
 
 

 
 

O desdobramento dos narradores mágicos em A jangada de pedra 

 

Tania Mara Antonietti LOPES1 

Resumo 

O presente artigo propõe uma discussão, mesmo que breve, dos desdobramentos do 
narrador saramaguiano a partir do ponto de vista do realismo mágico – procedimento 
associado esteticamente ao boom da literatura Hispano-Americana, da qual José 
Saramago se aproxima ao utilizá-lo em seus romances. Nosso objetivo é abordar de 
forma sucinta alguns pontos sobre o narrador, a fim de comprovarmos que o romance 
em questão se trata de um texto realista mágico, marcado pelos eventos extraordinários 
e pela posição ideológica de quem os narra, característica comum do procedimento em 
questão. Tendo como objeto de análise A jangada de pedra (1986), nossas reflexões 
baseiam-se nas concepções genettianas sobre o narrador e nos estudos de Wayne Booth 
(1980) sobre autor implícito, além de outros críticos. De posse desses e de outros 
estudos da teoria da narrativa, analisamos o texto literário com a preocupação de 
identificar elementos que inserem A jangada de pedra na perspectiva do realismo 
mágico, procedendo também à reflexão sobre a importância do narrador para a 
efetivação desse procedimento literário na ficção de José Saramago.    
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Abstract 

This articles proposes a brief discussion of the traits of the Saramagian narrator 
through the lens of magical realism, a procedure aesthetically connected to the boom of 
Hispano-American literature to which José Saramago adheres in some of his novels. 
Our goal is to analyze succinctly some traits of the narrator, in order to show that some 
Saramagian novels are magical realist texts, as shown by the extraordinary events that 
are told and by the ideological position of the one who narrates them, a common 
characteristic of the said procedure. Our argument concerns "A jangada de pedra" 
(1986) and is based on the Genettian conceptions about the narrator and on Wayne 
Booth's studies on implicit authors (1980), as well as on the work of other critics. With 
the help of those studies on the theory of narrative, we analyze the literary text bearing 
in mind the need to identify elements that connect "A jangada de pedra" to the magical 
realism perspective. We also ponder the importance of the narrator for the effectiveness 
of that literary procedure in José Saramago's fiction.  
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A aproximação de José Saramago com a literatura de cunho realista mágico2, 

procedimento este que ganhou força a partir da década de 1960, com o boom da 
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Literatura Hispano-Americana, é um fato que se tornou evidente com o passar do 

tempo, claramente verificável no decorrer da produção do autor português. 

Considerando que o narrador é o elemento essencial na composição do realismo 

mágico, nosso principal objetivo neste artigo3 é, antes de adentrar a discussão sobre o 

narrador saramaguiano, brevemente distinguir o realismo mágico da literatura 

fantástica, sendo eles diferentes universos literários. Julgamos necessário acrescentar 

que o realismo mágico constitui-se como um procedimento literário independente, 

originalmente cultural e desenvolvido a partir de uma proposta diversa da literatura 

fantástica.  

Para apresentarmos a diferença essencial favorável à constatação imediata de um 

texto fantástico e de um texto realista mágico recorremos à definição de Iréne Bessière 

(1974), para nós a mais coerente. Conforme a autora, os acontecimentos naturais e 

sobrenaturais numa narrativa fantástica apresentam-se em recíproca contradição, e é a 

recusa entre o real e o sobrenatural que assinala a distinção entre fantástico e realismo 

mágico, sendo este último essencialmente caracterizado pela comunhão entre natural e 

sobrenatural, sem criar ambiguidade ou questionamento ao leitor4. 

Um dos elementos fundamentais para explicitar tal distinção, e eixo de nossos 

estudos, é o narrador, que, além de desempenhar uma função significativa no 

estabelecimento de um novo recurso literário nos romances do escritor português, é 

indispensável na averiguação do posicionamento ideológico de José Saramago – em 

especial n’A jangada de pedra (1986) – na releitura dos acontecimentos e valores que 

questiona, uma vez que o faz por meio da voz de um narrador ardiloso e manipulador, 

ora disfarçado em contador de histórias, ora incorporado nas vozes das personagens e 

frequentemente na figura do autor implícito.  

A distorção do tempo cronológico, apresentado frequentemente de forma cíclica; 

a utilização de personagens exóticas, combinadas com a intenção ideológica do autor; 

ou a adoção de espaços geográficos periféricos e, geralmente, em relação de conflito 

com o centro são elementos que também colaboram para a figuração do realismo 
                                                                                                                                               
2 Para um estudo mais detalhado sobre o conceito de realismo mágico, ver Irlemar Chiampi. O Realismo 
Maravilhoso. Forma e Ideologia no Romance Hispano Americano. SP: Perspectiva, 1980. (160) e 
William Spindler. Magic realism. In: Fórum for modern language studies, Oxford, n. 39, p. 75-85, 
1993. 
3 Este artigo é adaptação de um capítulo de nossa tese, intitulada O realismo mágico e seus 
desdobramentos em romances de José Saramago.  
4 Para um estudo mais detalhado sobre a narrativa fantástica, ver Irene Bessière. Le récit fantastique: la 
poétique de l’incertain. Paris: Larousse, 1974. (Thémes et textes).  
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mágico nos romances em que o procedimento está presente, entretanto, nesse momento, 

o narrador, porque de Saramago, configura-se como foco de nossas atenções pelo fato 

de o considerarmos o elemento que promove a atmosfera mágica nos romances como 

Memorial do convento (1982) e A jangada de pedra (1986), e leva o leitor a compactuar 

com o seu universo.  

Dessa forma, a naturalidade com a qual o narrador conduz a história fabulosa 

que irá narrar é inquestionável na caracterização de sua face realista mágica. Nesse 

aspecto, o narrador saramaguiano é perfeitamente compatível com o realismo mágico, a 

ponto não só de comungar com o narrador realista mágico, mas de tornar-se um, 

colaborando para isso a sua total versatilidade, confessada pelo próprio autor em 

entrevista ao Jornal de Letras, Artes e Idéias, em 1990, no qual afirma que seu narrador 

é substituível e não uma única voz, sendo reconhecido pelo leitor ao longo da narrativa 

e lhe causando a estranha impressão de ser outro. Segundo o escritor, esse narrador se 

assumirá como pessoa coletiva e ao mesmo tempo será uma voz  

 

[...] que não se sabe de onde vem e que se recusa a dizer quem é, ou 
usa de uma arte maquiavélica que leve o leitor a sentir-se identificado 
com ele, a ser, de algum modo, ele. E pode, finalmente, mas de um 
modo não explícito, ser a voz do próprio autor, capaz de fabricar todos 
os narradores que entender, não está limitado a saber apenas o que as 
suas personagens sabem, porquanto ele sabe, e não o esquece nunca, 
tudo quanto tiver acontecido depois da vida delas. (SARAMAGO, 
1990, p.18)  

  
Parece-nos que a versatilidade do narrador, que se desdobra em vozes, contribui 

muito para a veracidade do que está narrando – daí a sua naturalidade ao tratar de 

acontecimentos insólitos ou sobrenaturais, configurando-se, assim, como narrador 

realista mágico, principalmente quando manifesta um posicionamento ideológico em 

relação aos fatos que narra, aproximando-se extremamente do autor real. Se em 

Memorial do convento – primeiro romance do autor português em que constatamos a 

presença de traços realistas mágicos – é possível antever a aproximação estética de José 

Saramago com um procedimento narrativo reconhecidamente iniciado na América 

Hispânica, em A Jangada de Pedra – romance eleito para a análise que apresentaremos 

aqui – essa identificação é explícita.  

Assim, os elementos privilegiados em nossas reflexões são o narrador e a 

intertextualidade representada pelos diálogos que o realismo mágico proporciona. Tanto 

em Memorial do convento como n’A jangada de pedra, o narrador saramaguiano 
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desempenha um papel importantíssimo na relação com o inusitado, aproximando-se de 

tal forma do narrador caracteristicamente realista mágico que é possível considerá-lo 

assim. Esse narrador se desdobra ainda em vozes típicas dos contos de fadas, fábulas e 

parábolas, assumindo também a sua característica de contador de histórias, tão evidente 

e importante n’A jangada de pedra. Trata-se, conforme Agnes Teresa Colturato Cintra 

(2008), do jogo saramaguiano, o qual “justapõe o tradicional ato de contar histórias 

emoldurado por elementos tais como: realidade e História, ficção e crença, fábula e mito 

que, por sua vez, enlaçam a epígrafe de Carpentier ‘todo futuro es fabuloso’”(p.130), 

que abre A jangada de pedra e direciona a nossa leitura para o campo do maravilhoso.  

Para elucidar melhor as questões sobre o narrador saramaguiano e o narrador 

realista mágico, para comprovar que ambos se complementam, incorporando-se em um 

só, consideraremos principalmente o romance A jangada de pedra, no qual a instância 

narrativa se desdobra em vozes que nos remetem às formas literárias da oralidade, como 

as lendas e os mitos ocidentais, além de promover o diálogo com a literatura, por que 

não, fundadora do realismo mágico como recurso literário ideologicamente marcado.     

José Saramago publicou A jangada de pedra em 1986, quando Portugal e 

Espanha passaram a integrar o então Mercado Comum Europeu (MCE). A estrutura 

narrativa desse romance é predominantemente tecida em torno do realismo mágico e se 

apresenta como um imenso retalho entrelaçado a mitos, lendas e obras do cânone 

ocidental, cuja organização narrativa, de acordo com Maria Alzira Seixo (1999), segue 

múltiplas modalidades, sendo a primeira delas a ação, cujo acontecimento central se dá 

com a ruptura dos Pirineus e consequente movimento da Península Ibérica mar adentro, 

seguido de acontecimentos secundários – discussões políticas, migrações, turismo, 

meios de transporte – que são resolvidos na matriz efabulativa.  

Em relação ao tempo, a viagem da Península, assim como das personagens, não 

dura mais que um ano, ou seja, o transcurso temporal é encadeado e lógico, sendo 

marcado pela irrupção súbita do fato insólito, que altera de forma radical o quotidiano 

das personagens. O espaço é representado pelo interior da península, delineado pelas 

personagens que, inevitavelmente, são envolvidas pela atmosfera mágica na qual se 

recuperam mitos e lendas antigas, acompanhados pelas histórias da tradição literária 

ocidental.  

Conforme Seixo (1999), um grande problema para José Saramago concentra-se 

nas personagens, sendo cada uma delas “uma esfera de ação”, assim como no conto 
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maravilhoso. Os motivos e os eventos pontuais seriam ligados a uma lógica narrativa 

que se pretende fantástica, “à maneira de Kafka”. Como observamos, por falta de uma 

terminologia teórica mais precisa, de que o realismo mágico parece dar conta, Seixo 

(1999) utiliza a expressão “à maneira de Kafka” para tentar explicar o insólito do 

romance. No entanto, a modalidade que mais nos interessa para essa ocasião não está 

presente nas anotações de Saramago, ficando a nosso cargo e com a ajuda da crítica 

tecer reflexões a respeito.  

De todo modo, numa recensão crítica, Seixo (1987) menciona quatro eixos 

fundamentais pelos quais A jangada de pedra se orienta, sendo eles o questionamento 

do contemporâneo em função de uma aprendizagem lúcida, informada e crítica do 

passado; a efabulação aparentada à dos cânones tradicionais, fazendo intervir no mundo 

do romance forças temáticas e situacionais ligadas ao maravilhoso; o discurso ficcional 

que quase une narrador e matéria narrada, privilegiando o discurso interior sob a 

aparência respeitosa em relação ao discurso da personagem, implicando entre si os 

planos expressivos da fala, do pensamento e da escrita; e a temática essencial do homo 

viator, caminheiro das terras, dos ares, das memórias e das efabulações mais íntimas da 

imaginação.   

Tais eixos parecem-nos pertinentes quando consideramos que o romance se 

apresenta como realista mágico, principalmente quando a crítica apenas resvala pelo 

procedimento sem encontrar para ele um termo específico, o que não significa falta de 

consciência sobre o assunto, já que a crítica especializada no tema começou a ganhar 

força somente na década de 1990. Mesmo que o próprio José Saramago não toque 

explicitamente no termo, o direcionamento do leitor para a perspectiva realista mágica 

de A jangada de pedra evidencia-se já na epígrafe do romance, “Todo futuro es 

fabuloso”, emprestada de Concerto barroco (1974) – romance do idealizador do 

realismo mágico na América Latina, Alejo Carpentier –, estabelecendo-se, portanto, o 

diálogo do romancista português com a literatura hispano-americana difusora. Trata-se, 

efetivamente, de um diálogo entre o centro, ou seja, a Europa, representada por José 

Saramago, e a “periferia”, ou seja, as colônias latino-americanas, representadas pela 

literatura produtora do realismo mágico.  

Assim, partindo de uma série de acontecimentos insólitos, atribuídos a 

causalidades mágicas envoltas pelo resgate de mitos e lendas ocidentais, o autor 

português expressa, por meio de um narrador multifacetado, o descaso europeu para 
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com as nações ibéricas. É nesse contexto que o realismo mágico se instaura na narrativa 

como um procedimento ao mesmo tempo intertextual e de contestação, ao servir de 

instrumento à negação, expressa em texto, que Saramago realiza em relação à Europa, 

revelando a sua insatisfação e uma visão de si próprio, sendo português, como 

pertencendo à margem.   

No primeiro capítulo do romance, a naturalidade do narrador diante do 

fenômeno insólito que começa a contar, por meio de um sumário, prepara o leitor para 

os acontecimentos extraordinários e para as misteriosas situações vividas pelas 

personagens, efetivando assim uma cumplicidade conscientemente arquitetada. Trata-se 

de eventos aparentemente sem conexão uns com os outros, mas que paulatinamente, por 

serem impossíveis racionalmente e inexplicáveis, relacionam-se entre si e revelam-se 

como estímulo da viagem das personagens pelo interior da península e como suposta 

causa do respectivo desgarramento. “Conjugando várias situações impossíveis ou 

improváveis, de forma singular, a narrativa arranca trabalhando a pluralidade na 

simultaneidade dentro dos limites da linearidade do fio narrativo”. (CINTRA, 2008, 

p.126)  

Se identificarmos, logo nesse primeiro capítulo, que se trata de uma narrativa 

realista mágica, dada a posição e natureza do narrador, o estatuto de ficcionalidade não 

corre o risco da inverossimilhança, pois o pacto do leitor com tal universo ficcional já se 

supõe firmado. Uma vez que o pacto ficcional se confirme, não haverá ambiguidade ou 

dúvidas que coloquem em risco o enredo sobre o extraordinário deslocamento da 

Península Ibérica pelo oceano, assim como sobre as situações misteriosas vividas pelas 

personagens que protagonizam o romance.  

Portanto, a primeira medida tomada pelo narrador é destacar estrategicamente as 

cinco personagens, mais o cão que as guiará, e os acontecimentos sobrenaturais 

relacionados a cada uma, e anunciar, de imediato, a ruptura da Península, à qual todos 

estão ligados. A narrativa é tomada por um clima de incertezas e pressentimentos 

apocalípticos, o que prenuncia o tom mítico do romance. Insistimos, ainda, que a 

aceitação dos acontecimentos por parte das personagens e a maneira como o narrador 

desenha os fatos confirmam a natureza realista mágica da narrativa, motivada 

principalmente pela atmosfera aparentemente irreal que o enredo constitui. O 

sobrenatural é narrado e percebido como se fosse algo possível e corriqueiro. Nesse 

caso, a naturalização do extraordinário, acompanhada pela atmosfera mítica, aproxima 
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A jangada de pedra do realismo mágico antropológico, definido por Willian Spindler 

(1993), e confirma a identificação desse romance com o realismo mágico efetuado por 

Alejo Carpentier e Gabriel García Márquez. 

A estrutura circular de A jangada de pedra reforça o movimento de eterno 

retorno presente em romances realistas mágicos da literatura hispano-americana. Suas 

personagens, pessoas simples, são arrebatadas de seu cotidiano para aventuras de caráter 

mítico e maravilhoso, proporcionadas pela ficção. Assim acontece também no romance 

de Saramago: após o ciclo de acontecimentos insólitos, que tomam as personagens de 

suas vivências comuns, seguido de profundas transformações, há sempre uma 

renovação.  

Dessa forma, ao apresentar-nos um panorama das personagens e dos eventos 

inexplicáveis que as acompanham, o narrador oferece-nos um enredo enigmático e nos 

convida a participar de sua história fabulosa, a ponto de nos convencer de uma “história 

do que poderia ter sido”. Assim, o fato de Joana Carda riscar o chão com uma vara de 

negrilho inconscientemente, coincide com a comprovação da lenda dos cães destituídos 

de cordas vocais passarem a latir, dando início, assim, à história mágica do 

desgarramento de uma península, como constatamos no excerto abaixo:  

 
Quando Joana Carda riscou o chão com a vara de negrilho, todos os 
cães de Cerbère começaram a ladrar, lançando em pânico e terror os 
habitantes, pois desde os tempos mais antigos se acreditava que, 
ladrando ali animais caninos que sempre tinham sido mudos, estaria o 
mundo universal próximo de extinguir-se. (SARAMAGO, 2006, p.7).  

Como vimos, o narrador de A jangada de pedra inicia o relato a partir de uma 

lenda segundo a qual os cães de Cerbère, região dos Pirenéus Orientais, destituídos de 

cordas vocais, seriam descendentes de Cérbero, o cão de três cabeças e guardião da 

entrada do inferno. É por causa dessa estranha linhagem que os cães se tornaram mudos 

e os habitantes daquela região sempre acreditaram que se um dia eles voltassem a latir, 

seria um sinal do final dos tempos.  Como percebemos, o narrador anuncia uma lenda 

que remete ao mito de Cérbero, realizando assim a primeira intertextualidade na 

diegese. Embora não seja nossa proposta tratar especificamente desse procedimento, é 

importante ressaltar que por meio dele o narrador confere maior verossimilhança ao que 

relatará daqui por diante e isso contribui para a atmosfera mágica da narrativa. É 

interessante notar que esse narrador identifica o inferno mitológico com a Península 

Ibérica. Isso pode ser constatado quando nos é apresentada a figura do cão Ardent, 
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evocação de Cérbero e seu descendente, conhecido pelo narrador e elemento que 

funciona também para sustentar a presença do realismo mágico na narrativa. À lenda de 

Cerbère somam-se outros acontecimentos extraordinários que apontam o início da 

grandiosa transformação: rompe-se a Cadeia dos Pirineus e a Península Ibérica inicia 

seu movimento deixando a Europa para trás. Como mencionamos anteriormente, logo 

na apresentação das personagens, o narrador cria a atmosfera mágica, fazendo com que 

a narrativa siga variados caminhos, sem que os assuntos sejam organizados linearmente. 

A forma como José Saramago conduz seu relato é muito bem exposta por Cintra (2008, 

p. 138),  

O apelo ao imaginário tocado por elementos mágicos traz o mítico e o 
maravilhoso para o interior da ficção que, assim, modela 
artisticamente as incertezas do momento presente. [...] Iluminando a 
fragmentação, a matéria narrativa evidencia a busca da própria 
constituição discursiva que privilegia a forma livre de expressão, 
possível de ser alcançada a partir de constantes interrupções do relato. 
O movimento à deriva da “jangada de pedra”, navegando ora para o 
leste, ora para o oeste, norte ou sul, registra o momento especial da 
produção ficcional de Saramago, que percorre as margens da literatura 
em busca de cais diversos onde aportar.  

Parece-nos que, embora não desenvolva a reflexão sobre a presença do realismo 

mágico no romance, Cintra (2008) associa o direcionamento da narrativa ao 

maravilhoso proposto por Carpentier e a ligação com a literatura hispano-americana, 

especialmente quando se refere ao mítico. Desse modo, a astúcia do narrador 

aproximará as personagens por meio dos eventos misteriosos que as acompanham. 

 Seguindo o enredo, numa praia não determinada pelo narrador, ao lançar uma 

pedra ao mar, Joaquim Sassa surpreende-se com o fato de ela ir muito longe e quicar 

três vezes antes de afundar. Enquanto não sabemos se o gesto de Joaquim Sassa foi 

concomitante ou não ao de Joana Carda, por meio de seus jogos metanarrativos o 

narrador nos revela outro fato, tão insólito quanto os anteriores e, nesse caso, 

simultâneo ao que ocorre com Joaquim. O acontecimento dá-se num vilarejo da 

Espanha, onde Pedro Orce é o único ser humano que sente a terra tremer. Voltamos a 

afirmar que a percepção desses atos pelas personagens coexiste com a irracionalidade 

das explicações oferecidas: “juraria toda gente que a terra está firme e só Pedro Orce 

afirmaria que ela treme”. (SARAMAGO, 2006, p.13). Isso não significa que o narrador 

contesta o acontecimento mágico: trata-se de uma tática de simulação, um jogo com o 
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leitor, para encobrir razões conhecidas por esse narrador, digamos, “saramágico”, que 

acabarão se revelando.  

A quarta personagem, José Anaiço, é perseguida inexplicavelmente por milhares 

de estorninhos. Embora sobrenaturais, a relação dos prodígios é tão lógica que a sua 

aceitação pelo leitor, assim como pelas personagens, é imediata, confirmando ainda 

mais o estatuto realista mágico do romance. A preocupação, na verdade, é com o que 

vai acontecer após a manifestação do extraordinário e não com o porquê do 

acontecimento. As razões não são importantes, mas o fato em si. Dessa forma, parece-

nos correto inferir que o estranhamento é passageiro, como um susto, e o elemento 

responsável pela aceitação do sobrenatural, repetimos, é o narrador, como podemos 

verificar no fragmento abaixo:  

 
José Anaiço acabou de contornar a alverca, quase meia hora de 
passagem difícil, entre espadanas e silvados, e retomou o caminho 
primeiro, na direção em que antes viera, de oriente para ocidente como 
o sol, quando de súbito, vruuuu, apareceram outra vez os estorninhos, 
onde teriam estado eles metidos. Ora, para este caso não há 
explicação. (SARAMAGO, 2006, p.14 – grifo nosso).  

A estratégia de simulação realizada pelo narrador, à qual nos referimos 

anteriormente, repete-se em relação a Maria Guavaira, a personagem que fecha o círculo 

mágico preparado meticulosamente no primeiro capítulo do romance, e que remete o 

leitor a mais um mito conhecido.  

E agora esta mulher, Maria Guavaira lhe chamam, estranho nome 
embora não gerúndio, que subiu ao sótão da casa e encontrou um pé-
de-meia velho [...]. Passou uma hora e outra e outra, e o longo fio de 
lã azul não pára de cair, porém o pé-de-meia parece não diminuir de 
tamanho, não bastavam os quatro enigmas já falados, este nos 
demonstra que, ao menos uma vez, o conteúdo pôde ser maior que o 
continente. [...] Aos pés da desenredadeira o fio é a montanha que vai 
crescendo. Maria Guavaira não se chama Ariadne, com este fio não 
sairemos do labirinto, acaso com ele conseguiremos enfim perder-nos. 
A ponta, onde está. (SARAMAGO, 2006, p.15).  

  Com o espírito de enfrentar algo que aparentemente escapa de sua familiaridade, 

o leitor é levado então a adentrar a narrativa insólita, para descobrir aonde levará esse 

fio interminável. O próprio narrador formula a pergunta, como para nos preparar para os 

eventos que vai narrar. Até aqui, somos envolvidos por uma atmosfera nebulosa, 

minuciosamente organizada por esse habilidoso contador de histórias. Entre a razão e o 

deslumbramento, somos convencidos a aceitar a ilusão, pois 
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[...] é nessa medida que o romance de Saramago, sendo a fábula de um 
grupo, vem fundar o seu sucesso no encontro individual de cada um 
consigo mesmo, com o seu jeito e com o seu gesto, se bem que para 
isso tenha de atravessar a ponte que de si o desvia, fazendo-se passar 
pelo outro que lhe dá razão de ser, que é em última análise, a da terra 
que o suporta [...]. (SEIXO, 1987, p.99)  

Essa afirmação de Maria Alzira Seixo (1987) é pertinente no que diz respeito ao 

projeto realista mágico constituído no romance. Desse modo, aproveitamos o ensejo 

para tocarmos num ponto de considerável importância ao notarmos a figura desse 

narrador contador de histórias, capaz de persuadir o leitor a ler/“ouvir” o que ele tem a 

ensinar. Inevitavelmente somos reportados ao narrador de Walter Benjamin (1994), cuja 

sabedoria se fundamenta na tradição, na oralidade. Parece-nos que o narrador 

saramaguiano, quando assume o papel do narrador realista mágico (por esse motivo 

acreditamos que a denominação “saramágico” soe bem), aproxima-se do verdadeiro 

narrador defendido por Benjamin (1994), aquele que esclarece a natureza da verdadeira 

narrativa, “um homem que sabe dar conselhos” (p.200), pois a relação entre o narrador e 

sua matéria, ou seja, a vida humana, é uma relação artesanal, o que o torna um elemento 

que figura entre os mestres e os sábios (p.221). Desse modo, sendo um narrador capaz 

de resgatar o universo mítico e transferi-lo para o mundo contemporâneo com a 

finalidade de ensinar sobre a busca existencial do ser humano, permitimo-nos acreditar 

que o narrador saramágico desempenha o papel daquele “primeiro narrador verdadeiro” 

proposto por Benjamin, que “nos revela as primeiras medidas tomadas pela humanidade 

para libertar-se do pesadelo mítico”. (p.216)         

 Assim, no segundo capítulo, as fendas nos Pirineus surgem e, a princípio, 

disfarçadamente, o narrador saramágico vai sugerindo que a ruptura está vinculada, sim, 

a todos esses acontecimentos insólitos, como se não fosse a rachadura um deles, mas 

algo corriqueiro, possível de acontecer a qualquer hora. Por meio do jogo imposto por 

um narrador perigoso, pois ora sabe muito, ora pouco sabe, tudo para enredar o leitor 

nas teias de seu labirinto, aderimos ao pacto com o universo ilógico, mas tão possível 

pela naturalidade da voz realista mágica que predomina na construção narrativa. Nesse 

aspecto, o realismo mágico estabelece-se na diegese pelo próprio discurso dissimulador 

do narrador, que antes de revelar o inevitável, inenarrável, adia deliberadamente o fato, 

ou seja, o acontecimento sobrenatural, apresentando dúvidas que, na verdade, não são 

suas, mas podem ser do próprio leitor. Logo, esse contador de histórias maravilhosas 

desvelará da seguinte maneira a cisão extraordinária:  
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É tempo de explicar que quanto aqui se diz ou venha a dizer é verdade 
pura e pode ser comprovado em qualquer mapa, desde que ele seja 
bastante minucioso para conter informações aparentemente tão 
insignificantes, pois a virtude dos mapas é essa, exibem a redutível 
disponibilidade do espaço, previnem que tudo pode acontecer nele. E 
acontece. (SARAMAGO, 2006, p.17).   

Como vemos, o realismo mágico estabelece-se no romance, primeiramente, pela 

mediação do narrador, hábil na arte de convencer sem quase nada revelar. É típico do 

narrador saramaguiano chamar-nos a atenção “para o fato de que tudo poderia ser dito 

de outra forma e acaba, assim, introduzindo a dúvida no leitor, tanto sobre os discursos 

incorporados quanto sobre a narrativa que cria”. (BARBOSA, 2009, p.192)   

Para completar a apresentação do primeiro capítulo de A jangada de pedra, 

voltemos, mesmo que brevemente, ao cão Ardent, recordando que é o próprio narrador 

quem nos revela o verdadeiro nome da criatura. Constante será o nome escolhido pelos 

protagonistas para se referirem ao seu guia, pois é esse, a princípio, o papel a ser 

desempenhado pelo misterioso animal. Mas nenhuma peça do jogo projetado no enredo 

dessa história é colocada por acaso, visto que o questionamento dos valores presentes na 

sociedade contemporânea se apresenta no enredo dos romances de José Saramago, “na 

estruturação da linguagem e na constante inconstância do narrador” desses romances 

(BARBOSA, 2009, p.186). Assim, na sua inconstância, o narrador demonstrará a 

posição ideológica de José Saramago, e expressa pelo autor implícito, nas referências 

feitas ao cão de origem infernal.  

Assim sendo, é sabido que o narrador saramaguiano lança mão das vozes de seus 

personagens e compõe diálogos que num determinado momento o leitor descobrirá que 

não se passaram exatamente como foram contados. Essa dissimulação do narrador é 

essencial para o questionamento da ordem supostamente estabelecida.  

É através de sua voz múltipla e desagregadora que os discursos que 
fundamentam e justificam essa ordem são demonstrados como falhos 
no sentido de transmitirem qualquer verdade sobre o real, visto que é 
ele mesmo composto por essa multiplicidade de discursos diferentes e 
divergentes que possuem, cada um, uma própria verdade 
monovalente. (BARBOSA, 2009, p.191-192) 

Desse modo, A jangada de pedra descreve o caos estabelecido na Península a 

partir de seu literal desgarramento da Europa, desde os problemas sociais, como a falta 

de alimentos e apagões, até as alterações ecológicas. Trata-se de um prenúncio 

apocalíptico, dimensionado pelo descaso dos países europeus e pelos movimentos 
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marítimos da “jangada viajante”. O realismo mágico, como anteriormente aludimos, 

instaura-se já no início do romance, quando o narrador, multifacetado desde o princípio, 

antecipa habilmente os acontecimentos mágicos que vão se intensificar no decorrer de 

um enredo, como já foi dito, nada linear, ou seja, intrincado, labiríntico.  

 Na tentativa de explicar o inexplicável, esse narrador dá mostras de que é 

condutor da narrativa, assumindo-se múltiplo e manipulador, direcionando-a para onde 

deseja: 

Se a Joana Carda alguém vier a perguntar que ideia fora aquela sua de 
riscar o chão com um pau [...] talvez ela responda, Não sei o que me 
aconteceu, o pau estava no chão, agarrei-o e fiz o risco, Nem lhe 
passou pela idéia que poderia ser uma varinha de condão, Para varinha 
de condão pareceu-me grande, e as varinhas de condão sempre eu ouvi 
dizer que são feitas de ouro e cristal, com um banho de luz e uma 
estrela na ponta, Sabia que a vara era de negrilho, Eu de árvores 
conheço pouco, disseram-me depois que negrilho é o mesmo que 
ulmeiro, sendo ulmeiro o mesmo que olmo, nenhum deles com 
poderes sobrenaturais, mesmo variando os nomes, mas, para o caso, 
estou que um pau de fósforo teria causado o mesmo efeito, Por que diz 
isso, O que tem de ser, tem de ser, e tem muita força, não se pode 
resistir-lhe, mil vezes o ouvi à gente mais velha, Acredita na 
fatalidade, Acredito no que tem de ser. (SARAMAGO, 2006, p.8; 
grifo nosso).     

  No fragmento acima, notamos um diálogo hipotético, criado pelo narrador, entre 

ele e a personagem, marcado pelas palavras iniciadas em letra maiúscula após as 

vírgulas. Nesse caso, se considerarmos as teorias de Genette (19--) sobre a voz, o 

narrador passa de heterodiegético, ou seja, apenas narra sem participar da diegese, por 

meio do discurso indireto, para homodiegético, ao inserir-se, mesmo que 

hipoteticamente, na história que conta, valendo-se do discurso direto. Há muitos desses 

diálogos nos romances saramaguianos. Nesse caso, o narrador, ao afirmar “talvez ela 

responda”, revela um procedimento comum do autor português, sendo este um caso de 

metalinguagem, já que se faz referência a um processo de criação por meio da intrusão 

do autor.         

 Portanto, em A jangada de pedra, a enunciação muda de acordo com a posição 

desse narrador, principalmente quando ele delega voz às suas personagens. Ao 

“imaginar” o diálogo acima, numa projeção de futuro, o narrador delega a voz a Joana 

Carda, pois constatamos que ele antecipou tal diálogo, presente posteriormente na 

narrativa, quando a mesma personagem, após ter encontrado Joaquim Sassa, Pedro Orce 

e José Anaiço, convence-os a acompanhá-la até o local onde fez o risco mágico:  
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[...] Deixa lá, rematou José Anaiço, o que tiver de ser será, e 
aproximaram-se dos outros, que tinham principiado um debatimento 
mais ou menos assim, Não sei por que aconteceu, a vara estava no 
chão, agarrei-a e fiz o risco, Pensou depois que seria uma varinha de 
condão, Para varinha pareceu-me grande, e as varinhas de condão 
sempre ouvi dizer que são feitas de prata e cristal, com uma estrela na 
ponta, a brilhar, Sabia que a vara era de negrilho, Eu de árvores 
conheço pouco, mas, para o caso, acho que um pau de fósforo teria 
causado o mesmo efeito, Por que diz isso, O que tem de ser, tem de 
ser, e tem muita força, não se pode resistir-lhe, Acredita na fatalidade, 
Acredito no que tem de ser, Então está como o José Anaiço, disse 
Pedro Orce, ele também acredita. (SARAMAGO, 2006, p.121; grifos 
nossos).        

 Nesse caso, não ocorre a interferência do narrador, que já se coloca fora do 

diálogo ao afirmar que as personagens principiaram “um debatimento mais ou menos 

assim”, isto é, a conversa acima não foi projetada por ele, mas realizada diretamente 

pelas personagens. Ao verificarmos o discurso direto, observamos, obviamente, que a 

focalização é interna, ou seja, a personagem apreende a realidade por si só, e não por 

intermédio do narrador, cuja linguagem, se repararmos no primeiro diálogo, é diferente 

da linguagem de Joana Carda. Oculto na voz dessa personagem, pois ele próprio 

imagina a conversa a ser concretizada, o narrador afirma que as varinhas de condão “são 

feitas de ouro e cristal, com um banho de luz e uma estrela na ponta”. (p.8) No segundo 

diálogo citado, pela focalização interna, Joana Carda afirma que as varinhas de condão 

“são feitas de prata e cristal, com uma estrela na ponta, a brilhar” (p.121). Ou seja, a 

forma como se diz a mesma coisa é diferente, sendo a do narrador mais acurada.    

Parece-nos que, por meio desse recurso, primeiro projeta-se um diálogo entre o 

narrador e Joana Carda e, depois, manifesta-se na narrativa um diálogo similar entre 

Joana Carda e Pedro Orce. Com isso, José Saramago cria uma estratégia para realçar o 

narrador saramágico, constituindo-se ele, também, como uma instância autônoma, com 

vontades próprias, autossuficiente. Isso nos direciona às reflexões sobre o autor 

implícito, representante da posição ideológica do autor real.     

 De acordo com Oscar Tacca (1983), a visão do narrador determina a perspectiva 

do romance. No caso de José Saramago, o narrador se manifesta sob múltiplas vozes, e 

de sua relação de conhecimento com a personagem o romance extrai a sua maior 

riqueza. A posição do narrador é importante porque “sempre permanecerá no primeiro 

plano da audição e da consciência” (TACCA, 1983, p.125), por mais que se diferenciem 

as vozes. Tratando-se de José Saramago, reconhecemos que é uma tarefa difícil separar 

o ser de papel do ser humano, considerando-se que suas ideias estão profundamente 
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arraigadas em seu narrador e, consequentemente, em suas personagens, sobretudo 

quando o autor se insere na história contada, misturando-se com o narrador, com as 

personagens e tornando tudo isso parte de um “discurso globalizante em que cada um 

desses elementos tem uma parte igual”. (SARAMAGO apud ARNAUT, 2008, p.149)

 Em A jangada de pedra, lançando mão de um narrador idiossincrático, o autor 

exclui literalmente a Península Ibérica da Europa, valendo-se do discurso irônico e 

realista mágico para questionar sobre o porvir, dialogando com antecedentes históricos e 

sugerindo uma solução para o futuro, no diálogo com culturas periféricas, que se realiza 

na configuração fabulosa e mítica de um novo mundo. Nesse momento, faz-se 

necessário esclarecermos alguns pontos sobre as manifestações do autor na narrativa 

que concorrem para o estabelecimento desses diálogos – com o passado e com o futuro. 

Segundo Maria Célia Leonel (2000), a aproximação entre autor e autor implícito só faz 

sentido se levarmos em conta a instância do narrador, sendo este um dos sujeitos que 

fala. Dessa forma, podemos inferir que “as ‘decisões’ do narrador podem ser guiadas 

pelo autor implícito” (p.69). Para reiterar essa afirmação, recorremos ao que Wayne 

Booth (1980) conclui sobre a relação entre narrador e autor:  

[...] o acto de narração tal como desempenhado nem que seja pelo 
narrador mais profundamente dramatizado é, em si, a apresentação, 
feita pelo autor, de uma prolongada “visão interior” do personagem. 
[...] O autor está presente em todos os discursos de qualquer 
personagem a quem tenha sido conferido o emblema de credibilidade, 
seja de que modo for. (p.35) 
 

A despeito de José Saramago, como autor, refutar o narrador como uma espécie 

de “alter-ego” do autor, as reflexões de Booth sobre essa questão são pertinentes para 

que compreendamos a aproximação inevitável entre esses dois elementos e como se dá 

a concepção do termo “autor implícito”. Assim, de acordo com Booth  (1980),  

Enquanto escreve, o autor não cria, simplesmente, um “homem em 
geral”, impessoal, ideal, mas sim uma versão implícita de “si próprio”, 
que é diferente dos autores implícitos que encontramos nas obras de 
outros homens. [...] Quer adoptemos para este autor implícito a 
referência “escriba oficial”, ou o termo [...] “alter ego” do autor – é 
claro que aquilo de que o leitor se apercebe nesta presença são os 
efeitos mais importantes do autor. Por impessoal que ele tente ser, o 
leitor construirá, inevitavelmente, uma imagem do escriba oficial que 
escreve desta maneira, e, claro, esse escriba oficial nunca será neutral 
em relação a todos os valores. (p.88-89)  
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Logo, parece-nos importante ressaltar que, como é típico de José Saramago, por 

trás dos fatos e da forma retrospectiva como são narrados, há obviamente um “escriba 

oficial” que emite certa intencionalidade e é reconhecido pelo leitor mais atento. Por 

mais que seu narrador esteja próximo da personagem no espaço, está muito mais 

próximo do autor – no tempo e quanto à opinião sobre os fatos. Em vista disso,  

Em vez de procurar um tipo de reflexão, um tipo de filosofia, 
obcecado por chegar à verdade do mundo, José Saramago constrói 
discursos abertos e dialogantes, sem preocupação de atingir a verdade 
única. Na sua obra a verdade surge no interior de um espaço que se 
vai construindo com a leitura. (MADRUGA, 1998, p.131) 

 Assim, mostrando-se como um ser supostamente fictício, dotado de vontade 

própria, esse narrador proporciona o próprio desdobramento em vozes que carregam a 

posição de José Saramago, autor, diante da adesão da Península Ibérica à União 

Européia. Essa posição será explicitada pelo autor implícito em vários momentos da 

narrativa. É possível perceber que, ao mencionar o cão Ardent, esse narrador/autor 

implícito já mostra seu posicionamento ao colocar-se também do lado “de cá” da 

rachadura. Ardent foi o único espectador do aparecimento da primeira fenda. Atraído 

pela rachadura, fez jus à sua ascendência:  

Mas este cão, graças a Deus, não é dos que se acomodam às situações, 
a prova é que, de um salto, galgou o abismo, com perdão do evidente 
exagero vocabular, e achou-se do lado de aquém, preferiu as regiões 
infernais, nunca saberemos que nostalgias movem a alma de um cão, 
que sonhos, que tentações. (SARAMAGO, 2006, p.16-17 – grifo 
nosso).  

Aqui o narrador, ao promover o jogo lúdico com o subtexto mítico, ou seja, 

considerando que o cão descende de Cérbero, o guardião dos portões do Hades, deixa 

transparecer que é de seu agrado Ardent preferir as “regiões infernais”, isto é, ficar do 

lado ibérico, de onde o narrador conta sua história fabulosa. É possível perceber a 

posição ideológica do narrador ainda em outras passagens do romance, e inferir que 

suas asserções estão diretamente associadas ao que pensa José Saramago sobre a 

situação (exemplificada abaixo) de Portugal diante da Europa:  

 

[...] a já distante Europa, [...] ia em cerca de duzentos quilómetros o 
afastamento, se viu sacudida, dos alicerces ao telhado, por uma 
convulsão de natureza psicológica e social que dramaticamente pôs 
em mortal perigo a sua identidade [...]. Os europeus, desde os 
máximos governantes aos cidadãos comuns, depressa se tinham 
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acostumado, suspeita-se que com um inexpresso sentimento de alívio, 
à falta das terras extremas ocidentais [...]. (SARAMAGO, 2006, 
p.138; grifo nosso). 

 A ironia desse narrador inegavelmente ibérico, português, se expressa em sua 

falta de identificação com os europeus, já que não se coloca como um deles quando 

menciona o alívio que sentiram ao se verem livres “das terras extremas ocidentais”. 

Atentando, ainda, para a questão ideológica, observamos abaixo que a principal questão 

para o narrador saramágico não abrange o acontecimento sobrenatural, mas o que 

representam as terras ibéricas para a Europa:    

[...] para certos europeus, verem-se livres dos incompreensíveis povos 
ocidentais, agora em navegação desmastreada pelo mar oceano, donde 
nunca deveriam ter vindo, foi, só por si, uma promessa de dias ainda 
mais confortáveis, cada qual com seu igual, começámos finalmente a 
saber o que a Europa é, se não restam nela, ainda, parcelas espúrias 
que, mais tarde ou mais cedo se desligarão também. Apostemos que 
em nosso final futuro estaremos limitados a um só país, quinta-
essência do espírito europeu, sublimado perfeito simples, a Europa, 
isto é, a Suíça. (SARAMAGO, 2006, p.139 – grifo nosso).    

 
Os dois fragmentos apontados podem reforçar a natureza realista mágica do 

narrador saramaguiano, pois o fato sobrenatural, isto é, o desgarramento da península, 

serve apenas como um pretexto para a narrativa maior, ou seja, a viagem empreendida 

pelas personagens em busca de uma nova identidade. Sendo um procedimento provindo 

de terras periféricas, o realismo mágico se constitui de discursos ideológicos 

provenientes das minorias. Nesse caso, é pertinente afirmarmos que a presença do 

realismo mágico em A jangada de pedra não é mero acaso, mas uma tendência que se 

faz coerente ao se configurar no romance de José Saramago.    

 Assim, o realismo mágico se instaura em A jangada de pedra como um 

procedimento de contestação, principalmente por dialogar com culturas periféricas e 

servir de instrumento à negação que o autor português, através de seu narrador 

multifacetado, pratica em relação à Europa, deixando claras a sua desconfiança e 

insatisfação. Nossas conclusões a respeito do narrador saramágico vão ao encontro do 

que afirma Leonel (2000) a respeito do autor implícito: 

O autor implícito é um ponto de encontro de elementos ideológicos, 
incluindo-se aqueles do autor. Tem responsabilidade, portanto, na 
ideologia que permeia a narrativa, nos valores nela implicados. Dá voz 
ao narrador e, ao mesmo tempo, expressa-se por meio dele ou 
interrompe o seu discurso para nele introduzir-se sem mediações. [...] 
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Esse desdobramento é que possibilita a leitura irônica e auto-reflexiva. 
(p.71)  

 

 Ao pontuarmos as diversificadas manifestações do narrador no romance de José 

Saramago, concluímos que essa instância é de extrema importância em nossas reflexões 

sobre a realização do realismo mágico na ficção saramaguiana, representada nesse 

capítulo pelo romance A jangada de pedra, narrativa central de nosso trabalho.  

 Nossa proposta inicial para este artigo baseou-se em abordar brevemente alguns 

pontos sobre o narrador saramágico a fim de comprovarmos que o romance em questão 

se trata de um texto realista mágico, marcado pelos eventos extraordinários e pela 

posição ideológica de quem os narra, característica comum do procedimento. 

Acreditamos que a utilização apenas do primeiro capítulo do romance para introduzir 

nossos objetivos tenha colaborado para tornar mais precisas as nossas afirmações acerca 

da importância da instância narrativa na efetivação do discurso realista mágico.  

Como mencionamos inicialmente, há outras características que comprovam a 

efetivação do realismo mágico no romance estudado, e o segundo traço que 

consideramos importante para desenvolvermos nossos estudos é a presença de lendas e 

mitos ocidentais, atualizados no texto por meio de diálogos intertextuais construídos 

pelo narrador, consolidando a atmosfera mágica que caracteriza e enriquece de forma 

sublime A jangada de pedra. O que torna a constatação do realismo mágico em 

romances de José Saramago favorável à nossa tese é que se trata de um procedimento 

exclusivo, determinante de uma nova leitura dos textos literários – no caso, aqueles que 

oferecem uma representação mais ampla da realidade, permitindo-nos estabelecer um 

rico diálogo com a tradição literária. 
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