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A jangada de pedra é um dos romances mais alardeados, e mais conhecidos de José 
Saramago. Trata-se de um romance de orientação ideológica, onde o autor apresenta seu 
posicionamento sobre a relação entre os dois países da Península Ibérica, Portugal e Espanha, 
e os demais países da Europa. Trata-se assim de um romance integrado politicamente, algo 
que é esperado do escritor Saramago, reconhecido por seu posicionamento crítico e por sua 
filiação ao comunismo. 

O autor, que virou celebridade no universo literário português desde a década de 1970, 
ganhou reputação internacional no ano de 1997, quando foi contemplado com o Prêmio 
Nobel de Literatura, tornando-se imediatamente uma das principais referências mundiais em 
termos literários. No Brasil suas obras já são eram muito antes do Nobel, lidas e recomendas, 
mas o interesse maior veio, evidentemente com a consagração do autor que rompeu 
barreiras, e se tornou o primeiro Nobel da Língua portuguesa da história. 

As obras de José Saramago são carregas de ironia, e de mensagens sutis, que despertam 
nos leitores a curiosidade e ao mesmo tempo reflexão. Foi assim em romances como O 
Evangelho Segundo Jesus Cristo, que antecipou muito do que o celebrado Código Da Vinci, de 
Dan Brown, traria em tempos mais posteriores, e mais recentemente nas suas Intermitências 
da Morte. 

Em A jangada de pedra, o autor apresenta a alegoria da separação da Península Ibérica 
da Europa, e sua viagem ao longo do oceano Atlântico, sem um rumo definido, mas 
passeando ora rumo aos Estados Unidos, ora rumo ao Canadá, hora rumo ao Sul, mas nunca 
de volta para a Europa. A idéia é de que, não tendo os dois paises maiores vínculos com a 
Europa, em uma eventual separação, seu rumo seria em direção aos países que estão abaixo 
da linha do Equador, onde estão as nações que foram, no passado, colônias dos dois países, e 
com os quais haveria uma maior afinidade histórica cultural, lingüística, e ideológica. 

A história parte de eventos mágicos, aparentemente sem sentido, e que envolvem um 
conjunto de cinco pessoas dos dois países. A condição de vinculação a fatos mágicos, faz com 
que estas pessoas procurem-se, e encontrem-se, o que ocorre em um determinado momento 
da obra. A partir de então, eles seguem juntos até o final do livro, com o direcionamento do 
rumo da Península para o Sul. Ao longo da vivência em conjunto, paixões, intrigas, lendas, 
histórias, expectativas, enfim, representações dos dois países, se esforçam, mas conseguem 
definir um rumo conjunto, apesar de precário e incerto. 

Enquanto a Península, ou a jangada de pedra, segue seu rumo, as autoridades se 
digladiam para tentar compreender o que deve ser feito. Diversas passagens ilustram os 
desencontros entre os países, os interesses estrangeiros, enfim, as conseqüências de uma vida 
independente para os dois países. A idéia do autor vai ficando aos poucos clara. O romance é 
panfletário de sua visão de mundo, e de sua posição em relação aos dois países. Assim, a 
reunião das constantes mudanças de rumo da Península, com a adequação dos personagens, 
que aos poucos vão estabelecendo laços, ilustra possibilidade de um redirecionamento das 
duas nações rumo a unificação de suas posições em torno de suas parcerias. 



 

A obra atende bem a um período, onde ainda havia um antagonismo ideológico 
marcante entre os países de influência americana, de ênfase capitalista, e os países sob a 
influência soviética, de ênfase comunista. A obra, de 1986, estava em pleno período de 
guerra fria, algo que viria a acabar alguns anos depois. Daí porque a tese defendida pelo 
autor, apesar de ainda hoje ser válida, já não chama tanto a atenção, especialmente depois do 
fortalecimento da Comunidade Européia.  

A leitura da obra passa, portanto, por esta compreensão, e, não tendo atualmente um 
maior apelo a questão ideológica, a leitura do texto já não parece tão significativa. 
Adicionalmente, o texto não é muito claro, e por alguns momentos, a leitura se transforma 
em um fardo que parece não ter fim. Para este escriba, até a primeira metade da obra, parecia 
mais um romance kafkiano. Definitivamente, o romance é destoante em relação aos demais 
citados, e sua leitura é, em minha opinião, um grande sacrifício. 

Mas... o que posso de fato é emitir uma opinião pessoal, que não tem, de forma 
alguma, a presunção de verdade. Chego mesmo a pensar se meu caso não foi exceção, posto 
que o livro já foi obra indicada para vestibulares, e serviu de enredo para uma obra de 
cinema (não exibida no Brasil). Não conheci quem me falasse mais da obra, a não ser outros 
poucos críticos e resenhistas. Mas penso que, ao menos, o livro não alcança qualquer 
unanimidade. 

José Saramago é, para o leitor que gosta se sistematizar a leitura por autor, quase que 
uma obrigação, e para este leitor, A jangada de pedra é altamente recomendada. Se, por outro 
lado, a leitura tem, antes de qualquer coisa, a finalidade de apreciação, de deleite, de prazer, 
este romance precisa passar, antes, por uma cuidadosa avaliação de interesse no tema e na 
causa do autor. Se tal interesse não há, o melhor é deixar de lado a obra, e partir para textos 
mais aprazíveis. 
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