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1. Em Memorial do convento, é muitas vezes pelos interstícios do passado, 
contado de forma parcial e parcelar pela História, que o romancista se move com a 
sua criatividade ficcional, reclamando ao leitor o preenchimento dos vazios 
deixados pelo narrador no mundo ficcional. É sobre os efeitos desta interação autor-
ficção-leitor na construção das personagens que refletimos, pois é nestas que se 
consubstancia a principal prioridade de Saramago: o ser humano – “é a matéria do 
meu trabalho, a minha quotidiana obsessão, a íntima preocupação do cidadão que 
sou e que escreve”, como nos diz em A estátua e a pedra (SARAMAGO, 2013, p.37). 

Consideramos que a personagem é, na narrativa ficcional, e em Memorial do 
convento de forma muito vincada, a categoria mais poderosa do universo criativo do 
autor. Como Cristina Vieira, reconhecemos que “a personagem ocupa um papel 
central na organização da narrativa, quer na perspetiva do autor, quer na perspetiva 
do leitor, como fator de facilitação e de motivação, respetivamente, da sustentação 
da coerência, do interesse e da memorização da ação e dos motivos temáticos” 
(VIEIRA, 2008, p.494). 

Atentar nas personagens de Memorial do convento não é só seguir o seu rasto 
textual, criado pelo nome e pelas características que se vão espalhando pelo mundo 
narrativo, em descrições, em ações ou no discurso. É perceber que outros 
procedimentos e recursos estão investidos na construção da personagem, a ponto 
de ela se apresentar com uma identidade distintiva no texto e definida num modelo 
mental do leitor, constituindo-se, portanto, como figura, numa modelação capaz até 
de se autonomizar do texto matricial. 

O conceito de figuração que aqui exploramos adota uma perspetiva 
integradora de um conjunto aberto de aspetos, entre eles os contextuais, semióticos, 
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retóricos, narratológicos, semânticos, ontológicos e pragmáticos, que 
sincreticamente fazem a figura ficcional.  

O processo de figuração das personagens revela-se dinâmico e gradual. 
Recordamos, numa perspetiva pragmática, com Vincent Jouve (in MONTALBETTI, 
2003, p.62–64), a noção da ‘imagem-personagem’, imagem construída 
progressivamente a partir das competências extratextuais e intertextuais do leitor, 
configuração mental passível de ser corrigida pelo leitor, num processo 
sucessivamente retroativo.  

Para a compreensão deste dinamismo do processo de elaboração de uma 
personagem e da sua construção na mente do leitor, recorremos às propostas de 
Ralf Schneider, no âmbito da teoria cognitiva da personagem, segundo as quais os 
processos mentais de construção top-down ou bottom-up (SCHNEIDER, 2001, p.611) 
estão implicados na categorização ou personalização de uma personagem, 
respetivamente:  

 
the interaction between reader and text appears, above all, as 
a dynamic process, for the framework of cognitive psychology 
affords a view not only on such general constraints on 
information processing and text-understanding as limitations 
on working memory, but also on the interaction of bottom-up 
and top-down processing in using inference and forming 
hypotheses, activating schemas, and constructing categories. 
(SCHNEIDER, 2001, p.608). 

 
De facto, esta constituição de entidades ficcionais individualizadas em 

universos específicos é vincada por Carlos Reis como um processo complexo, 
concretizado pela interseção de diversos dispositivos (Cf. REIS, 2014), que o 
romance particularmente explora, enquanto género com potencial para a 
exploração axiológica das personagens. 

Em Memorial do convento, confrontamo-nos com personagens de diversas 
modalidades de existência, cuja figuração permite ao leitor apreciar e reconstruir 
um trânsito narrativo ficcional que desconstrói esquemas de compreensão e 
reelabora as fronteiras entre a realidade e a ficção, com repercussões ideológicas e 
ontológicas na reconstrução da categoria do real. Através de atos cognitivos que 
apreendem e processam diversos aspetos da construção da personagem, o leitor 
procura a correspondência desta com os seus modelos de conhecimento do mundo 
empírico.  

A propósito da figuração das personagens em Memorial do convento, 
devemos considerar o tom da paródia, os jogos de ironia e desconstrução, o código 
da transgressão que definem ab initio as regras do contrato com o leitor1. Ana Paula 
Arnaut confirma que “a ideia de carnavalização pode ser, lato sensu, aplicada à obra 
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(…) na medida em que cria uma História ao contrário, onde a classe baixa 
gradualmente vai tomando o lugar dos heróis oficiais pela mão de um narrador 
ideologicamente empenhado e consciente das suas liberdades para operar a 
permuta de lugares” (ARNAUT, 1996, p.69). A regulação deste entendimento e a sua 
concretização pelo leitor desde o início da leitura são imprescindíveis à configuração 
das personagens e dos mundos do texto em que estas se movem. Só pela partilha de 
um código de subversão se capta a apropriação e modelização crítica das 
personagens e o alcance ideológico que elas sustentam. 

José Saramago permite-se e propõe ao leitor um diálogo crítico com os 
tempos históricos, possível por uma autoconsciência histórica e ficcional, 
dessacralizando o discurso historiográfico e trilhando diferentes percursos político-
ideológicos, mostrando que “o mundo das verdades históricas e o mundo das 
verdades ficcionais, à primeira vista inconciliáveis, podem vir a ser harmonizados 
na instância narradora” (SARAMAGO, 1990, p.19).  

Com efeito, a matriz de revisitação distanciadamente crítica da História, 
desconcertada por via da paródia, num discurso autorreflexivo, que desnuda a 
construção ficcional perante o leitor, define Memorial como uma metaficção 
historiográfica post-moderna, para a qual concorre ainda a exploração da 
fragmentação da identidade humana, a problematização do “pressuposto humanista 
de um eu unificado e uma consciência integrada” (HUTCHEON, 1991, p.15). Assim, 
ao conhecermos as personagens desse romance no seu processo ficcional, não 
podemos, como leitores, deixar de perseguir a questionação de Saramago: “tenho 
que me perguntar o que é que o D. João V do meu romance tem que ver com o D. João 
V da realidade” (REIS, 1998, 97). 

 
2. A exploração da pesquisa documental e o investimento dessa informação 

na figura de D. João V são mecanismos de ordem semiótico-contextual importantes 
para a elaboração textual da personagem, mas também para a sua reelaboração pelo 
leitor. A própria elaboração de D. João V com verossimilhança histórica é a forma de 
Saramago edificar um leitor competente, sob pena de se desvanecer o alcance 
ideológico desta personagem e a intencionalidade crítica do autor – “sempre se 
encontrará alguém para imaginar que estas coisas poderiam ter sido ditas, ou fingi-
las, e, fingindo, passam então as histórias a ser mais verdadeiras que os casos 
verdadeiros que elas contam” (SARAMAGO, 2011, p.187). O leitor, reconhecendo o 
modelo ou reconstruindo-o com a ajuda do texto, pode problematizar a 
intencionalidade do jogo de aproximação/distanciamento entre o objeto real e a 
personagem. A importância destes mecanismos ativa também a discussão dos 
limites ficcionais da personagem referencial, o estatuto ontológico desta pessoa de 
papel. 

De seguida, tratamos de percorrer o mundo narrativo do romance, esse 
mundo possível onde Saramago inscreveu D. João V, para abstrairmos os atributos, 
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as ações e interações, os discursos que a personagem assume ou lhe são imputados, 
e as formas como são perspetivados. 

Memorial do convento abre a narrativa com D. João V, correspondendo às 
expectativas de um leitor convencional, que para herói de uma ficção de pendor 
historiográfico, como o título sugere, ativa imediatamente a sua galeria dos “belos e 
formosos, os esbeltos e escorreitos, os inteiros e completos” (SARAMAGO, 2011, 
p.330). 

A forma de designar a personagem – nome, forma de tratamento honorífica, 
ordem na sucessão monárquica: “D. João, quinto do nome na tabela real” 
(SARAMAGO, 2011, p.11) – é a primeira estratégia para construir uma personagem 
de contornos históricos e para a inscrever num universo de referência dos 
poderosos, tradicionais protagonistas da História.  

Logo no primeiro parágrafo da obra referem-se aspetos que contribuirão 
para a recognoscibilidade da personagem junto de um leitor familiarizado com a 
História de Portugal, ou com códigos e estereótipos do mundo da realeza, num 
regime monárquico antigo: D. João V é o soberano da corte portuguesa, casado com 
D. Maria Ana Josefa, austríaca, que tarda em dar-lhe descendência, apesar da 
virilidade pujante do rei com vinte e dois anos. Recordando Ingarden, a personagem 
D. João V apresenta-se como uma objetividade que representa, imita e atua de forma 
tão semelhante à personalidade histórica homónima que o leitor se permite 
confundir modelo e reprodução (Cf. INGARDEN, 1973, p.242–333).  

Constatamos, então, que o autor se empenha numa recuperação de factos e 
características do objeto real que sustentam a correlação histórica desta 
personagem e são a base para a ficcionalização que opera. Estamos face a um 
procedimento de figuração ficcional que explora o princípio da transposição 
ontológica, segundo Carlos Reis (2013), concretizado pela metalepse (Cf. VIEIRA 
2008, p.324–325)2, tropo da retórica entendido aqui numa aceção de operação 
ficcional de transferência de D. João V e dos seus atributos do mundo real para o 
mundo possível ficcional, onde emerge D. João V, personagem. A elaboração desta 
personagem atesta, na verdade, a coexistência de uma dimensão histórica e ficcional 
em si mesma, implicada na modalidade mista de existência de que fala John Woods 
(Cf. WOODS, 2009, p.41–42). 

Porém, quanto ao processo de construção da personagem em causa, os 
recursos manobrados pelo narrador suscitam uma progressiva estranheza que 
instala uma subversão da norma e dessa fiel imitação com que inicialmente iludiu o 
leitor, desvelando o ethos post-modernista da obra de Saramago. 

Com efeito, o narrador começa o relato por destacar a atividade sexual do rei, 
publicitando quer a intimidade do ato conjugal, quer a concupiscência adúltera do 
monarca; de seguida, introduz de forma redutora a finalidade funcional da rainha, 
que “chegou há mais de dois anos da Áustria para dar infantes à coroa portuguesa” 
(SARAMAGO, 2011, p.11) e expõe, ainda, a dissimulação do ambiente cortesão (Cf. 
SARAMAGO, 2011, p.11). Todos estes aspetos surgem combinados num discurso 
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onde os registos linguísticos e a ironia – a rainha ainda não “emprenhou”; consta que 
tem “a madre seca”; murmura-se “dentro e fora do palácio”, (SARAMAGO, 2011, 
p.11) – instituem, pelo tom trivial e prosaico, uma perspetiva irrevogavelmente 
subversiva e provocadora sobre a matéria narrativa. Retomamos a questão da 
designação da personagem, a sua nomeação, como forma de referencialização 
identificativa3, pois permite-nos perceber como D. João V, para além de uma inicial 
modelização mimética, adquire uma feição temática, na linha da categorização 
definida por Phelan (1989, p.27–60). 

Desde logo, o uso do título honorífico, nome próprio e numeral de valor 
ordinal – D. João V – cria uma diferenciação individualizante da personagem, por via 
da apelação formal, concordante com as convenções do mundo real para designação 
dos monarcas, através da qual a personagem reforça por um lado o seu valor 
mimético e, por outro, usufrui de uma coesão que compensa a sua dispersão 
linguística ao longo da narrativa. Segundo Pierre Zima, citado por Cristina Vieira,  
 

o nome próprio reveste-se de uma importância particular 
num género literário orientado para o destino de um 
indivíduo, frequentemente um indivíduo extraordinário cujas 
origens familiares, ambições sociais e paixões se tornam os 
temas privilegiados da narrativa (2008, p.49).  

 
A expressão D. João V apresenta-se, de facto, como uma designação de personagem 
cheia de ressonâncias predicativas oriundas da História. 

A ocorrência mais frequente de el-rei e sua majestade, designadores 
categoriais de tipo relacional, através da nominalização hierárquica, enfatiza o 
pendor institucional da personagem e revela-se o mais sistemático procedimento 
retórico-discursivo que vinca a dimensão temática de D. João V, representante de 
uma ideia ou de uma classe4. Com as expressões el-rei e sua majestade o narrador 
desenha, por um lado, a tipificação da personagem, deslocando as predicações 
específicas de D. João V para um referente mais alargado, o universo tradicional dos 
poderosos, alvo principal da crítica ideológica do romance, e por outro, um certo 
mascaramento institucional que constrange a condição humana de D. João. A 
implicação hierárquica destes designadores repercute-se, ainda, na arquitetura 
narrativa, ao nível das interações socias das personagens, pois sugerem 
inevitavelmente (num mundo possível verosímil) a existência de súbditos e uma teia 
de relações de subserviência, como aquelas que Memorial do convento se encarrega 
de (des)construir. “Deve-se a construção do convento de Mafra ao rei D. João V, por 
um voto que fez se lhe nascesse um filho, vão aqui seiscentos homens que não 
fizeram filho nenhum à rainha, e eles é que pagam o voto, que se lixam, com perdão 
da anacrónica voz” (SARAMAGO, 2011, p.351). 

Quando comparamos a distribuição destes designadores com os 
designadores de outras personagens, nomeadamente Baltasar ou Blimunda, 
percebemos que o relevo de protagonista eventualmente reservado à figura régia 
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fica seriamente ameaçado, por possuir metade das ocorrências textuais face às 
restantes personagens, descentrando-se, assim, “o ponto de interesse dos ‘grandes’ 
de que nos reza a História para os ‘pequenos’ cujo resgate já tardava” (ARNAUT, 
1996, p.41; 59). 

Apesar de tentarmos delimitar o âmbito narratológico das modalidades, dos 
domínios e entidades promotores da caracterização das personagens, muitas vezes 
são inevitáveis os cruzamentos com aspetos retórico-discursivos ou de natureza 
valorativa. Estes variados aspetos surgem em amálgama no processo de 
textualização e leitura de modo que a sua desconexão poderia resultar num 
desvirtuamento das suas potencialidades na figuração da personagem.  

Em Memorial do convento, o retrato físico de D. João V, como resultado da 
descrição direta do narrador, é praticamente inexistente. É através do retrato, 
objeto iconográfico, que o narrador nos faculta uma ligeira visão da personagem, aos 
dezanove anos: “viram-se primeiro os noivos em retratos favorecidos, ele [D. João 
V] boa figura e pele escurita” (SARAMAGO, 2011, p.150). A imagem física do rei é 
sobretudo pela indumentária que se vai delineando. A roupagem e elementos 
correlativos com que o narrador compõe a personagem são uma forma de 
composição de um retrato sinalético, de sugestão da riqueza e sumptuosidade, 
diferenciador da personagem através do aparato indumentário que exibe. Os poucos 
traços físicos que o narrador aponta objetivamente são os que se impõem nos 
quadros de doença do rei e que, apesar de circunstanciais, são altamente 
disforizantes e servem para corroer o estereótipo de grandeza que a ordem 
convencional institui: 
 

Enfim, el-rei abriu os olhos, escapou, não foi desta, mas fica 
com as pernas frouxas, as mãos trémulas, o rosto pálido, nem 
parece aquele galante homem que derruba freiras com um 
gesto, e quem diz freiras diz as que o não são, ainda o ano 
passado teve uma francesa um filho da sua lavra, se agora o 
vissem as amantes reclusas e libertas não reconheceriam 
neste murcho e apagado homenzinho o real e infatigável 
cobridor. Vai D. João V para Azeitão, a ver se com mezinhas e 
bons ares se cura desta melancolia, que assim chamam os 
médicos à sua doença, provavelmente o que sua majestade 
tem é os humores avariados, de que costumam resultar 
embaraços da tripa, flatulências, entupimentos da bílis, tudo 
achaques segundos da atrabile, que essa, sim, é a doença de 
el-rei (SARAMAGO, 2011, p.153-154, destaques nossos). 

 
Há alguns outros traços psicológicos5 e comportamentais de D. João V que são 

apontados por caracterização direta do narrador ou de outras personagens. Estas 
reconhecem a “sua piedade e alargada sabedoria” (SARAMAGO, 2011, p.389), que é 
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um rei de “real paciência, sempre afável de modos, sempre benévolo” (SARAMAGO, 
2011, p.257). O narrador condescende que “D. João V é rei de palavra” (SARAMAGO, 
2011, p.98) e que “se [el-rei] ainda não pagou, pagará, que lá de boas contas é ele,” 
(SARAMAGO, 2011, p.148), pois revela-se um monarca “grande, pio, fidelíssimo que 
há de ser, isto é o que se lê no rosto magnânimo” (SARAMAGO, 2011, p.387). Os 
traços mais vincados indiretamente pelos seus discursos são a prepotência – “que 
em geral não admite resistências ao seu arbítrio” (SARAMAGO, 2011, p.384) –; o 
despotismo com que reforça as suas fraquezas egocêntricas – “Tem desenhado na 
cara o medo de morrer, vergonha suprema em monarca tão poderoso” (SARAMAGO, 
2011, p.396);  
 

E então D. João V disse, A sagração da basílica de Mafra será 
feita no dia vinte e dois de outubro de mil setecentos e trinta, 
tanto faz que o tempo sobre como falte, venha sol ou venha 
chuva, caia a neve ou sopre o vento, nem que se alague o 
mundo ou lhe dê o tranglomango (SARAMAGO, 2011, p.399). 

 
Importa ainda destacar que a construção deste retrato de D. João V em 

Memorial do convento se revela subordinada à hiperprecisão, com um excesso de 
detalhe que subverte o sentido aparente de valorização da personagem. De facto, a 
enumeração, os quantificadores, a adjetivação valorativa, as comparações 
hiperbolizantes com Deus, os paradoxos expõem uma saturação de pormenores, 
uma desmesura ridicularizadora e assumem-se, enfim, como instrumentos de 
desconstrução do retrato: 

 
agora atenção, agora é que começa a valer a pena, (…) estão 
passando el-rei e o príncipe D. José, e o infante D. António, é o 
teu rei quem passa, papagaio real que vai à caça, vê que 
majestade, que presença incomparável, que gracioso e severo 
semblante, assim Deus estará no céu, (…) já lá vão, iam também 
seis moços de estribeira, a cavalo, estas quatro estufas, aqui, 
levam a câmara de sua majestade, depois vem a sege do 
cirurgião, se vão tantos dos que tratam das almas, alguém 
havia de vir para cuidar do corpo, daí para trás é que já não 
há muito que ver, seis seges de reserva, sete cavalos de mão, a 
guarda de cavalaria com o seu capitão, e mais vinte e cinco 
seges que são do barbeiro de el-rei, dos copeiros, dos moços de 
câmara, dos arquitetos, dos capelães, dos médicos, dos 
boticários, dos oficiais de secretaria, dos reposteiros, dos 
alfaiates, das lavadeiras, do cozinheiro-mor, e do menor, e mais 
e mais, duas galeras que levam o guarda-roupa de el-rei e do 
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príncipe, e, a fechar, vinte e seis cavalos de mão (SARAMAGO, 
2011, 416-417, destaques nossos). 

 
Em Memorial do convento é, contudo, por via de modos indiretos da 

caracterização que melhor se elabora a imagem de sua majestade. A caracterização 
indireta é tecida pelo leitor, mas a suposta liberdade deste é sempre controlada 
pelos dispositivos em que o autor se apoia e que o narrador manipula. É a partir dos 
discursos e da linguagem utilizada, das ações e dos ambientes em que atua a 
personagem que o leitor pode tornar mais precisa a sua modelização, detetando 
traços definidores e reorganizando-os na imagem da personagem de acordo com o 
balanço satírico do narrador. 

Quanto aos discursos atribuídos a D. João V, poucos e breves, a linguagem 
oscila entre um registo cuidado, coerente com o estrato nobre e culto em que se situa 
a personagem, e um registo popular desestruturante, gerido pelo narrador num 
nível metaficcional, visando propósitos ideológicos de desvirtuamento do poder, de 
apagamento de clivagens sociais e instauração de uma nova ordem social e humana, 
que se projeta criticamente no presente da escrita (Cf. SARAMAGO, 2011, p.388-
389). Nos discursos atualizados por D. João V, há sobretudo a destacar a sua força 
ilocutória diretiva, ao serviço de consolidação da prepotência régia (Cf. SARAMAGO, 
2011, p.399-400). O discurso desta personagem cruza-se com o programa de ações 
de que é investida pelo narrador. De facto, D. João V é “apenas o rei que mandou 
fazer” (SARAMAGO, 2011, p.396), a sua ação concretiza-se no discurso: o soberano 
é um locutor, não um fazedor. Num contexto tão institucionalizado, a palavra é o 
instrumento do poder, convertida em afirmação de uma autoridade que se reforça 
na própria ação discursiva. As ações estruturantes da narrativa da responsabilidade 
d’ el-rei são apenas fazer uma promessa aos franciscanos de um novo convento em 
troca de um filho (numa religiosidade fervorosa cristã afinal muito pagã, do tipo do 
ut des), mandar construir um convento para pagar o favor, mandar aumentar as 
dimensões e os recursos humanos, materiais e financeiros da obra para satisfação 
de um capricho megalómano. 

A nível dos processos retórico-argumentativos de construção da 
personagem, o nexo causal de alguns aspetos de natureza actancial visa a 
caracterização descritiva do rei e a sua avaliação axiológica num perfil de 
pragmatismo maquiavélico: “pequenas causas, grandes efeitos, por nascer uma 
criança em Lisboa levanta-se em Mafra um montanhão de pedra e vem de Londres 
contratado Domenico Scarlatti” (SARAMAGO, 2011, p.217). Também o 
esbanjamento e a distribuição gratuita de dinheiro com que o rei inflama a sua 
presença são merecedores de uma avaliação negativa pelo leitor, culturalmente 
moldado para a condenação do desperdício e sensível à estigmatização social que 
tais atitudes evidenciam: 

 
a seus pés levava D. João V um baú de moedas de cobre, que 
ia lançando, às mãos cheias, a um lado e a outro, em gestos 
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largos de semeador, o que causava grande alvoroço e 
gratidão, violentamente se desfaziam as fileiras e se 
disputavam os dinheiros arremessados, e então era ver como 
velhos e novos remexiam na lama (…), enquanto as reais 
pessoas iam passando, passando, graves, severas, majestosas, 
sem abrirem um sorriso, (SARAMAGO, 2011, p.434-435).  

 
Se mandar é, afinal, a grande ação digna de um rei, as restantes atividades 

com que este preenche a sua existência são de mero entretenimento ou valor 
simbólico, sugestivas dum exclusivo culto do poder, definido pela improdutividade: 
autos de fé, touradas, caçadas, missas, aventuras amorosas, procissões e demais 
ações protocolares (colocação da primeira pedra do convento de Mafra, sagração da 
basílica inacabada), cuja valia é o reforço da sátira à governação - inútil, frívola, 
hipócrita, alienada, opressiva, desumana. 

Neste enquadramento, salientamos, ainda, alguns objetos de caráter lúdico, 
cuja descrição acaba por reforçar o egocentrismo e megalomania do rei, assim como 
uma certa infantilidade e inépcia, nunca descurados, mesmo em contexto de 
diversão: a miniatura da basílica de S. Pedro de Roma (Cf. SARAMAGO, 2011, p.12), 
que acompanha o rei ao longo dos dezanove anos da sua existência diegética, e a 
espingarda usada na caça em Azeitão (Cf. SARAMAGO, 2011, p.56). A tarefa de 
erguer a basílica de S. Pedro de Roma em miniatura, na linha de construção irónica 
da índole edificadora do rei, é passível de uma leitura mise en abyme da construção 
do convento de Mafra que “reforça a caricatura e o caráter risível da corte do rei 
magnânimo”, “ a gratuidade da edificação do convento, caricatura de uma forma de 
viver e de agir” (MARINHO, 2009, p.63–64), como expressão de uma megalomania 
alienante, que permite ao arquiteto de Mafra a constatação de que “este rei não sabe 
o que pede, é tolo, é néscio” (SARAMAGO, 2011, p.382-383). 

Certos topoi de uma retórica do poder, aspetos que na obra funcionam como 
adereços do rei – comportamentos ritualizados, ambientes, personagens figurantes 
–compõem, por outro lado, o universo distintivo da autoridade régia. Falamos, por 
exemplo, de cerimoniais de pompa e circunstância com a presença d’el-rei, como o 
batizado da princesa, procissões, o lançamento da primeira pedra do convento, a 
sagração da basílica inacabada, a troca de princesas no Caia; falamos também de 
elementos decorativos e materiais nobres usados nas decorações dos ambientes 
destinados à presença do rei – uma profusão de detalhes, acessórios, que mais uma 
vez por excesso e pormenorização degradam a pretensa magnificência do rei. 

De igual modo, há certas personagens cujo relevo e caracterização 
contribuem indiretamente para a configuração topicalizada do rei. Pela 
permanência e recorrência, destaca-se o séquito do rei, presente nos momentos 
íntimos ou públicos, no palácio ou em deslocação pela cidade ou reino. Esse número 
quase infindável de fidalgos que pululam à volta do rei, como sua extensão, consolida 
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a autoridade deste a partir de gestos de subserviência, amplificando-lhe os modos 
pela imitação, ecoando os seus discursos pelo boato, perpetuando cortesias 
protocolares, construindo, enfim, a dimensão e o espaço de grandeza que o rei se 
arroga, para se definir distintivamente na sua altivez. A corte, como espaço social e 
personagem coletiva, é, portanto, um elemento da narrativa sucessivamente 
exposto ao ridículo pelo narrador (Cf. SARAMAGO, 2011, p.380-381) e contribui 
para a caricatura do rei, uma vez que enfatiza “traços existentes, embora, regra geral, 
escondidos” num mundo artificial, caracterizador de um “reino de marionetes” (Cf. 
MARINHO, 2009, p.67–68).  

Neste universo do poder, merece destaque a rainha D. Maria Ana. Apesar do 
nome e das origens que a individualizam, já referimos que o narrador destaca a sua 
conceção como objeto ao serviço do rei, mais do que como personagem dotada de 
grande individualidade – a rainha, “enroscada como toupeira”, duas vezes por 
semana aguarda pelas visitas do rei, essa fonte que “cumpre vigorosamente o seu 
dever real e conjugal” (SARAMAGO, 2011, p.17-18). A condição de D. Maria Ana 
exacerba, como mulher e como rainha, a força repressiva da moral setecentista. Este 
“vaso de receber”, privado do gozo sexual “por falta de estímulo e tempo, e 
cristianíssima retenção moral” (SARAMAGO, 2011, p.11-12), acabará por 
emprenhar, flutuando com um bojo enorme, como uma nau da Índia, e parirá seis 
filhos, cumprindo o seu papel de “devota parideira que veio ao mundo só para isso” 
(SARAMAGO, 2011, p.151). Por isso reza incessantemente, “pelo horror de ser 
rainha, pelo dó de ser mulher, pelas duas mágoas juntas” (SARAMAGO, 2011, p.152). 

A constituição do par rei-rainha funciona como microcosmo das relações 
sociais da realeza. A exposição da sua intimidade grotesca hiperboliza o 
artificialismo, a coação das normas, o fingimento sacrificial que esvaziam de 
humanidade a condição dos reis. Ao perspetivar o rei e a rainha numa missão estatal 
de gerar um herdeiro, longe de uma relação afetiva conjugal, naturalmente sexual, o 
discurso do narrador empenha-se numa ironia totalmente demolidora do respeito 
que tais figuras poderiam suscitar. No seu esforço de construção das personagens, o 
leitor sente de imediato a necessidade de readequar as categorias pré-existentes no 
seu processo de leitura.  

A escolha dos atos íntimos, convertidos em acontecimentos públicos, a 
indumentária, a valorização da relação com certos objetos, como a cama e o 
cobertor, o excesso de pormenores descritivos, o desfasamento entre as atitudes 
ritualistas e os efeitos ou finalidades de uma relação conjugal são agora os 
instrumentos que desenham a caricatura da rainha e do par que forma com o rei.  

Deste modo, no palco em que são protagonistas, rei e rainha definem-se como 
caricatura de si e duma visão do mundo quanto mais são confrontados com o seu 
reverso de espontaneidade e entrega íntima, protagonizado por Baltasar e Blimunda 
(Cf. SARAMAGO, 2011, p.149-150). A dicotomia que o narrador estabelece entre a 
formação dos dois casais explicita um eixo avaliativo a partir do qual se estrutura 
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disforicamente a construção do casal rei-rainha, pois as distâncias física e afetiva 
desvirtuam os valores axiológicos inerentes à união conjugal, valores estes 
partilhados não só pelo narrador e leitor no presente, mas já tomados como 
humanamente válidos no mundo possível do texto, num passado sentido como 
histórico. 

Face ao exposto, a obra atesta o constante jogo de ocultação e desvelamento, 
num exercício de argumentação pelo antimodelo (Cf. VIEIRA, 2008, p.179), 
responsável pela disforização axiológica do rei. O narrador concretiza tal jogo 
através da ironia e paródia dessacralizadoras das máscaras da Corte, que expõem 
desajustamentos dos lugares-comuns estruturantes da figura do rei, levando à sua 
ridicularização (pontualmente até vilanizante) partilhada no ato de leitura e ao 
reconhecimento da personagem como anti-herói, “figura diametralmente oposta à 
de um herói modelar, concentrando em si os valores disfóricos de uma sociedade e 
de uma cultura” (VIEIRA, 2008, p.427). 

Acresce salientar que a abordagem topicalizada que explanámos consolida a 
tipificação do rei: “Não é vulgar em reis um temperamento assim, mas Portugal 
sempre foi bem servido deles.” (SARAMAGO, 2011, p.21). Deste modo, através de 
um rei, personagem tipo, fica definido o protótipo tradicional de uma governação à 
portuguesa. A configuração satirizada desse despotismo é um processo de sujeitar a 
soberania régia e o seu estatuto de excecionalidade, de origem divina, a uma 
desconstrução ideológica que visa o arrasamento dos pilares tradicionais de 
figuração do rei, conforme os padrões sociopolíticos consagrados pela História, e 
preparar o caminho para a emergência de novos heróis. 

Isto é comprovado pela organização narrativa quando verificamos que D. 
João V se desvanece da intriga, sendo que a sua última ação narrada é a sagração da 
basílica de Mafra, por terminar, apesar de a diegese se desenrolar por mais nove 
anos. O rei é, portanto, intencionalmente abandonado pelo narrador, visto que a sua 
figura corporiza um conjunto de estereótipos de resultados previsíveis, que o 
narrador ostensivamente despreza: “Porém, de pompas reais temos nós aonde, as 
diferenças conhecemo-las, ele é mais brocado, menos brocado, ele é mais ouro, 
menos ouro, o nosso dever é ir atrás daquela mulher [Blimunda]” (SARAMAGO, 
2011, p.467, acrescentos nossos).  

Apesar de ficar claro que com uma figuração depreciativa de D. João V, 
geradora do riso e repúdio do leitor, a intenção autoral é sustentar uma tese de 
denúncia de injustiças, misérias e repressão, por forma a corrigir a História, 
pensamos que o autor chega mais longe. A narrativa, nessa leitura atenta que exige 
ao leitor, problematiza a matriz dos estereótipos e deixa entrever a via de 
reconstrução de um novo paradigma mais autêntico, mais digno, mais humano. 

A narração dá-nos o “desvelamento, a máscara que cai, a paródia do discurso 
que adquire postura irreverente pelo estranhamento no contexto novo em que se 
insere” (CERDEIRA, 1989, p.70), dá-nos, por isso, o homem por trás da imagem de 
D. João V: o homem que a máscara institucional esconde é resgatado na sua 
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humanidade, de sonhos e fragilidades, e merecedor até de alguma compaixão do 
leitor.  

É que, ao contrário do que geralmente acredita o vulgo ignaro, 
os reis são tal e qual os homens comuns, crescem, 
amadurecem, variam-se-lhes os gostos com a idade, quando 
por comprazimento público se não ocultam de propósito, 
outros por necessidade política se vão às vezes fingindo. 
(SARAMAGO, 2011, p.467). 

 
A nível familiar, saliente-se que, como homem comum, o rei se subordina às 

regras aleatórias da natureza, aceitando uma filha como primogénita e a morte de 
outro, herdeiro do trono, com dois anos. Revela-se um pai no gosto de brincar com 
os filhos, como expressão de uma alteração de personalidade, fruto do processo de 
envelhecimento. Esta sujeição à erosão do tempo é testemunhada também pela 
relação com a miniatura de S. Pedro de Roma, alvo de um certo desfalecimento do 
interesse, devido à repetição da construção ao longo dos anos. 

Também como homem, natural e normal, D. João V confronta-se com a 
limitação da doença, angustia-se com a precariedade da vida e com a inexorabilidade 
da morte, contra as quais a sua pretensa omnipotência real nada pode –  
 

Quem me garante que estarei vivo quando se fizer a sagração, 
se ainda aqui há uns poucos anos ninguém dava nada por 
mim, com aquela melancolia que me ia levando antes de 
tempo, o caso é que a mãe do Sete-Sóis, coitada, viu o 
princípio, mas não verá o fim, um rei não se livra de lhe 
suceder o mesmo. (SARAMAGO, 2011, p.395-396).  

 
O próprio D. João V ganha consciência desta ambivalência ontológica ao temer “ser 
apenas o rei que mandou fazer e não o que vê feito” (SARAMAGO, 2011, p.396). 

Falando da rainha, apresentada como títere ao serviço do rei, há que referir 
o seu idêntico processo de humanização (Cf. CERDEIRA, 1989, p.81): os sonhos 
eróticos com o cunhado D. Francisco (SARAMAGO, 2011, p.20; p.42-43) e a sua 
capacidade autorreflexiva patente no gesto maternal de aconselhamento da filha, 
em véspera de núpcias, (SARAMAGO, 2011, p.423) denunciam a existência de uma 
densidade interior que a repressão externa não consegue anular. Por outro lado, o 
silenciamento da sua potencial sensualidade também pode ser utilizado pelo leitor 
como despenalização da infidelidade compulsiva de D. João V. 

Abonatórios da construção axiológica positiva de D. João V são ainda certos 
comportamentos do rei, interpretados pelas personagens que merecem a simpatia 
do leitor, nomeadamente a cumplicidade que revela no segredo da construção da 
passarola e a passividade vitimizante face à repressão inquisitorial, capaz de 
destruir os próprios arrojos criativos do rei: “Mas, estando el-rei do nosso lado, o 
Santo Ofício não irá contra o gosto e a vontade de sua majestade, El-rei, sendo caso 
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duvidoso, só fará o que o Santo Ofício lhe disser que faça.” (SARAMAGO, 2011, p.259, 
destaques nossos). Há, em suma, uma modalização predicativa da figura de D. João 
V a nível da autenticidade do seu ser que o desnudam na sua miséria humana e o 
fazem descer do seu trono ou da cadeira de braços de pau-santo (Cf. SARAMAGO, 
2011, p.307), para ser recolocado numa possível ordem de igualdade e fraternidade. 

 
3. Sem o protagonismo historiográfico que a um rei é atribuído, a figura do 

padre Bartolomeu de Gusmão, jesuíta inventor do século XVIII, será certamente um 
pouco difusa na memória do leitor de ficção. Ele é talvez aquela figura que em 
Memorial do convento sofre um processo de ficcionalização mais elaborado. É 
oriunda do mundo real, tem uma conformação historiográfica, à semelhança da 
personagem D. João V, partilhando com esta muitos procedimentos de construção, 
tais como a incorporação na narrativa de diversos dados históricos – nome, 
características, façanhas – que garantem a recognoscibilidade da personagem (Cf. 
FIGUEIREDO, 2014).  

Contudo, a referencialidade histórica do padre Bartolomeu Lourenço de 
Gusmão é construída progressivamente, no romance. A personagem é introduzida 
na diegese ao lado de outras personagens ficcionadas pelo autor e numa situação 
também eminentemente ficcional (Cf. SARAMAGO, 2011, p.69): o padre Bartolomeu 
surge ao lado de Blimunda, num auto de fé em que esta conhece Baltasar, e passa a 
acompanhar o par e a abençoar, com a sua cumplicidade, a constituição deles como 
casal. 

O autor sujeita a pessoa real do padre Bartolomeu de Gusmão à lógica da 
ficção, modelando aspetos do objeto de acordo com a dimensão feérica da intriga e 
até com a sua própria intencionalidade transgressora, ambas compreendidas pelo 
leitor. Podemos, assim, falar também de transposição ontológica, face a esta 
transição metaléptica do universo histórico para o mundo possível do texto 
ficcional, onde a personagem conquista uma grandeza e complexidade que na 
realidade não tinha. 

A designação com que se identifica a personagem é “padre Bartolomeu 
Lourenço” - frequentemente reduzida a “padre” - e é esta que vigorará durante uma 
parte significativa da ação de Memorial do convento, respeitante à interação desta 
personagem com as demais figuras populares.  

Antes de mais, este processo de referencialização identificativa recorre 
semanticamente ao designador “padre” constitutivo, na aceção de Kripke, de uma 
descrição definida que “permite privilegiar determinadas facetas da personagem 
romanesca e orientar a leitura desta para sentidos axiológicos pré-definidos pelo 
autor” (VIEIRA, 2008, p.48): representante da Igreja católica, pressupostamente 
afeto a um sistema de valores e comportamentos codificados e estabelecidos como 
norma respeitada na sociedade portuguesa do século XVIII. Contudo, esta 
identificação sinaliza uma estranheza que impera desde a introdução da 
personagem no mundo ficcional, pois esta suposta pertença a um sistema clerical 
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instituído, consolidado pela vigência da Inquisição, contrasta com a proximidade 
amistosa de Sebastiana e Blimunda, duas personagens estigmatizadas pelo Santo 
Ofício, anunciando-se desta forma a deslocação do padre para o universo dos 
marginais ou excluídos pela História.  

Notamos, portanto, um hibridismo ontológico na configuração da 
personagem que começa no substrato histórico da figura ficcional, mas que 
estrutura mais profundamente a composição de Bartolomeu Lourenço de Gusmão e 
que será responsável pela figuração ficcional desta personagem. 

A este padre atribui o narrador um espírito científico – “aprenderei a arte de 
fazer descer o éter do espaço, de modo a introduzi-lo nas esferas, porque sem ele 
nunca a máquina voará” (SARAMAGO, 2011, p.124) –, e uma clarividência crítica que 
o tornam problematizador dos dogmas teológicos – “não sei em nome de que Deus 
a [a bênção] deitaria” (SARAMAGO, 2011, p.254). Torna-se, por isso, alvo da 
repressão inquisitorial. Assim, a Igreja aparece, em Memorial do convento, 
desconstruída nos seus fundamentos por um dos seus mais ilustres agentes; é 
internamente que se processa a fragilização da estrutura, conseguindo-se desta 
forma uma crítica mais persuasiva e credível, também tributária da natureza 
recognoscível da personagem. A par das personagens, o leitor conclui, portanto, que 
um padre assim “não costuma ser fruta que se dê nas sacristias” (SARAMAGO, 2011, 
p.140). É, sem dúvida, sob o signo da estranheza – sugerida pelo narrador, 
constatada pelas personagens e pressentida pelo leitor – que se constrói a figura do 
padre Bartolomeu: “Pode falar a el-rei e conhecia a mãe de Blimunda, que foi 
condenada pela Inquisição, que padre é este padre, palavras estas últimas que Sete-
Sóis não terá dito em voz alta, só inquieto as pensou” (SARAMAGO, 2011, p.79, 
destaques nosso). 

Se a referência ao padre podia conduzir o leitor a uma categorização da 
personagem, num processo top-down de construção mental da figura, como 
descreve Schneider, na verdade os traços desviantes, que se disseminam e 
desagregam os modelos pré-elaborados pelo leitor, privilegiam progressivamente 
um processo bottom-up que integra informações diversas cada vez mais 
individuantes (Cf. SCHNEIDER, 2001, p.617). 

A nomeação da personagem faz eco do curioso trabalho de ficcionalização 
operado sobre esta figura, consolidando o processo de metalepse já referido. O 
recurso ao nome próprio Bartolomeu Lourenço é uma forma de estabilizar a 
personagem. Na verdade, esta que começa por se chamar apenas Bartolomeu 
Lourenço vem mais tarde a assumir o apelido de Gusmão.  

Assim, temos, por um lado, uma diferenciação mais informal, até familiar, 
com o recurso apenas aos nomes próprios da personagem, padre Bartolomeu 
Lourenço, com os quais se designa a personagem que se junta a Blimunda e Baltasar 
para realizar o sonho clandestino da máquina de voar. Devemos aqui acrescentar 
que a apelação informal cobre também a alcunha Voador, ativada por vezes num 
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processo morfossemântico de permutação (Cf. VIEIRA, 2008, p.56-57). Este epíteto 
ora atualiza a natureza histórica da personagem, e com ela a perceção depreciativa 
de que o padre gozava na sociedade setecentista, ora evidencia a admiração do 
narrador pela excecionalidade da personagem face aos constrangimentos do tempo 
da ação. 

Por outro lado, a aquisição do apelido, a apelação formal (Bartolomeu 
[Lourenço] de Gusmão) mais ou menos completa, não só confirma a 
recognoscibilidade da personagem, como associa o padre às convenções sociais do 
universo da corte e academias, ou o relaciona com material histórico, como a 
conceção da passarola, os estudos e as suas viagens, ou certas figuras históricas, 
como Domenico Scarlatti. Este rebatismo social e académico vinca mais uma vez o 
artificialismo e as convenções que dominam a esfera do poder, onde o apelido 
funciona como o adereço, a máscara de prestígio que o padre tem de exibir para ser 
plenamente integrado no teatro cortesão – “as atenções com que a corte 
extensamente distingue o doutor Bartolomeu Lourenço de Gusmão” (SARAMAGO, 
2011, 237) –, retomando-se assim tópicas já exploradas na figuração de D. João V, 
que tornam coerente a moldura axiológica do mundo textual. Estas considerações 
são, ainda, confirmadas com a referência ao título de doutor que o associa a um 
estatuto socioprofissional tradicionalmente valorizado, mas ridicularizado pelo 
narrador, porquanto reflete uma sociedade preconceituosa e não garante por si só 
nenhuma excecionalidade do sujeito. Sobretudo quando comparada àquela que é 
exigida a um inventor, conotado com a competência e o arrojo, mas que o tempo 
histórico (e quiçá o presente da escrita) ainda não aceita: “um homem pode ser 
grande voador, mas é-lhe muito conveniente que saia bacharel, licenciado e doutor, 
e então, ainda que não voe, o consideram.” (SARAMAGO, 2011, p.158). 

Este hibridismo da personagem permite-nos, assim, considerar que a figura 
do padre Bartolomeu corporiza também uma modalidade mista de existência, de 
acordo com a designação de John Woods (2009, p.41-42). 

A dupla apelação analisada contribui, noutra perspetiva, para expor a 
fragmentação que caracteriza a figura, fragmentação que ganhará contornos 
ontológicos e determinará a modelação da personagem no devir narrativo. 

Relativamente à descrição física, pouco desenvolvida (apenas sabemos a 
altura e idade), esta elabora-se em termos comparativos com uma personagem 
ficcional, Baltasar. Já os predicados intelectuais, amplamente descritos6, definem o 
traço da excecionalidade desta figura – admitida pelo narrador, e para nós 
seguramente o traço mais distintivo e significativo na figuração de Bartolomeu: 
“afinal não parecem muito canónicos, diga-se aqui para nós e sem outras 
desconfianças, este sublime engenho, estas prendas e memória” (SARAMAGO, 2011, 
p.80). 

A caracterização física das personagens em Memorial do convento é sempre 
escassa, um esboço, como, por exemplo, em “a mão eclesiástica e macia do padre 
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Bartolomeu Lourenço” (SARAMAGO, 2011, p.229). O leitor reencontra, em ponto 
adiantado da narrativa, outra referência ao aspeto físico do padre, focalizado por 
Baltasar e Blimunda. Aqui o retrato é compósito, pois a imagem física (corpo e 
indumentária) associa-se ao retrato psicológico, em expressão do drama interior 
que o padre vivencia, devido ao sentimento de culpa pela doença de Blimunda e por 
se sentir perseguido pelo Santo Ofício: 
 

o padre, emagrecido por outra espécie de doença, por outras 
visões, e, contra o seu costume desmazelado de traje, como se 
dormisse vestido. (…) O padre tornou-se mais pálido, olhou 
em redor como se temesse que alguém estivesse ouvindo (…). 
§ Está doente, padre Bartolomeu Lourenço, tem a cara branca, 
os olhos pisados (SARAMAGO, 2011, p.253-254). 

 
A excecionalidade apontada incide particularmente nas propriedades 

intelectuais, nos contornos éticos e traços psicológicos definidores da personalidade 
única do padre Bartolomeu. Estes predicados podem ser encontrados diretamente 
referidos pelo narrador ou pelas personagens, ou podemos subtraí-los das suas 
atitudes, discursos e atividades. 

Antes de mais a simplicidade exibida pelo padre é um traço diferenciador, 
num tempo dominado pela exuberância e artificialidade. Essa simplicidade, nas 
atitudes e comportamentos, revela-se coerente com o lado das relações populares 
que o padre fomenta. É uma simplicidade ainda mais apreciável quanto sabemos que 
o padre é frequentador da corte, próximo do rei – “Mora o padre cerca do paço, e 
ainda bem, pois muito o frequenta, não tanto por obrigações firmes do seu título de 
capelão fidalgo, mais honorífico que efetivo mas por lhe querer bem el-rei” 
(SARAMAGO, 2011, p.216) –, mas não se deixou afetar pelos maneirismos cortesãos, 
por isso não é atingido pela crítica mordaz do narrador.  

É sempre com tom valorativo que o narrador perspetiva os gestos fraternos 
de Bartolomeu, a sua memória extraordinária e erudição, os seus dotes de orador, o 
seu gosto pelo estudo, a curiosidade científica, no fundo tudo aquilo em que é menos 
padre, veiculando-se também por aqui a crítica religiosa do autor. O gosto pelo 
progresso científico leva o padre à Holanda, representando, assim, na narrativa, os 
estrangeirados que abanavam com a sua modernidade os alicerces conservadores 
da sociedade setecentista. O auge do arrojo criador e transgressor do padre situa-se 
precisamente no sonho de voar e na conceção de uma máquina que concretize essa 
ousadia (para a época histórica) possível (para o leitor do século XX): “o padre 
explicou, em tom primeiramente sereno, depois animando-se (…). Calou-se alguns 
momentos, e acrescentou, E quando tudo estiver armado e concordante entre si, 
voarei.” (SARAMAGO, 2011, p.87). 
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O domínio da linguagem trabalhado na figuração de Bartolomeu Lourenço é 
também um procedimento de caracterização importante. Esta personagem fala 
latim, imprescindível à sua condição de padre, pregador e doutor em Cânones; 
domina um estilo barroco, ao gosto da época, nas interações discursivas com os 
esclarecidos da corte, como Domenico Scarlatti, e na construção dos seus sermões, 
segundo o conceptismo em voga. Atualiza, ainda, um discurso objetivo e pragmático 
quando dialoga com os simples, como Baltasar.  

É também pelo discurso da personagem que assistimos à verbalização 
problematizadora de dogmas religiosos, que denuncia a desagregação mental que 
opera progressivamente no padre e, por outro lado, atesta o confronto de Saramago 
com a verdade instituída pela História, instaurando, assim, a transgressão absoluta. 
O discurso paródico e irónico do padre Bartolomeu que subverte o código religioso 
vigente contribui para a construção da estranheza da personagem, e, ao mesmo 
tempo que descreve uma sociedade hipócrita, reclama a sua própria distinção, o 
lugar à parte onde a personagem se centrará em interação com outros: “Deite-nos a 
sua bênção, padre, Não posso, não sei em nome de que Deus a deitaria, abençoem-
se antes um ao outro, é quanto basta, pudessem ser todas as bênçãos como essa.” 
(SARAMAGO, 2011, p.254). 

Ainda pelo discurso, Bartolomeu Lourenço procede à exploração do poder da 
palavra como elemento modelizador da realidade e força construtiva do 
conhecimento do mundo e do homem, capaz de restaurar a dignidade humana, 
subvertida pelas circunstâncias de miséria, ignorância e repressão: 

 
Mas acreditas na Santíssima Trindade, no Padre, no Filho e no 
Espírito Santo, falo do que ensina a Santa Igreja, não do que 
disse o italiano, Acredito, Então Deus, para ti, é trino em 
pessoa, Pois será, E se eu te disser agora que Deus é uma só 
pessoa, que era ele só quando criou o mundo e os homens, 
acreditarás, Se me diz que é assim, acredito, Digo-te apenas 
que acredites, em quê nem eu próprio sei, mas destas minhas 
palavras não fales a ninguém, e tu, Baltasar, qual é a tua 
opinião, Desde que comecei a construir a máquina de voar, 
deixei de pensar nessas coisas, talvez Deus seja um, talvez seja 
três, pode bem ser que seja quatro, a diferença não se nota, se 
calhar Deus é o único soldado vivo de um exército de cem mil, 
por isso é ao mesmo tempo soldado, capitão e general, e 
também maneta, como me foi explicado, e isso, sim, passei a 
acreditar, (SARAMAGO, 2011, p.233-234). 

 
É, com efeito, uma figura singular, inquietada e inquietante, na busca de 

conciliação entre a sua espiritualidade e o seu sonho extravagante – “O padre 
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persignou-se, Graças, meu Deus, agora voarei.” (SARAMAGO, 2011, p.170). Na 
verdade, mais do que a busca da modernidade, há na atuação de Bartolomeu 
Lourenço de Gusmão o fascínio pelo compromisso com o progresso humano, a 
reivindicação da liberdade criadora, a ânsia da fuga aos limites impostos. Daí os seus 
comportamentos arriscados, divergentes da doxa, como o interesse alquímico, a 
afeição ao judaísmo, a valorização do oculto. 

A feição psicológica e ideológica de Bartolomeu conhece várias fases ao longo 
do percurso ficcional: a serenidade e equilíbrio, que o definiam como homem 
confiante nas suas capacidades e na articulação sensata das várias dimensões da sua 
existência, dão lugar a um ser em desintegração crescente, afinal o preço do seu 
desajuste ao tempo e ao espaço. Torna-se uma figura dilacerada pela consciência da 
sua excentricidade e respetivos efeitos: pensamentos heréticos, “negruras 
doutrinais”, “em um pensamento só, tão opostas e inimigas verdades” (SARAMAGO, 
2011, p.238, 239); suspeição, medo da aproximação inquisitorial; culpa, por o seu 
sonho ousado sacrificar um ser humano, a amiga Blimunda. 

Para o projeto da máquina de voar, o padre Bartolomeu mobiliza todos os 
seus conhecimentos, esforços e parcerias. Na verdade, este objeto simbólico é aquele 
que aglutina todos os traços distintivos da figura de Bartolomeu Lourenço de 
Gusmão e é através da sua criação que se consolida a avaliação axiológica da 
personagem. A empatia, admiração, cumplicidade e solidariedade que as demais 
personagens, narrador e leitor são motivados a sentir por esta figura decorrem 
particularmente dos valores inerentes ao investimento criador patente na 
passarola. A probabilidade de sucesso de todo o esforço implicado na construção da 
passarola é acalentada pelo devir narrativo e partilhada pelo leitor, sobretudo 
quando este voo inaugural se reveste da necessidade de fuga ao Santo Ofício. 

Quanto à relação ser / parecer definidora da personagem, Bartolomeu é um 
homem autêntico na expressão de cada uma das facetas da sua existência. O facto de 
estas serem várias não implica mentira ou falsidade disforizadoras da personagem. 
Embora a duplicidade do padre nasça desde logo da sua passagem do mundo real 
para um mundo possível ficcional, reconhecemos nele uma duplicidade mais 
consequente no cruzamento do real com o maravilhoso. Até a propensão herética 
ou o recurso às vontades humanas como força motriz da sua máquina não depreciam 
a personagem aos olhos do leitor. Pelo contrário, são o sinal de um ser original, com 
consciência crítica, que procura uma espiritualidade mais pura, verdadeiramente 
despojada das lógicas temporais impostas por uma igreja corrompida e corruptora 
da divindade humana, por isso repudiada pelo narrador e pelo leitor.  

Com efeito, a transgressão de Bartolomeu Lourenço é em todas as formas um 
exercício de liberdade e sublimação, que recoloca estes princípios como inalienáveis 
da condição humana. O voo é, enfim, possível e valida as competências da 
personagem. A aterragem em Montejunto não é um fracasso, é a comprovação da 
eficácia inventiva e do valor da experiência, tanto que a máquina voa de novo, mais 
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tarde; o sonho realiza-se, o futuro edifica-se. Recorrendo à síntese de Maria Alzira 
Seixo, Bartolomeu de Gusmão “representa a possibilidade de articulação entre a 
cultura e o humano, entre o saber e o sonho, entre o conhecimento e o desejo” 
(SEIXO, 1999, p.38). 

De certo modo Bartolomeu Lourenço de Gusmão é o instrumento ficcional 
que o autor manobra para arrastar o foco da história numa direção ex-cêntrica, 
ocupada por uma galeria de novos heróis, que, por um lado, correspondem 
geralmente aos marginalizados pela visão e pelo discurso históricos, devido à sua 
diferença, estranheza ou afastamento do cânone sociomoral, e, por outro, são 
personagens que trazem uma nova visão dos factos, propostas alternativas às 
convenções dominantes no centro específico da sociedade setecentista.  

As parcerias mobilizadas pelo desejo de voar, desiderato congregador das 
capacidades e esforços de cada um, instituem-se como propostas ficcionais de 
relações imprevisíveis e improváveis que ligam seres humanos distanciados pelas 
convenções sociais: um rei, um padre, um soldado maneta, uma vidente, um músico7. 
A ficcionalização das personagens permite, assim, “transformar o diferente, o 
offcentro, no veículo para o despertar da consciência estética e até mesmo política – 
talvez o passo primeiro e necessário para qualquer mudança radical” (HUTCHEON, 
1991, p.100). A concretização de um sonho que transcende os limites da época é, 
deste modo, uma ação de sublimação humana, unificadora, pois gera uma nova 
ordem social fundada na igualdade, no respeito, na autodeterminação, na 
cumplicidade, na necessidade mútua para a construção do progresso. É a proposta 
saramaguiana de uma ucronia redentora da História. 

De certo modo também a loucura final e fuga do padre são um traço 
caracterizador necessário para a construção valorativa da personagem. Se a priori 
expressa uma impotência feita de resignação e aceitação lúcida das circunstâncias 
repressivas, na verdade o estado de loucura é a reação à incapacidade de alteração 
imediata da doxa, a afirmação definitiva da recusa íntima de submissão à ordem 
instituída, à opressão dominante, é a negação intrínseca da integração nesta 
mundividência setecentista, à qual não pertence por ser já do futuro. 

A certo ponto do discurso narrativo, o narrador sumaria a pluralidade íntima 
do padre Bartolomeu disseminada ao longo do texto: 

 
Três, se não quatro, vidas diferentes tem o padre Bartolomeu 
Lourenço, e uma só apenas quando dorme, que mesmo 
sonhando diversamente não sabe destrinçar, acordado, se no 
sonho foi o padre que sobe ao altar e diz canonicamente a 
missa, se o académico tão estimado que vai incógnito el-rei 
ouvir-lhe a oração por trás do reposteiro, no vão da porta, se 
o inventor da máquina de voar ou dos vários modos de esgotar 
sem gente as naus que fazem água, se esse outro homem 
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conjunto, mordido de sustos e dúvidas, que é pregador na 
igreja, erudito na academia, cortesão no paço, visionário e 
irmão de gente mecânica e plebeia em S. Sebastião da Pedreira, 
e que torna ansiosamente ao sonho para reconstruir uma 
frágil, precária unidade, estilhaçada mal os olhos se lhe abrem 
(SARAMAGO, 2011, p.238-239, destaques nossos). 
 

Esta descrição objetiva da fragmentação do padre Bartolomeu consolida a 
coesão da personagem ao longo da narrativa e confirma a leitura de um percurso 
diegético que se pauta pela duplicidade de atitudes, de ações, de relações. Trata-se 
de uma ambivalência subversiva que define Bartolomeu como “simultaneamente 
crente e transgressor da ordem estabelecida” (MARINHO, 2009, p.93), propriedade 
constitutiva de um hibridismo que torna esta figura o promotor de uma nova ordem 
humana.  

 

4. A propósito do trabalho de ficcionalização de Saramago, relembramos que  
 

entre a verdade e a ficção se situa uma simulação que não é 
estética, antes rotura ética do conjunto social harmónico, e 
essa é toda a problemática do erro, da deformação, da 
anamnese, da possibilidade de conhecimento que permite a 
formação ideológica do mundo e a sua formulação artística 
em termos de representação. (SEIXO, 1999, p.39). 
 

O processo de figuração, elaborada pelo autor e reelaborada pelo leitor, 
confere sustentabilidade à personagem e é, através dele, que esta conquista um 
passaporte de evasão do texto matricial e uma dispersão por outros mundos 
possíveis, num nível de existência transficcional que podemos designar de 
sobrevida8.  

Apesar do investimento significativo, neste romance, em processos 
semiótico-contextuais para a recriação subversiva do contexto epocal do século 
XVIII e apropriação de figuras recognoscíveis da História, as personagens de 
Memorial do convento aqui destacadas confirmam-nos que o universo de ficção  
na medida em que acrescenta indivíduos, atributos e acontecimentos ao conjunto do 
universo real (que lhe serve de pano de fundo), podemos considerá-lo maior que o 
mundo de nossa experiência. Desse ponto de vista, um universo ficcional não 
termina com a história, mas se estende indefinidamente (Cf. ECO, 2004, p.91). 

E nessa extensão indefinida o leitor pode encontrar estas figuras ficcionais, 
emergindo em novas leituras, passíveis até de concretizar a transcodificação da 
personagem noutras linguagens e noutros suportes, noutros media. O romance 
reelabora-se, por esta via, em processos criativos de refiguração, como 
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manifestações da transcendência da personagem que garantem uma dimensão de 
sobrevida para as figuras ficcionais, como descreve Carlos Reis. Estas leituras 
ilustram uma contínua apropriação de sentidos das personagens de Memorial do 
convento e colaboram na ampliação do seu caráter memorialístico, evidenciando os 
diálogos transformadores a que as grandes obras incontornavelmente apelam. 
 

Notas 

 

* Texto reelaborado para esta publicação a partir da dissertação de mestrado em Literatura 
de Língua Portuguesa: Investigação e Ensino “A Figuração das Personagens de Memorial do 
convento: Hipótese de Leitura” (Universidade de Coimbra, 2014). 
 
1 Segundo o Dicionário de Narratologia, na entrada ficcionalidade, entende-se este contrato 
como “acordo tácito entre autor e leitor, acordo consensualmente baseado na ‘suspensão 
voluntária da descrença’ e orientado no sentido de se encarar como culturalmente 
pertinente e socialmente aceite o jogo da ficção” (REIS; LOPES, 1990, p.153–157). Contudo, 
dado o enquadramento post-modernista da produção de Memorial do convento, Ana Paula 
Arnaut faz-nos compreender que este “jogo-pacto da leitura”, em particular, passa por 
“voluntariamente proceder à suspensão voluntária da crença na veracidade e fiabilidade 
absolutas de uma narrativa que, constantemente, reivindica a sua condição de artefacto.” 
(2002, p.347, destaque nosso). 
 
2 Para aprofundamento desta questão, veja-se os trabalhos de Debra Malina, Breaking the 
Frame: Metalepsis and the Construction of the Subject (Columbus: Ohio State UP, 2002) e 
Gérard Genette, Métalepse. De la figure à la fiction (Paris: Seuil, 2004). 
 
3 Recorremos nesta análise a alguns dos contributos do estudo exaustivo de Cristina da 
Costa Vieira quanto aos processos definidores da construção da personagem romanesca.  
 
4 Quanto ao significado ideacional da personagem, constitutivo da sua dimensão temática, 
James Phelan afirma: “Narrative achieves its significance from the ideational 
generalizations it leads one to. The same assumption leads one to conclude that the 
component of character contributing to those generalizations is the most important. More 
succinctly, if a fictional narrative can claim to work upon the world, then it must base that 
claim upon its ideational significance, much of which will be carried by the characters” 
(1989, p.27). 
 
5 Destaca Schneider, “readers of novels focus their attention predominantly on psychological 
traits, emotions, and aims of characters that are more abstract and less dependent on the 
immediate circumstantial conditions of individual situations.” (2001, p.610, destaque do 
autor). 
 
6 A hiperprecisão na descrição do Padre não tem o efeito caricatural que encontramos nas 
descrições referentes a D. João V. Aqui a hiperprecisão superlativa a competência intelectual 
e cultural do padre, a sua memória prodigiosa e o seu saber enciclopédico de forma a 
consolidar o seu perfil extraordinário. 
 
7 A figura de Domenico Scarlatti, recognoscível devido à matriz histórica que nela 
reconhecemos, é ficcionalizada ao entrar no cenário da construção da passarola, e, pela 
ancoragem histórica que encerra, tempera com verosimilhança a lógica insólita que ali se 
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institui. O desenlace do percurso narrativo partilhado por Sacarlatti e por Bartolomeu 
reveste-se de valores axiológicos significativos para o remate do significado das figuras em 
causa: a destruição do cravo, por Scarlatti, e o voo da passarola, objetos que no seu contexto 
são tomados como evidências revolucionárias, são o contributo para “o equilíbrio do 
mundo: o horizonte plano, naquele momento histórico, é representado pelo absolutismo 
régio e pela Inquisição, e a vertical do futuro que a corta é, por um lado, a ciência (…) e, por 
outro, a música, que se mascara ainda sob a capa do devaneio e do entretém.” (REAL, 1996, 
p.53-54). 
 
8 O termo sobrevida foi cunhado por Carlos Reis e o seu conceito desenvolvido no âmbito do 
estudo da figuração da personagem ficcional em contextos transliterários. (Cf. REIS, 2013; 
texto revisto e disponível em http://www.estudossaramaguianos.com/2013/02/blog-
post_8.html). 
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