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Com sua obra, A jangada de pedra (1986), José Saramago nos convida a ler O 

engenhoso fidalgo Dom Quixote de La Mancha (1605, 1615) não por pontos, mas 
contrapontos, não por convergências e sim divergências. O diálogo que assim se 
estabelece entre as duas obras mediante repartées y touchés, apesar de divertido, 
não deixa de fazer parte do processo dialógico intertextual, definido por Mikhail 
Bakhtin, como uma comunicação contínua entre afirmações passadas e futuras 
referentes a um tema. Na tradução para o inglês, de Todorov “Every utterance enters 
into a relation with past utterances and those of the future, which it foresees as 
answers” (p.53), Bakhtin afirma que os textos dialogam entre si mesmo na ausência 
da intenção consciente do autor.  
 A visão deste processo dialógico é ampliada por Julia Kristeva que entende 
todo texto “como una esponja que absorbe y transforma una multiplicidad de otros 
textos” (p.74, tradução minha). Num artigo anterior tratei de mostrar que Saramago 
não apenas faz uma leitura crítica de um texto do século XVII do famoso orador 
António Vieira, mas, conforme o processo analizado por Michel Butor, se apropria e 
o transforma de tal maneira que chega a completá-lo (p.73). No caso de Dom Quixote, 
José Saramago faz uma leitura inusitada e pelo que já pude averiguar ainda não 
teorizada pela crítica: o mundo utópico de Dom Quixote é contraponto para o mundo 
distópico de A jangada de pedra, o qual só se compreende através de uma leitura 
cuidadosa de Dom Quixote. De fato, neste caso, ele inverte o processo de Michel 
Butor: é a leitura de Dom Quixote que completa o sentido de A jangada de pedra. A 
justaposição das duas obras problematiza o discurso contemporâneo sobre a 
cultura e as práticas sociais, tal como expressam Raymond Williams e Jacques 
Bourdieu. 
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É importante observar que o diálogo com o Dom Quixote não se estabelece 
sem a intervenção consciente do autor. José Saramago insiste que nos fixemos no 
texto do Quixote por alusões diretas e indiretas, e algumas vezes até nos dirige a 
passagens específicas. Entre as alusões diretas há várias referências a Dom Quixote 
e “sua triste figura” como também a “um lugar cujo lembrar o nome não quero”, 
como sublinhou Maria Fernanda de Abreu em sua comunicação do primeiro dia1. 
Uma das mais cômicas alusões diretas é a que ocorre com Joaquim Sassa justamente 
quando estavam em Serra Morena “o que teme o que fez, [Dom Quixote] em couro, 
aos saltos, como doido, no meio dos penhascos da Serra Morena” (p.137). 

Outra referência direta diz respeito a Rocinante, o qual é comparado com o 
burro de nome Platero “mas se este tem uma rara cor de prata, chamasse Platero e 
honraria o nome, como Rocinante, sendo antes rocim, não desmerecia o seu” 
(p.297). A história de Rocinante também serve de referência para o carro “Dos 
Caballos”, que obviamente havia substituído um veículo que anteriormente era 
conhecido por dois cavalos biológicos, o qual, no transcorrer do romance, volta a 
converter-se num veículo de dois cavalos biológicos. “O mundo dá tantas voltas que 
pode bem acontecer perderem um automóvel Dois Cavalos e acharem uma galera 
com dois cavalos” (p.241). 

Curiosamente na história do burro se evoca diretamente El platero y yo de 
Juan Ramón Jiménez sem confirmar o paralelo entre Sancho Pança e seu amo, Roque 
Lozano, um camponês muito prático, cujo pragmatismo se resume em duas palavras 
“Se no la [Europa] veo, es porque nunca ha existido” (LOSADA, p.100). Este homem 
pragmático é o mesmo homem, que ao final da viagem, insiste em cavar a terra para 
enterrar seu companheiro, este senhor “seco de carnes” que se chama Pedro Orce, o 
qual na aparência relembra tanto Dom Quixote como Cervantes.  

Paralelos menos diretos são inferidos pelo leitor. Entre os mais importantes 
assim inferidos se encontra o ambiente cênico. Cervantes coloca um homem louco 
no mundo do romance, o qual tenta transformá-lo segundo sua visão fantástica 
derivada dos livros de cavalaria “solo me fatigo por a entender al mundo el error en 
que está en no renovar en si el feticísimo tempo donde campeaba la orden de la 
andante caballería” (p.590). O choque absurdo que resulta do enfretamento deste 
indivíduo com o mundo acaba por causar dano tanto a si próprio como àqueles a 
quem este trata de ajudar, como é o caso do órfão Andrés. Por outro lado, Saramago, 
ao separar a península ibérica do resto da Europa, coloca o mundo histórico numa 
situação fantástica, desenhando através do romance o resultado do choque deste 
mundo com os seres humanos. Por meio da carnavalização de um mundo que se vê 
transtornado, seja por um louco num caso ou seja por si mesmo no outro, os dois 
autores criam uma situação hipotética na qual se pode observar o ser humano numa 
situação de crise, o que os leva a efetuar uma análise profunda do fenômeno cultural.  

Para analisar os efeitos deste choque, os dois autores adotam uma estrutura 
paralela por meio da qual proporcionam uma visão totalizadora do mundo da época 
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de produção, a troca nas práticas ante o choque com o fantástico, e as conclusões 
que se possam derivar deste choque. Sua visão total do mundo inclui um 
reconhecimento da história, geografia, mitologia, tecnologia e, meios de 
comunicação da época de produção. É como se fizesse um compêndio, um inventário 
de tudo o que se sabe nesta época. Os dois são livros para o fim do mundo. Se o 
mundo, tal como o conhecemos, sucumbiu, está aqui documentado como era antes.  

Uns poucos exemplos bastarão para esclarecer a relação de caráter 
enciclopédico das obras e para mostrar que a obra de Saramago completa e põe em 
dia o reconhecimento feito por Cervantes. Por exemplo, os cinco peregrinos em sua 
viagem de fuga da ruptura da península não só seguem a rota do nosso engenhoso 
cavaleiro andante; mas, motivados pela situação peculiar da península e ajudados 
pela modernização das estradas, a ampliam, acrescentando ao esboço geográfico do 
Quixote, Portugal, Galícia e os Pirineus. Desta forma fica confirmada a unidade 
geográfica da península. Assim mesmo, acrescentando as mais recentes descobertas 
arqueológicas, representadas pelo Homem de Orce, que poderia também ser o 
Homem de Burgos ou outro dos famosos restos petrificados de algum antepassado 
europeu ou africano dos seres humanos de hoje, Saramago expande o conhecimento 
histórico contido no Quixote. O ingrediente arqueológico não só expande o 
conhecimento pré-histórico mas também acresce outro conceito posterior à época 
de Cervantes, o conceito de evolução de Darwin.  

As duas obras mostram os efeitos do fenômeno fantástico na vida dos 
homens e mulheres que habitam este mundo. No mundo de Dom Quixote os 
personagens necessários para sustentar a vida material e cultural da época: os 
cavaleiros, os pastores, as prostitutas, os castelhanos, as pastoras, os trabalhadores, 
os prisioneiros, os músicos, os poetas, os menestréis, os bailarinos, os atores, e até 
os animais e objetos suportam, alguns com tolerância outros com resistência, os 
ataques de loucura de Dom Quixote. O resultado do choque que nos é oferecido de 
uma dupla perspectiva, a do narrador ou a de Sancho, e por vezes a de Dom Quixote, 
como é o caso dos moinhos de vento, cuja resistência ao seu ataque é explicado por 
ele como fenômeno sobrenatural. No mundo de A jangada de pedra também figura 
a recepção do fenômeno fantástico por todos os tipos sociais, inclusive técnicos e 
turistas, animais e artefatos da tecnologia moderna. Por exemplo, no caso do apagão 
se mostra a reação ante a perda da eletricidade, que inclui a reciclagem dos meios 
antigos de iluminação, “com trémulas mãos acenderam-se as velas nas casas, as 
lanternas de pilhas, os candeeiros de petróleo, os castiçais de prata fina, os de 
bronze, as palmatórias de leitão, as esquecidas candeias de azeite” (p.36). 

Um grupo de destaque em Dom Quixote proporciona o modelo para os 
sobreviventes do cataclismo da Jangada. Depois de observar os detalhes da vida dos 
pastores os quais, “No entendían aquella jerigonza y no hacían otra cosa que comer, 
callar... Acabado el servicio de carne, tendieron sobre las zaleas gran cantidad de 
bellotas avellanadas, y justamente pusieron en el centro un medio queso, más duro 
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que si fuera hecho de argamasa” (p.98), Dom Quixote oferece sua visão da vida na 
idade de ouro na qual dominava a justiça “Todo era paz entonces, todo amistad, todo 
Concordia” (p.99), sem mencionar que é precisamente o que acaba de presenciar 
entre os pastores, mas um leitor atento como Saramago reconhece sua força seminal 
e se vale precisamente deste modelo de vida de “amistad, paz y concordia” para 
salvar os cinco peregrinos fugitivos do caos destrutivo do mundo de cabeça para 
baixo. 

A vida ideal que os salva, teorizada por Dom Quixote e praticada pelos 
pastores, é uma vida simples e sossegada na qual domina a comunicação oral. Nesta 
vida há pouco tempo para falar e juntar-se, para escutar contos fantásticos ou 
histórias verídicas, notícias da guerra com os turcos, recitações de canções e 
poemas, ou representações dramáticas. Ao contrapor a abundância cultural de suas 
respectivas épocas a esta vida simples, tanto Saramago quanto Cervantes 
demonstram quanto da cultura é supérfluo e quão pouco tem a ver com a missão 
principal do homem que é sobreviver. Enquanto os pastores, situados no século XVI, 
sentam-se ao redor de uma fogueira para comer, os homens de nosso tempo, como 
vimos acima, se valem de todos os meios acessíveis para não aguentar em nenhum 
momento a obscuridade. O que ressalta dessa justaposição dos dois episódios é que, 
para escapar ao transtorno mundial, os cinco sobreviventes de Saramago voltem à 
iluminação simples do fogo à lenha dos pastores. O desejo de Dom Quixote da vida 
sossegada de antes se cumpre através dos cinco peregrinos de Saramago, que 
adotam, para sobreviver, a vida simples dos pastores. 

A descoberta da verdade profunda do pouco que necessita para viver e o do 
quanto nosso aparato cultural é supérfluo, leva os dois autores a referir-se aos mitos 
e contos antigos para demonstrar nas tradições do passado e os choques do presente 
que civilização ocidental há se afastado muito do que é a sobrevivência, marcada na 
vida simples da idade de ouro de Hera, aludida por Dom Quixote. Os dois autores se 
servem da mitologia clássica para sublinhar este desencontro entre a sobrevivência 
e a cultura, estabelecendo assim uma relação entre as crenças antigas e modernas 
como, por exemplo, o mito de Cerbère: se ladram os cães mudos de Cerbère, o fim 
do mundo se aproxima, profecia que se cumpre quando se dá a separação da 
península. O que nos ensina este exemplo é que preciso atentar para a natureza 
quando esta se manifesta pelos desastres naturais. Já os sábios da Antiguidade assim 
entendiam. A tradição clássica retomada por Cervantes, e reiterada por Saramago, 
serve para destacar este choque entre a civilização e a sobrevivência. É o caso do 
“louco do Lisboa”, que nos faz pensar no louco de Sevilha, é um exemplo 
paradigmático desta incompatibilidade entre a civilização e a sobrevivência. O louco 
de Lisboa é o único sobrevivente do naufrágio, quem salva o rio Tejo ao sugá-lo e 
depositá-lo no centro da cidade de Lisboa. O marinheiro, balbuciando, como um 
louco, do prazer de ouvir a água doce da fonte é pego por tal pela polícia que o mata 
a tiros para prevenir distúrbios na cidade deserta. 
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  Com o exemplo deste mal-afortunado marinheiro, Saramago ilustra dois 
pontos importantes: a impossibilidade de sobrevivência de um indivíduo sozinho e 
a inutilidade das estruturas estatais em momentos de grandes crises. O exemplo dos 
cinco sobreviventes confirma esta dedução: eles sobrevivem à catástrofe 
combinando todos os recursos do grupo e fugindo do Estado. Aplicando os 
princípios da idade de ouro na qual “todo era paz entonces, todo amistad, todo 
Concordia” (p.99) a estratégia de sobrevivência de seus peregrinos entregues a um 
“ambiente de saudável convivência e camaradagem de armas” (p.66) ao longo de 
suas viagens de fuga, Saramago demonstra a utilidade desse modelo enquanto 
estratégia de sobreviver. Os cinco escapam da morte certa ajudando-se mutuamente 
e concordando em todas as ações. A concordância depende de negociações entre os 
membros do grupo, que havendo oferecido opções, escolhem entre todas a 
alternativa que lhes parecem melhor.  

Este grupo, que consiste de cinco, e mais tarde de seis protagonistas 
humanos, um cachorro e dois cavalos, desempenha o papel de atores principais no 
drama de sobreviver. Cada um, inclusive os animais, tem o importante papel de 
interpretar e orientar o destino do grupo em meio à península lançada sem rumo 
certo pelo oceano; cada um, escolhido por razões especiais, “porque os vi como 
separados da lógica do mundo [intervenção minha] e assim precisamente me sinto, 
contribui um elemento vital ao resgate com um elemento vital à salvação do grupo 
num momento crítico: Pedro Orce, pelas vibrações que sente em todo seu corpo; 
Joaquim Sassa, por jogar ao mar uma pedra gigante como se fosse uma pedrinha 
qualquer; José Anaiço, por estar sempre rodeado de um enorme grupo de 
estorninhos; Joana Carda por traçar com a vara de negrilho um risco no solo que não 
pode ser apagada; e, por fim Maria Guavaira que desfia sem parar uma meia azul, 
cujo fio não tem fim, o cachorro por haver latido, ainda que seja um cão de Cerbère. 
Ao salvar o futuro, cada membro do grupo também salva sua história e seu mito, 
porque ao fim do romance todos, menos o morto Pedro Orce, voltam a ser o que 
eram. Joana Carda, por exemplo, que pode representar o mito da “perfeita casada” 
do Quixote deixa aberta esta possibilidade para o futuro. O efeito do desastra que 
observa neles, que por algum tempo serão os únicos sobreviventes, é que se dão 
conta de que, para sobreviver, de nada serve o vasto aparato acumulado da cultura 
ocidental, o qual abandonam sem apego para dedicar-se à vida rústica e simples de 
sobrevivência. No mundo novo que criam não há injustiça, são todos iguais ante o 
furor imperdoável da terra. 

Seu mundo é aquele aspira Dom Quixote, seguindo a ordem da cavalaria 
andante. Dom Quixote quer se desfazer dos impeditivos que o barram uma volta à 
idade de ouro, por isso ele oferece ajuda e proteção aos perseguidos pela justiça, aos 
órfãos, mulheres de má reputação e outros. Apesar da aparente dissonância com a 
cultura de seu tempo, Dom Quixote é resultado dessa cultura. Sua loucura pode 
interferir com as práticas diárias, mas já não podem alterar a cultura em si. Para 
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mudar a cultura, para sobreviver, é necessário muito mais que a ação de um só 
indivíduo inspirado, necessita-se o apoio de muitos indivíduos, igualmente 
inspirados, como tiveram Jesus Cristo ou Maomé. 

    Tomando como ponto de partida o fato de que um indivíduo inspirado não 
pode mudar sozinho a cultura que o rodeia, Saramago cria uma crise de grandes 
proporções, a qual produz um total abismo que sensivelmente devora todo o 
aparato cultural. Os ingredientes que formam a cultura material e social da época 
são inteiramente abalados como o conceito de propriedade privada, a utilidade do 
automóvel, a pertinência dos meios de comunicação, o aparelho de governo, os 
avanços tecnológicos etc. Neste vazio cultural, esta crise nos permite distinguir 
claramente o que os mantém sãos e vivos os membros de nosso grupo de peregrinos, 
como também as massas perturbadas nos poucos momentos de normalidade, e é a 
memória das mais básicas práticas diárias: comer à mesa, dormir numa cama, ainda 
que não seja a sua; ou comer sentados ao redor da fogueira com os amigos e dormir 
com eles ao ar livre; estas são as práticas das mais fundamentais que nos permitem 
sustentar a vida. 

A destruição do aparato cultural supérfluo permite o retorno a estas práticas 
básicas, práticas simples que servem precisamente para sobreviver num mundo em 
que as manifestações de cultura, entre elas, leis, ordens, governo, hão desaparecido. 
Nosso pequeno grupo coloca em prática o mundo ideal da idade de ouro predicado 
por Dom Quixote, “dond todo es amistad, paz y Concordia”. É aqui onde se pode ver 
que os dois livros lidos juntos apresentam um sério desafio ao conceito de Bourdieu 
de “reprodução da cultura”. Ao permitirmos ver claramente a distinção que existe 
entre as práticas culturais e as práticas básicas necessárias para sobreviver os dois 
autores aqui considerados nos levam a concluir que não é sempre necessário 
reproduzir uma cultura que se baseia na exploração e na injustiça. É possível 
inventar uma nova ordem ou voltar à ordem antiga de amizade, paz e Harmonia. Mas 
como a reprodução é um hábito, um esforço sobre-humano é necessário para 
destruir a petrificada ordem. Num mundo de futuro anunciado pela “A vara de 
negrilho ... [que] está verde, [e que] talvez floresça no ano que vem”, não há 
necessidade dos esforços da nobre cavalaria tão acaloradamente defendida por Dom 
Quixote, onde os cavaleiros andantes “tomaron a su cargo y echaron sobre sus 
espaldas la defensa de los reinos, el amparo de las doncellas, el Socorro de los 
huérfanos [André] y pupilos, el castigo de los soberbios y el premio de los humides” 
(p.59). No mundo estabilizado da Jangada talvez este grupo, que forma “um oásis de 
paz, estes sete seres que vivem na mais perfeita das harmonias, duas mulheres, três 
homens, um cão e um cavalo” (p.226) pode servir de modelo para estabelecer uma 
cultura nova cuja base das regras de comportamento é a mesma justiça que orientou 
suas estratégias de sobrevivência. Com o desaparecimento hipotético da cultura, 
Saramago nos proporciona uma oportunidade ideal de não reproduzir a que temos 
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agora, de transformar o mundo para satisfazer igualmente as necessidades de todos 
sem repetir as injustiças do passado. 

Em resumo o que se deduz ao concluir a leitura paralela das duas obras é o 
desafio que constroem juntas ao conceito de Bordieu de reprodução da cultura. O 
mundo no qual vive Dom Quixote com toda a complexidade social e cultural 
acumulada nos milhões de anos de desenvolvimento da civilização ocidental está 
cheio injustiça que Dom Quixote quer abolir. Mas ele só não pode mudar um sistema 
totalmente petrificado, como o demonstra seu duro choque contra os moinhos de 
vento. O grupo de sobreviventes de Saramago está imerso no mesmo sistema de 
complicações sociais e culturais, todavia mais exacerbadas pela influência nociva da 
tecnologia. Uma vez desmoronado este sistema pelo desastre natural, o grupo dos 
sobreviventes e, por extensão, o ser humano pode voltar ao quadro nômade de paz 
e harmonia dos pastores e da idade de Ouro. “Estão sentados à sombra de uma 
árvore, acabaram de comer, são como nómadas no modo e no trajar” (p.229). 

O processo contínuo de reprodução da cultura por hábito (habitus, Bordieu) 
nos leva à petrificação simbolizada pela jangada de pedra. A cultura de 
sobrevivência está cheia de energia e vitalidade, como se uma balsa nova de 
madeira. Reprodução inútil dos elementos estranhos à sobrevivência serve para 
conservar sempre o veículo, mas assim conservado este não pode desempenhar seu 
papel de então, manter a vida. Por mais difícil que seja, há que romper a jangada de 
pedra para revelar a madeira viva que todavia talvez se encontre em seu interior, 
para que um dia volte a florescer como a vara de negrilho.  

 
Notas 

 
* Tradução de Pedro Fernandes de Oliveira Neto. 
 

* * Este texto é produto de uma comunicação proferida pela professora Joanna Courteau e 
publicado em Actas V: Actas Cervantistas. 
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