do convento, tanto no romance, quanto em livros de 
História, deve-se a uma promessa feita pelo rei D. João V a um frade: ele construiria 
o convento se sua mulher, D. Maria Ana, lhe desse filhos. No romance, essa promessa 
é ironicamente colocada pelo narrador que deixa, nas entrelinhas, indícios de que, 
na verdade, o frade ao sugerir a troca de favores, já sabia que a rainha estava grávida, 
pois era seu confessor. 

Participarão da construção do convento: a aristocracia e o clero, como 
idealizadores; o povo português, como mão-de-obra que trabalhará em péssimas 
condições. O material básico utilizado nessa construção é a pedra. O assentamento 
da pedra principal é assim narrado: 

 
Foi a pedra principal benzida, a seguir a pedra segunda e a 
urna de jaspe, que todas três iriam ser enterradas nos 
alicerces, e depois foi tudo levado em procissão, de andor, 
dentro da urna os dinheiros do tempo, ouro, prata e cobre, 
umas medalhas, ouro, prata e cobre, e o pergaminho onde se 
lavrara o voto, deu procissão uma volta inteira para mostrar-
se ao povo que ajoelhava à passagem, e, tendo 
constantemente motivos para ajoelhar-se, ora a cruz, ora o 
patriarca, ora el-rei, ora os frades, ora os cônegos, já nem se 
levantava, bem poderemos escrever que estava muito povo 
de joelhos. Enfim se encaminharam el-rei, o patriarca e alguns 
acólitos para o sítio onde se havia de colocar a pedra e as 
pedras, descendo por uma espaçosa escada de madeira que 
tinha trinta degraus, porventura em memória dos trinta 
dinheiros, e de largura mais de dois metros, Levava o 
patriarca a pedra principal, ajudado pelos cônegos, e outros 
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destes a pedra segundeira e a urna de jaspe [...] (SARAMAGO, 
1996,  p.135) 
 

Embora longa, a passagem acima é emblemática, pois contém alguns 
procedimentos de construção recorrentes não só nesse romance, mas na obra de 
José Saramago. O que fica mais aparente é a repetição de palavras que denota a 
ganância da aristocracia e do clero: dinheiros, ouro, prata, cobre, umas medalhas. Em 
oposição à nobreza e ao clero, está o povo, que se encontra ajoelhado, posição que 
além de indicar subalternidade, significa também exploração, subserviência, 
desigualdade, o que vai de encontro aos preceitos católicos tão cultuados na 
sociedade portuguesa da época. Saramago, como sabemos, é um crítico contundente 
em relação a essa questão. Mas o que nos chama a atenção, e é objeto desse artigo, é 
a repetição sistemática da palavra pedra ao longo dessa passagem e do romance, 
pois, nesse sentido, além ser o componente principal do convento, ela adquirirá 
outras possibilidades de significação como iremos mostrar nesse artigo. Tal recurso 
também é utilizado em A jangada de pedra. 

Paralelamente a essa construção, teremos outra: a da passarola, idealizada 
pelo padre Bartolomeu Gusmão. Participarão dessa construção: o padre 
Bartolomeu, Blimunda e Baltasar. O encontro entre os dois últimos é apresentado 
como natural, esperado e acontece durante um auto-de-fé: “voltando-se para o 
homem alto que lhe estava perto, perguntou, Que nome é o seu, e o homem disse, 
naturalmente, assim reconhecendo o direito de esta mulher lhe fazer perguntas, 
Baltasar Mateus, também me chamam Sete-Sóis” (SARAMAGO, 1996, p.53). 
Blimunda, como sabemos, tem a alcunha de Sete-Luas, o que reforça a idéia de que 
eles se completam. Além disso, como quase sempre acontece com as personagens 
femininas nas obras de Saramago, Blimunda tem uma capacidade incomum: pode 
ver por dentro das pessoas. Ela diz: “Vejo o que está dentro dos corpos, e às vezes o 
que está no interior da terra, vejo o que está por baixo da pele, e às vezes mesmo por 
baixo das roupas, mas só vejo quando estou em jejum” (SARAMAGO, 1988, p.78). 

Padre Bartolomeu convida Blimunda e Baltasar para ajudarem na construção 
de sua máquina voadora: a passarola. Ele diz: “Vou para Coimbra, de lá, a seu tempo, 
mandarei recado, então irão os dois para Lisboa, tu construirás a máquina, tu 
recolherás as vontades” [...] (SARAMAGO, 1996, p. 124). Assim, essa construção, 
paralela a do convento, terá como matéria básica a vontade dos vivos. Mas como 
conseguir esse material? É justamente a partir do dom de Blimunda que isso será 
possível. A vontade dos vivos (éter) está dentro deles, como explica o padre 
Bartolomeu:  

 
o éter dêem agora muita atenção ao que vou dizer-lhes, antes 
de subir aos ares para ser o onde as estrelas se suspendem e 
o ar que Deus respira, vive dentro dos homens  e das 
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mulheres, Nesse caso é a alma, concluiu Baltasar, Não é, 
também eu, primeiro, pensei que fosse a alma, também pensei 
que o éter, afinal, fosse formado pelas almas que a morte 
liberta do corpo, antes de serem julgadas no fim dos tempos e 
do universo, mas o éter não se compõe das almas dos mortos, 
compõe-se sim, ouçam bem, das vontades dos vivos 
(SARAMAGO, 1996, p.123-124). 
 

Para que a passarola voe será necessário um intrincado processo alquímico: 
Blimunda recolherá as vontades (éter) as quais serão colocadas em uma esfera de 
âmbar. Com a incidência do sol, o éter se volatizará, ou seja, passará ao estado 
gasoso, o que possibilitará à passarola voar. Quando as esferas de âmbar são 
preenchidas com as vontades, a passarola voará. A primeira interpretação possível 
desse voo é, também, a mais fácil de ser vista: os seres humanos podem conseguir 
feitos inimagináveis se agirem conjuntamente. Nesse sentido, há uma conotação 
ideológica na passarola e seu voo. Mas, a nosso ver, esta é a primeira interpretação 
possível.  

Alquimia significa “a Química da Idade Média e da Renascença, que procurava, 
sobretudo, descobrir a pedra filosofal e o elixir da longa vida” (HOLANDA, 1986, p. 
92). Pedra filosofal: “fórmula secreta que os alquimistas tentavam descobrir para 
transmudar metais comuns em ouro” (HOLANDA, 1986, p.1292). De um modo geral, 
podemos dizer que a Alquimia ainda é mostrada de um ponto de vista equivocado, 
redutor, simplista, como sendo algo diabólico, se nos mantivermos em um primeiro 
nível de significação. No entanto, se aprofundarmos o significado da busca pela 
pedra fundamental, poderemos vê-la como uma metáfora de uma busca espiritual 
pela perfeição. O ouro, por ser um metal nobre, seria a concretização dessa 
perfeição. A transformação de metais em ouro pode significar, também, metáfora de 
mudança de consciência. Neste sentido, a pedra significaria a mente ignorante, 
bruta, avessa ao novo, que seria transformada em ouro, ou seja, aberta à sabedoria 
do universo. Mas como isso se liga ao Memorial do convento? 

Para que houvesse a possibilidade de transformação de um elemento em outro 
(ferro em ouro, por exemplo) os alquimistas valiam-se de um processo chamado 
transmutação. A nosso ver, o romance de Saramago utiliza-se desse procedimento 
para tornar possível o voo da passarola. As esferas de âmbar repletas de vontades 
humanas são transmutadas em combustível, mas esse processo só é possível porque 
houve uma abertura para o novo, para a possibilidade de mudanças. Tal afirmação 
vem ao encontro do que aponta Leyla Perrone-Moisés (2000, p.190): “todos os 
romances de Saramago são um “não” oposto à infelicidade histórica do homem”. A 
passarola, neste sentido, seria a possibilidade de recriar a História, a possibilidade 
de um mundo melhor. Esta seria outra interpretação possível, mas não a última.  
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Se retomarmos o “não” apontado por Leyla Perrone-Moisés, veremos que 
existe ainda outra forma de visualizá-lo. Como ele é construído em Memorial do 
convento? A resposta está nas próprias construções existentes nessa obra. 

Podemos dizer que as duas construções existentes no romance se opõem:  
Convento: pedra (material básico); idealizado pela Aristocracia e pelo clero; 

mão-de-obra escravizada; construção estática, ligada à terra, portanto, sem 
movimento.  

Passarola: vontades humanas (material básico); idealizada por um padre 
contestador; mão-de-obra voluntária; construção dinâmica, ligada ao ar, com 
movimento.  

Mas, além disso, elas também se complementam e juntas constituirão outra 
construção: a do próprio romance. Mas como isso acontece nesse romance? Para 
tanto, precisaremos de um longo trecho da obra: 

 
A manhã estava em meio, o sol batia já violento no chão 
duro e seco, coberto de miúdos fragmentos de mármore, 
lascas, esquírolas, e, a um lado e outro do rebaixo fundo da 

pedreira, grandes blocos esperavam a sua vez de ser 
levados a Mafra. Estava-lhes certa a viagem, mas hoje não. 
[...] Francisco Marques aproximou-se, compensando o 
atraso com o empenho de saber, Que é que estão a ver 
além, por acaso foi o ruivo que lhe respondeu, É a pedra, e 
outro acrescentou, Nunca vi uma coisa assim em dias da 
minha vida, e abanava a cabeça, abismado [...] Apartem-se, 
dêem campo, lá se afastaram os homens atropelando-se, e 
ela apareceu, bem tinha dito o Brás ruivo e Zarolho, A 

pedra.  
 
Era uma laje rectangular enorme, uma brutidão de 
mármore rugoso que assentava sobre troncos de pinheiro, 
chegando mais perto sem dúvida ouviríamos o gemer da 
seiva, como ouvimos agora o gemido de espanto que saiu 
da boca dos homens, neste instante em que a pedra 

desafogada apareceu em seu real tamanho. (SARAMAGO, 
1996, p.244) 
 

Esta passagem vai relatar o transporte de uma pedra gigantesca até Mafra. 
Serão utilizadas vinte páginas para marcar como a pedra era grande e a brutalidade 
com que foram tratados os trabalhadores que a carregaram, e, também a ilogicidade 
e inutilidade de transportar algo tão grande. Mas, ela serve, sobretudo, para 
visualizarmos a utilização do vocábulo pedra em Memorial do convento. À 
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semelhança do que ocorre em A jangada de pedra, há a iconização desse signo, como 
se ele fosse a palavra, sustentáculo primeiro de um texto literário. Mas, aqui, ao 
juntar-se à passarola, passa por um processo de transmutação, pedra passa a ter 
inúmeras possibilidades de significação.  

José Saramago faz com que pedra perca seu peso e levante voo. As pedras do 
convento tornam-se voláteis como o éter e alçam voo, o voo literário, rumo à 
revisitação da História, a partir do olhar indagador do narrador saramaguiano. 

Quando nos voltamos para a análise aqui feita, vem-nos à mente Roland 
Barthes ao tratar das forças da literatura: “as palavras não são mais concebidas 
ilusoriamente como simples instrumentos, são lançadas como projeções, explosões, 
vibrações, maquinarias, sabores: a escritura faz do saber uma festa” (BARTHES, 
2007, p.21). Assim, parece-nos que o vocábulo pedra pode significar a Península 
Ibérica, a possibilidade de naufrágio, ter conotação política, ser motivo dinâmico de 
uma narrativa, tornar-se a marca da origem de um possível renascimento de um 
povo, conotar a ilogicidade dos governantes e pode, enfim, ser metáfora da própria 
construção literária, ou seja, pedra (signo linguístico) passa a ser signo literário pelo 
processo de transmutação, ou, segundo a Teoria da literatura, em transfiguração da 
realidade; ou ainda, nas palavras de Octavio Paz, que embora trate de poesia, 
corroboram a nossa análise: “A poesia é conhecimento, salvação, poder, abandono. 
Operação capaz de transformar o mundo, a atividade poética é revolucionária por 
natureza; exercício espiritual, é um método de libertação interior. A poesia revela 
este mundo; cria outro. Pão dos eleitos; alimento maldito. Isola; une. Convite à 
viagem; regresso à terra natal” (PAZ, 1982, p.15). 

Ao colocar a pedra do puzzle em seu lugar, como disse em sua entrevista à 
Playboy, José Saramago nos convida a navegar em uma península instável e frágil, 
talvez à beira de um naufrágio, voar movidos pela vontade dos homens em uma 
máquina complicada, e, ainda assim, nós, grata e prazerosamente, embarcamos na 
viagem. 
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