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Perdendo a península o pé, ou os pés, será o inevitável 
mergulho, o afundamento, o sufoco, a asfixia, quem diria, 
após tantos séculos de vida mesquinha, que estávamos 
fadados para o destino da Atlântida. 
José Saramago, A jangada de pedra 

 
1 

 
 Foi a partir da publicação de A jangada de pedra, em 1986, que teve início 
uma verdadeira cruzada da crítica literária no sentido de rever a sua avaliação 
frente à obra de Saramago; afinal, o autor de Memorial do convento parecia não ter 
logrado manter, em suas publicações posteriores, o mesmo patamar de qualidade 
daquele romance. Desde então, o Escritor vem sendo acusado de proselitismo; suas 
obras, repetitivas segundo alguns, consideradas instrumentos a serviço de uma 
ideologia em busca da adesão do leitor incauto. Somem-se a isso as suas 
declarações à imprensa e em Cadernos de Lanzarote a respeito da tarefa do Autor 
perante a sociedade e parece não haver argumentos para contradizer essa 
orientação crítica: 
 

O que costumamos chamar “compromisso do escritor” não 
deveria ser determinado simplesmente pelo caráter mais ou 
menos “social” ou “socializante” da tendência, do grupo ou 
da escola literária em que se inscreveu ou em que o 
meteram. O compromisso não é do escritor como tal, mas do 
cidadão. Se o cidadão é escritor, acrescentar-se-á à sua 
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cidadania pessoal uma responsabilidade pública. Não vejo 
aonde poderão ir buscar-se argumentos para eludir essa 
responsabilidade. (SARAMAGO, 1996, p.75, grifo meu). 

  
Entretanto, há que ressalvar o fato de que os estudiosos da sua obra 

mostram, frequentemente, a tendência a considerar a palavra de Saramago como a 
última palavra não a respeito da sua própria produção ficcional como também 
acerca de acontecimentos muitas vezes desligados dela ou ligados a ela apenas 
indiretamente, ou seja, as reflexões a respeito do papel de Portugal diante do 
mercado comum europeu; da música; das lutas religiosas no Oriente Médio; da 
pintura; dos movimentos dos sem-terra; de pratos típicos de determinada região; 
de pessoas com as quais entra em contato; de cães; e por aí vai, numa 
superexposição que exige dele opiniões definitivas e incontestáveis. 

Ora, ao agir desse modo, passa-se a imputar a Saramago um papel que ele 
nunca se dispôs a representar, o de único crítico literário credenciado a examinar a 
própria produção e, por extensão, o mundo que o rodeia. Contrariamente a isso, o 
Escritor se mostra, na maior parte do tempo, permeável às diferenças, pronto a 
redirecionar conceitos, como um dentre muitos possíveis leitores seus, incapaz, 
portanto, de esgotar as possibilidades analíticas e interpretativas da própria 
produção, seja em função do viés adotado seja por lacunas no domínio do material 
que se lhe apresenta ante os olhos: 
 

Hoje foi a minha vez de confessar em público a ignorância 
que, apesar das ajudas ontem recebidas, não havia ficado 
dissipada. Para ser exato, duas ignorâncias. A segunda 
reportava-se ao tema da mesa-redonda em que me fizeram 
entrar: “Ficção: processos e modelos na narrativa”. Declarei 
com franqueza que não sabia em que consistiria isso que se 
designava por “modelo na narrativa”, e que, se tal coisa 
existisse, certamente não a utilizaria. Augusto Abelaira, que 
comigo esteve na mesa-redonda, abundou em idêntica 
opinião, e assim gastamos o tempo, ele e eu, até ao seu 
remate natural, isto é, quando achamos que estavam 
esgotadas todas as maneiras de dizer que não sabíamos o 
que ali se tinha querido que explicássemos. (SARAMAGO, 
1996, p.76) 

 
 É o caso, portanto, de trazer para primeiro plano a obra em si, de considerá-
la enquanto material ficcional digno de atenção e não como documento mais ou 
menos fiel a posições pelo Escritor frente à Literatura e/ou a problemas do 
cotidiano. É a essa tarefa que se propõe este trabalho: seu objetivo primeiro é o de 
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analisar A jangada de pedra, um dos romances mais controvertidos de Saramago – 
uma vez que ali, segundo estudiosos, o seu engajamento ideológico se manifesta de 
maneira evidente – à luz da articulação entre mito e compromisso, como o intuito 
de verificar em que medida o proselitismo põe em xeque a qualidade da obra. 
 O romance trata da separação da Península Ibérica do continente europeu; 
sem que se sabia porquê, uma fenda nos Pirineus provoca a cisão entre Portugal e 
Espanha e os demais países da Europa. O fenômeno geológico – que transfora a 
Península em ilha à deriva no Atlântica – coincide com outros acontecimentos 
insólitos, ocorridos com as personagens centrais do romance: Joana Carda risca o 
chão com a vara de negrilho; Joaquim Sassa, como que dotado de força 
descomunal, lança uma pedra ao mar e ela vai parar a quilômetros de distância de 
onde foi arremessada; José Anaiço é seguido por estorninhos aonde quer que vá; 
Pedro Orce é o único que sente a terra tremer sob seus pés; Maria Guavaira desfia 
interminavelmente uma meia de lã azul. A partir de então, os protagonistas 
empreendem uma viagem que culmina com o rearranjo no mapa-múndi a partir da 
nova localização geográfica da Península Ibérica e como o autodesvendamento de 
si próprios. 
 A aproximação entre a ilha perdida no oceano e a Atlântica é imediata (e, se 
não o fosse, o narrador trataria de lembrar-nos) e favorece o enfoque da obra sob a 
perspectiva mítica, se se entender mito enquanto “relato fabuloso, de origem 
popular e não reflexiva, no qual agentes impessoais, na maioria das vezes forças da 
natureza, são representados na forma de seres pessoais, cujas ações ou aventuras 
têm sentido simbólico” (CUVILLIER, 1956, p.122). 
 Porém, Saramago vai operar, ainda, com o mito focalizado de dois outros 
pontos de vista: o primeiro, de Roland Barthes, para quem “o muito, muito mais 
próximo do que a sociologia de Durkheim denomina representação coletiva, se 
deixa ler nos enunciados anônimos da imprensa, da publicidade, do objeto de 
grande consumo; é determinado social, um reflexo. Este reflexo, de acordo com a 
imagem de Marx, é invertido” (BARTHES, 1977, p.11); o mito consiste, assim, na 
transposição da cultura em natureza, ou, pelo menos, do social, do cultural, do 
ideológico, do histórico, em “natural” – o que é apenas um produto da divisão de 
classes e de suas sequelas morais, culturais, estéticas, é enunciado e apresentado 
como evidente por si mesmo. O segundo, de Phillippe Boyer, segundo o qual o mito 
é entendido como “o conhecimento na sua origem” (BOYER, 1977, p.81), que 
exprime a busca do saber e implica o desejo de transgressão do interdito.  

Examinar-se-á, a seguir, como são trabalhados esses conceitos na obra, em 
que medida se inter-relacionam e quais os seus efeitos na construção da 
mundividência do romance. 
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2 

 
 No que tange ao primeiro caso, Saramago tomou como referência o mito da 
Atlântida1, que surge pela primeira vez no Timeu, de Platão, e com o qual o texto 
estabelece um diálogo alicerçado na analogia, por meio da qual foi possível 
encontrar a semelhança na dessemelhança e que, por sua vez, se constrói mediante 
a apropriação e o deslocamento dos elementos constitutivos do mito. Senão, 
vejamos. 
 Ao abrir-se a fenda no continente europeu, surge a oportunidade de escolha, 
por parte dos seres que ficaram num e noutro lado, do espaço em que pretendem 
continuar vivendo. Ocorre que “nos aeroportos, os balcões das companhias aéreas 
eram investidos pela multidão excitada, uma babel furiosa de gestos e gritos, 
tentavam-se e praticavam-se subornos nunca vistos para conseguir uma passagem, 
vendia-se de tudo, comprava-se tudo, joias, máquinas, roupas, reservas de droga, 
agora negociada às claras, o automóvel ficou lá fora, tem aqui as chaves e os 
documentos, se não puder arranjar um lugar para Bruxelas vou nem que seja para 

Istambul, até para o inferno, este turista era distraído, esteve na aldeia e não viu as 
casas.” (SARAMAGO, 1988, p.38, grifo meu). Em oposição a elas, porém, o cão 
Ardent “galgou o abismo, com perdão do evidente exagero vocabular, e achou-se ao 
lado de aquém, preferiu as regiões infernais, nunca saberemos que nostalgias 
movem a alma de um cão, que sonhos, que tentações” (SARAMAGO, 1988, p.18, 
grifo meu). O cão decide-se pelo inferno, ao contrário do que ocorre no mito grego, 
em que Possídon só lhe restou a Atlântida depois da perda de Corinto para Hélios; 
de Egina para Zeus; de Naxos para Dionisio; de Atenas e Trezena para Atena; de 
Argos, para Hera e de Delfos para Apolo.  
 Além disso, diferentemente do que se conhece do mito, a Atlântida de 
Saramago apresenta como fontes de riqueza não o cobre, o ferro, e o ouro, dos 
quais é copiosa a ilha original, mas depende quase que exclusivamente do valor 
dos que ali habitam e ali permaneceram: 
 

E nós ficamos a ver navios, comentou um português, os 
outros julgaram ter entendido que os navios de que ele 
falava eram os que fossem passando no novo canal, ora, só 

nós, portugueses, é que sabemos que são muito outros esses 

tais barcos, levam carga de sombras, de anelos, de frustrações, 

de enganos, atestados os porões, Homem ao mar, gritaram, e 

ninguém lhe acudiu. (SARAMAGO, 1988, p.42, grifo meu) 
 

Dessa perspectiva, verifica-se que o tratamento conferido pelo Escritor à 
sua Atlântida apoia-se nos adynata (impossibilita) cujo princípio básico formal é o 
da “seriação de coisas impossíveis” (CURTIUS, 1957, p.99) – os cães mudos que se 



 

REVISTA DE ESTUDOS SARAMAGUIANOS  

n.3. julho, 2016 • ISSN 2359 3679 

124 

 

põem a ladrar; a fenda geológica; o insólito ligado às personagens principais –, de 
modo a construir a ilha às avessas cujo confronto com a do mito original revela a 
tensão entre o espaço ideal, referido pelo narrador e implícito no espírito do leitor 
cauteloso, e o romanesco, cujos mistérios os protagonistas buscam desvendar 
durante a viagem: 
 

Pode-se dizer, sem nenhum exagero, que o inferno nos 
mitológicos tempos distribuído uniformemente por toda a 
península, como foi recordado logo no começo deste relato, 
está agora concentrado numa faixa vertical de mais ou menos 

trinta quilômetros de largura, desde o norte da Galiza até o 

Algarve, tendo o ocidente as terras desabitadas em cujo 
efeito de pára-choques poucas pessoas verdadeiramente 
acreditam. (SARAMAGO, 1988, p.225-226, grifo meu). 

 
Ao mesmo tempo que o Autor efetua o rebaixamento da Atlântida com 

vistas à caracterização da Península, procede à sua elevação, com base na 
preferência de Ardent e no valor que marca aqueles que ali ficaram; é esse valor a 
que vai referir-se o romance e que vai impulsionar a Península em direção as 
Américas, numa reatualização das grandes navegações, a partir da qual será 
reavaliado o papel de Portugal e da Espanha frente aos demais países da Europa: 

 
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, barca que se afasta do porto e aponta ao mar outra 

vez desconhecido. (SARAMAGO, 1988, p.43, grifo meu). 
 

 É significativo que, opostamente ao ocorrido com a ilha grega, a Atlântida 
de Saramago não foi tragada pelo oceano como punição por seus vícios e orgulhos, 
mas manteve-se enquanto tal, enquanto ilha, entre a América do Sul e a África, 
continentes com cujas culturas, por força de relações históricas e linguísticas, sua 
identificação é maior. A Península Ibérica, Atlântida às avessas até então, ergue-se 
agora em toda a sua opulência, suplanta o modelo em que se inspirou e transmuta-
se em síntese da utopia do Escritor.  

Ao focalizar o mito dessa perspectiva, Saramago promove-lhe a degradação 
na medida em que o explora com o propósito de estabelecer e legitimar uma 
ideologia, sem respeitar-lhe a especificidade, uma vez que ele só permanece vivo 
na medida em que se conserva aberto à irrupção do desejo de conhecer. 
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Transforma-o em alegoria; direciona-lhe, pois, a significação, empobrecendo-o: a 
sua Atlântida converte-se em ilha isolada do restante da Europa e é a partir desse 
pressuposto que o romance vai-se desenvolver.  

A alegorização do mito favoreceu, portanto, o proselitismo nA jangada de 

pedra, uma vez que o romancista se utiliza dele com a finalidade de dar azo à sua 

utopia2 – concretizada na falta de estranhamento dos protagonistas frente aos 
episódios insólitos –, de marcar a sua posição relativamente ao papel da Península 
Ibérica diante da Europa, da África e das Américas. 

 
3 

 
Tal procedimento intensifica-se até o décimo primeiro capítulo da obra, 

quando o Escritor coloca em segundo plano as reflexões em torno do abismo entre 
a Península Ibérica e a Europa. Até aí, porém, há a preocupação em descobrir as 
razões do prodígio geológico e, ao mesmo tempo, em relatar seus efeitos sobre os 
portugueses e os espanhóis. O resultado não poderia ser mais desanimador, de um 
lado: “Saber como e porquê se tinham rachado os Pirineus era ideia de que já se 
desistira, esperança em poucos dias perdida”. (SARAMAGO, 1988, p.127) e mais 
alvissareiro, de outro: “Sentemo-nos e partamos”. (SARAMAGO, 1988, p.134). 

Sob o manto da imponderabilidade, ligada ao insólito, desvela-se a ironia do 
romancista, por meio da qual anula as fronteiras entre os mais variados pontos de 
vista sobre os acontecimentos e tece uma rede de informações contraditórias e 
disparatadas que, ao invés de esclarecer os fatos, obscurece-os: 

 
Apesar da enorme quantidade de informações acumulada, os 
computadores, friamente, pediam novos dados ou davam 
respostas disparatadas, como foi o caso do célebre Instituto 
Tecnológico de Massachussetts, onde os programadores 
coraram de vergonha ao receberem nos terminais a sentença 
peremptória, Demasiada Exposição Ao Sol, imagine-se. Em 
Portugal, talvez pela impossibilidade, até hoje, de expurgar 
da linguagem cotidiana certos persistentes arcaísmos, a 
conclusão mais aproximada que pudemos obter foi, Tantas 
Vezes Vai O Cântaro À Fonte Que Por Fim Lá Fica A Asa, 
metáfora que não fez mais que confundir os espíritos, uma 
vez que de asa não se tratava, nem de fonte, nem cântaro, 
mas na qual não é difícil descortinar um fator ou princípio de 
repetição, que por sua própria natureza, dependendo da 
periodicidade, nunca se sabe aonde vai parar [...] 
(SARAMAGO, 1988, p.127) 
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A inserção entre os discursos oral, intertextual (Pessoa e Camões, 
principalmente), metalinguístico, científico, administrativo, botânico etc., e, 
simultaneamente, o confronto entre eles parodia qualquer tentativa de explicação 
do fenômeno geológico, torna verossímil e verdadeiro o que quer que se diga a 
respeito, ao mesmo tempo que oculta, até certo ponto, as suas causas reais: 

 
Durante a reunião, como fora combinado previamente, a 
Comunidade Econômica Europeia tornou pública uma 
declaração solene, nos termos da qual ficava entendido que o 
deslocamento dos países ibéricos para ocidente não poria 
em risco aos acordos em vigor [...]. Esta declaração, 
objetivamente clara, foi o que resultou de um aceso debate 
no seio da comissão, em que alguns países membros 
chegaram a manifestar um certo desprendimento, palavra 
sobre todas exata, indo ao ponto de insinuar que se a 

Península Ibérica se queria ir embora, então que fosse, o erro 

foi tê-la deixado entrar (SARAMAGO, 1988, p.42, grifo meu) 
 

Ora, uma informação tão direta e tão em conformidade com as opiniões do 
Escritor – manifestada em numerosas entrevistas concedidas aos mais diversos 
meios de comunicação – no cerne de uma obra que opera com o fantástico, chama 
a atenção para a história de Portugal frente à Comunidade Econômica Europeia e 
mostra a conversão de forças econômicas e culturais em forças “naturais” – a fenda 
que separa a Península do restante da Europa revela que a pretendida integração 
nunca se realizou. O leitor é colocado diante de uma fraseologia, de um corpus de 
frases, de estereótipos que visam distorcer a verdade. Se, em consonância com 
Barthes, se pensar que o mito é um reflexo invertido, tem-se que o contingente 
torna-se, sob o efeito da inversão mítica, sinônimo do Bom-Senso, da Norma 
(BARTHES, 1977, p.9). Verifica-se, então, que se o rebaixamento da Atlântida 
repousa na analogia, respaldada nos adynata, a inversão mítica escora-se na 
paródia, realizada por intermédio da ironia que contamina as palavras do 
narrador: 
 

Esta sentença, apesar de tão pouco original, caiu no goto, as 
pessoas europeias, quando falavam da antiga península 
ibérica, encolhiam os ombros e diziam umas para as outras, 
Que é que há-de fazer, eles são assim, não se pode fugir à 

natureza, a única exceção ao condenatório coro veio daquele 

pequeno jornal napolitano e maquiavélico que anunciou, 

Resolvido o problema da habitação em Portugal. 
(SARAMAGO, 1988, p.98-99, grifo meu). 
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O próprio romancista, contudo, está alerta aos possíveis desvios no rumo da 

sua obra, e isso transparece na confluência de opiniões a respeito da cisão entre a 
Península e a Europa. Tal multiplicidade de pontos de vista serve de trampolim 
para que a obra abandone as considerações tão estreitamente vinculadas à 
realidade do cotidiano português para concentrar-se em outra esfera de 
ponderações. Com isso Saramago volta-se para o reverso da medalha, coloca em 
xeque o Senso-Comum, a fim de dedicar-se ao exame das relações humanas em 
situação de crise. Efetua, de novo, à semelhança do que ocorreu com o mito da 
Atlântida, a mitoclastia, deixa de lado o plano mais periférico das explicações dos 
atritos entre fronteiras para realizar uma busca que transcenda os limites estreitos 
das nações. Assim, tenta recolocar as coisas em seus devidos lugares e questiona o 
próprio Bom-Senso enquanto fruto da inversão mítica no seu principal elemento 
constitutivo, a racionalização3 deformadora,  que desconsidera as restrições 
espaciais e temporais para circunscrever-se num presente pautado pelas 
conveniências: 

 
A terceira tese propõe a hipótese da existência de um campo 
magnético na península, ou força similar, que, à aproximação 
de um corpo estranho suficientemente volumoso, reaja e 
desencadeie um processo de repulsão de natureza muito 
particular, dado que essa repulsão, como se viu, não procede 
em sentido inverso do sentido do movimento inicial, ou 
último, mas sim, para usar uma comparação retirada da 
prática da condução de automóveis, derrapando, porquê 
para o norte ou porquê para o sul foi a questão que a 
proposta esqueceu de contemplar. (SARAMAGO, 1988, 
p.239) 

 
Deixadas de lado as tentativas de explicação do prodígio e aceita a realidade 

com os mistérios que dela fazem parte, tem início a (dolorosa) libertação das 
personagens e do narrador dos freios do proselitismo do Autor4 para viver sua 
própria história, a da busca de valores autênticos num universo degradado 
(GOLDMANN, 1967, p.8): 

 
Então, a Península Ibérica moveu-se um pouco mais, um 
metro, dois metros, a experimentar as forças. As cordas que 
serviam de testemunhos, lançadas de bordo a bordo, tal qual 
os bombeiros fazem nas paredes que apresentam rachas e 
ameaçam desabar, rebentaram como simples cordéis, 
algumas mais sólidas arrancaram pela raiz as árvores e os 
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postes a que estavam atadas. (SARAMAGO, 1988, p.43, grifo 
meu). 

 
4 

 
A pesquisa dos valores autênticos pelos protagonistas dá-se em 

consonância com a busca do autoconhecimento, com o desejo de saber, essência do 
mito e condição sine qua non da sua existência, de acordo com Gennie Luccioni, 
para quem “o mito só permanece vivo na medida em que se conserva aberto à 
irrupção do desejo de conhecer” (1977, p.9). explica-se, nesse caso, o fato de as 
personagens viajarem (epicamente?) pela Península (que, por seu turno, também 
“viaja”) em busca de algo que nem elas próprias têm consciência do que seja 
embora saiba que têm de procurá-lo. Ao envidar esforços para concretizar a sua 
aspiração esbarram no interdito, isto é, na tentativa de um saber impossível sobre 
a origem e o fim – “A ponta, onde está?” –, cuja possibilidade de transgressão acha-
se diretamente vinculada ao período de crise que passam a experimentar desde a 
instauração do insólito.  

É então que o romance ganha forças através da fusão indissolúvel entre o 
plano do enunciado e o da enunciação: o interdito fixa-se na obra mediante a 
prática do desvio, verificável no processo de escrita mediante os truques 
empregados pelo narrador: o jogo com o leitor, a técnica do móbile, a pluralidade 
de narradores, os vazios a serem preenchidos etc., num movimento de vaivém cujo 
avanço está intimamente relacionado com a volta ao início. 

Confirma-se, desse modo, um procedimento recorrente na obra de 
Saramago, que é o de, no processo de busca efetuado pelas personagens, permitir-
lhes colocar a própria verdade em causa através da sua destituição, a partir da qual 
lançam-se à procura de outras verdades que, por sua vez, serão postas em xeque 
de modo a conduzir a outras verdades, e daí sucessivamente. Há, portanto, o 
questionamento da verdade e do seu próprio sujeito por meio da fragmentação do 
sujeito do saber, marcada ora pela variedade de pessoas pronominais (nós, se, eu), 
a relatar, descrever e comentar os acontecimentos; ora pelas fusões entre 
personagens e narrador; e, principalmente, pelos diversos ramos do conhecimento 
chamados a opinar a respeito dos fatos: a “arreigada superstição”; o “ouvir o conto 
e repeti-lo com vírgula nova”; os “dois veterinários qualificados do Deuxième 
Bureau com a missão de estudarem o fenômeno insólito e apresentarem relatórios 
e propostas de ação”; a intertextualidade; a metalinguagem; etc. 

Desse modo, as dúvidas implícitas na busca deixam a esfera do individual, 
do espacialmente localizado, para inserirem-se em outro plano, o da dúvida 
ontológica, que inclui também o leitor: quem é este sujeito da verdade? A 
multiplicidade de formas assumida pelo narrador atesta a impossibilidade de 
detecção de um único sujeito. O desejo de saber, que propicia a manutenção do 
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mito enquanto verdade desprovida de sujeito, coloca Saramago no mesmo plano 
dos outros criadores, no plano daqueles que, através da violação, buscam o 
conhecimento original. A jangada de pedra adquire contornos épicos enquanto 
romance da busca, da procura, e a fragmentação e a diluição de personagens e 
narrador atestam a variedade de perspectiva que essa busca assume. À dúvida 
ontológica soma-se a dúvida epistemológica.  

O resultado do desejo de saber manifesta-se por intermédio da 
inconclusibilidade da obra, cujo final sugere a volta ao começo: “A vara de negrilho 
está verde, talvez floresça no ano que vem”. (SARAMAGO, 1988, p.317). Com isso, 
José Anaiço, Joaquim Sassa, Pedro Orce, Joana Carda e Maria Guavaira perdem a 
individualidade e tornam-se personagens paradigmáticas, na medida em que a sua 
marcha rumo ao conhecimento transforma-se no aminho a ser empreendido por 
todo ser humano: “A viagem continua. [...] Os homens e as mulheres, estes, 
seguirão o seu caminho, que futuro, que tempo, que destino” (SARAMAGO, 1988, 
p.317). 

Vistas as coisas sob este prisma, ao desvencilhar-se das amarras ideológicas 
e panfletárias, José Saramago finda por resgatar, no romance, a especificidade do 
mito em toda a sua riqueza e pluralidade; desloca o foco de atenção da situação da 
Península para o homem e faz com que a obra atinja horizontes até então 
insuspeitados.  

 

5 

 
Com base no exposto, verifica-se que, se o tratamento dispensado ao mito 

por vezes provoca a sua degradação ao submetê-lo a finalidade ideológicas, por 
outro promove a sua revitalização, na medida em que mantém intactas as suas 
características.  

O diálogo com o mito da Atlântida remete ao eterno retorno, à viagem 
iniciática de todo indivíduo rumo ao auto-conhecimento. Implica o tempo circular, 
o da repetição dos mesmos gestos originais com os quais o homem marca a sua 
trajetória. É o tempo da consciência primitiva, alheio à história e avesso a qualquer 
espécie de mudança, ligado ao destino de cada um: 
 

Se a Joana Carda alguém vier a perguntar que ideia fora 
aquela sua de riscar o chão com um pau, gesto antes de 
adolescente lunática do que de mulher cabal, se não pensara 
nas consequências de um ato que parecia não ter sentido, e 
esses, recordai-vos, são os que maior perigo comportam, 
talvez ela responda, Não sei o que me aconteceu, o pau 
estava no chão, agarrei-o e fiz o risco [...], Por que diz isso, O 
que tem de ser, tem de ser, e tem muita força, não se pode 
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resistir-lhe, mil vezes o ouvi à gente mais velha, Acredita na 
fatalidade, Acredito no que tem de ser. (SARAMAGO, 1988, 
p.8) 

 
Há, entretanto, a outra face desse diálogo, vinculada à dissolução do mito 

quando ele é transposto para o presente. Vêm à tona os discursos dos governantes, 
dos administradores, dos cientistas, da Comunidade Europeia tentar explicações 
para o fenômeno, reduzindo-o a um conjunto de causas político-econômico-
culturais focalizadas de um ângulo de pura conveniência, que teria como pretexto a 
razão. A esse enfoque do mito corresponderia a consciência racional, que exclui 
todo e qualquer vínculo com o passado primitivo do ser humano. 

A síntese a que chega o romancista enfeixa não só o tempo circular mas 
também o presente, engloba a história, no intuito de conciliar tendências 
antagônicas próprias dos mais corriqueiros atos da vida humana. Ora, “o limite da 
iniciativa do intelecto encontra-se sempre na necessidade admitir um certo 
número de pressupostos que definam e orientem a afirmação do ser no mundo. O 
mito designa esse modo de verdade que não está estabelecido pela razão, que não 
se reconhece, muito antes, por uma adesão na qual se revela uma espontaneidade 
originária do ser no mundo”. (GUSDORF, 1980, p.258, grifo meu). Ao clima racional 
de desintegração opõe-se, portanto, o sentido de integração, ou antes, de 
reintegração, constitutivo da realidade existencial, por via da aceitação dos 
acontecimentos fabulosos enquanto tais; da fuga das autoridades e das demais 
pessoas; da formação da comunidade; da integração homem/mundo 
(Orce/cão/tremor de terra; Sassa/pássaros; Anaiço/pedra; Carda/vara de 
negrilho; Guavaira/meia).  

Ao operar com essas três esferas da realidade mítica A jangada de pedra 

finda por desvanecer os limites entre elas, de tal modo que, ao degradar e destruir 
o mito, provoca-lhe, simultaneamente, a recriação, que, por seu turno, dá origem a 
uma nova destruição e assim por diante, obscurecendo os liames entre os 
múltiplos planos que compõem a realidade: “Não quero entrar em vãs filosofias, 
mas responda-me se vê alguma ligação entre o fato de um macaco ter descido 
duma árvore há vinte milhões de anos e fabricação duma bomba nuclear. A ligação 
é, precisamente, vinte milhões de anos”. (SARAMAGO, 1988, p.50)  

Sendo assim, ganhava nova estatura o compromisso de Saramago, e coloca 
em questão as invectivas dos críticos mais ácidos da sua obra: o proselitismo cede 
espaço à adesão e à triagem dentre as possibilidades oferecidas a cada um. Nesse 
sentido, cada indivíduo é levado a uma espécie de exame de consciência, é levado a 
re-conhecer-se. 

É difícil falar-se em reconhecimento sem lembrar de Aristóteles, que 
confere ao mito o sentido de fábula, que pode ser de dois tipos: a simples, “cujo 
desenvolvimento permanece uno e contínuo, e na qual a mudança [de sorte das 
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personagens] não resulta nem de peripécia nem de reconhecimento”, e a complexa, 
“onde a mudança de fortuna resulta de reconhecimento ou de peripécia ou ambos 
os meios” (ARISTÓTELES, s.d., p.309). A peripécia, no caso dA jangada de pedra, 
reside na própria cisão entre a Península Ibérica e os demais países europeus que, 
longe de enfraquecer Portugal e Espanha por causa do isolamento, faz que ambos 
se fortaleçam na medida em que alcançam a própria identidade cultural, localizada 
entre a África e a América do Sul. A metábase favorece, pois, o início do processo de 
reconhecimento das personagens, que perdura ao longo da obra, em perpétuo re-
começar (é preciso não esquecer a inconclusibilidade  da obra, que sintetiza na 
última frase do romance: “A vara de negrilho está verde, talvez floresça no ano que 
vem” (SARAMAGO, 1988, p.317)). O caminho do reconhecimento é trilhado com 
base no mito, nas acepções anteriormente examinadas, que são interdependentes e 
que fazem detectar no texto o movimento simultâneo de destruição e de criação, 
em que a construção de uma ideia ao mesmo tempo se origina de e dá início a 
outra.  

Dessa perspectiva, há que reavaliar muitos dos estudos acerca dA jangada 

de pedra, uma vez que focalizam a obra de um único viés, o do proselitismo do 
autor – o que a transformaria em mero instrumento de combate nas mãos do 
Escritor –, sem levar em conta as várias possibilidades de leitura que oferece e sem 
atentar para as sutilezas e para os espaços vazios sobre os quais se fundamenta, 
pois, como diz Saramago, “com este fio não sairemos do labirinto, acaso com ele 
conseguiremos enfim perder-nos. A ponta, onde está”. (SARAMAGO, 1988, p.16). 

 
Notas 

 
* Este texto foi publicado pela primeira vez no livro Saramago por terceiros e é 
reproduzido nesta edição em homenagem à memória da Professora Lílian Lopondo. 
 

1 A Atlântida “seria uma ilha que começava além das Colunas de Hércules quando se saía 
do Mediterrâneo e penetrava oceano adentro. Quando os deuses repartiram a terra, a 
Atlântida se tornou o domínio de Posídon. Ali vivia Clito, filha de Evenor e Leucipe. 
Posídon tomou-a para si, cercou a terra de muralhas e fossos cheios de água, e viveu 
longamente com ela. Tiveram cinco vezes gêmeos. A Atlântica foi, pois, dividida em dez 
lotes. A parte central foi entregue a Atlas, o filho mais velho, e de lá ele exercia o seu poder 
sobre os outros irmãos. A Atlântida era de uma riqueza extrema, tinha florestas imensas, 
ouro, cobre, ferro, cidades magníficas, canais, um intenso comércio. Os atlântidas tentaram 
subjugar o mundo, nove mil anos antes do tempo de Platão, que nos dá notícias deles e 
conta que um cataclismo engoliu para sempre a ilha e entregou o reino a Tieste. Eram 
filhos de Atreu Agamênon e tinham sido atacados pelas Amazonas.” (GUIMARÃES, 1972, 
p.81) 
 
2 O termo “utopia”, aqui, é tomado de empréstimo a Karl Mannheim (apud Bobbio, 1986, 
p.1285), para quem opõe-se a ideologia. É um “conjunto de ideias, crenças etc., mais ou 
menos sinceramente professadas por um grupo de indivíduos, mas que não se encarnam 
nos fatos”. Para ele, “a mentalidade utópica pressupõe não somente estar em contradição 
com a realidade presente, mas também romper os liames da ordem existe [...] Transcende 
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a situação histórica enquanto orienta a conduta para elementos que a realidade presente 
não contém; portanto, não é ideologia na medida em que consegue transformar a ordem 
existente numa forma mais de acordo com as próprias concepções”. 
 
3 Entende-se por racionalização o “processo pelo qual o indivíduo procura apresentar uma 
explicação coerente do ponto de vista lógico, ou aceitável do ponto de vista moral, para 
uma atitude, uma ação, uma ideia, um sentimento etc., de cujos motivos verdadeiros não se 
percebe; fala-se mais especialmente da racionalização de um sintoma, de uma compulsão 
defensiva, de uma formação reativa. A racionalização intervém também no delírio, 
resultado numa sistematização mais ou menos acentuada”. Este termo foi introduzido no 
uso psicanalítico corrente por Ernst Jones, no seu artigo “A racionalização na vida 
cotidiana”, de 1908 (apud PONTALIS, s.d., p.543). O termo é empregado, aqui, com 
referência aos diversos tipos de discurso que visam a explicar o abismo entre a Península 
Ibérica e a Europa.  
 
4 Outro estudo por mim realizado a respeito dos romances de Saramago a partir do 
Memorial do convento revela que as suas personagens são, de acordo com as formulações 
de Mikhail Bakhtin em Problemas da Poética de Dostoiévski, uma concepção de mundo a 
que se soma uma concepção de ser (BAKHTIN, 1997, p.19). Efetuam, pois, a busca da 
autoconsciência, que pode ou não coincidir com a visão que o Autor e/ou o narrador têm a 
seu respeito.  
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