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Quando o carácter dos indivíduos ou das nações é 

suficientemente conhecido, quando os monumentos e as 

tradições, e as crónicas desenharam esse carácter com pincel 

firme, o romancista pode ser mais verídico do que o 

historiador; porque está mais habituado a recompor o 

coração do que é morto pelo coração do que vive, o génio do 

povo que passou pelo do povo que passa. 

Alexandre Herculano 

 

 

Faltando os homens o mundo pára. 

José Saramago 

 

 

Deus, quando quer, não precisa de homens, embora não possa 

dispensar-se de mulheres. 

José Saramago 

 

 

Construído a partir de três ingredientes fundamentais — as fontes históricas 

oficiais, os registos oficiosos e a capacidade imaginativa do escritor —, Memorial do 

convento recria parte do reinado de D. João V, compondo uma pauta narrativa em 

que a introdução de “pequenos cartuchos” fazem “explodir o que até então parecia 

indiscutível” e levam à substituição do que foi, ou do que os historiadores registam 

como certo, pelo que poderia ter sido (SARAMAGO, 1990, p. 19). Assim, fazendo 
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coexistir acontecimentos e personagens históricos com acontecimentos e 

personagens inventados (ou, talvez, não tão inventados quanto se pensa, como 

verificaremos), José Saramago inscreve neste romance os vetores temáticos que, de 

um modo ou de outro, caracterizam a sua produção ficcional. A saber, a defesa dos 

fracos e oprimidos, de quem não reza a História, e cujo resgate se torna imperativo 

levar a cabo; a importância da Mulher; a crítica à religião; ou o poder do Homem que, 

hereticamente, supera o poder divino, no caso a partir do trânsito narrativo de 

Baltasar e de Blimunda que, com Bartolomeu Lourenço de Gusmão, formam a feérica 

santíssima trindade terrestre, destronando o rei e a sua basílica do primeiro plano 

da narrativa.  

O efeito que se obtém, e que resulta da inquietação com que o próprio autor 

olha o passado, porque tem consciência da “nossa incapacidade final para [o] 

reconstituir” (SARAMAGO, 1990, p. 19), traduz-se, ainda assim, na proposta de uma 

nova verdade que resulta dessa assumida vontade de corrigir a História, isto é, de a 

rever e, por consequência, de a reescrever sob um outro ponto de vista, tipicamente 

post-modernista (ver HUTCHEON, 1984, p. vii-viii; FOKKEMA, 1991, p. 298, 

WESSELING, 1991, vii-viii). Como escreveu em História do cerco de Lisboa, onde 

também assistimos à problematização do uso das fontes históricas e, em 

concomitância, à dramatização da forma como se processa e se faculta o 

conhecimento do tempo pretérito, “a verdade não pode ser mais do que uma cara 

sobreposta às infinitas máscaras variantes” (SARAMAGO, 1989, p. 13). 

Em todo o caso, embora sistematicamente instaurando, em graus diversos, 

porém, o que para alguns (leitores, críticos, historiadores) pode designar-se por 

“escândalo ontológico” McHALE, 1994, p. 90), dada a violação tantas vezes 

(metaficcionalmente) ostensiva dos realemas históricos, o mundo de Memorial do 

convento, como o de outras narrativas ficcionais, enraíza-se na realidade e nos seus 

factos brutos (EVEN-ZOHAR, 1980, p. 65; WOLTERSTORFF, 1980, p. 189) e com ela 

mantém e partilha constantes e inquestionáveis laços e, por isso, nele torna possível 

observar o pendor histórico-didático de que fala Albert Halsall1 (1984, p. 86), 

aplicável a “ces récits où continue à dominer un certain respect pour l’historicité”, 

mas de maneira a que o leitor se não sinta defraudado e manipulado pelo texto.  

Salvaguarda-se, portanto, nesta tipologia, a necessidade de as palavras e os 

atos das personagens não entrarem em conflito com as versões históricas facultadas 

quer pelos historiadores quer pelas doxa culturais vigentes (HALSALL, 1984, p. 86). 

Não é menos certo, contudo, como escreve o historiador Luís Reis Torgal (2014, p. 

40) ao problematizar a objetividade da História2, que esta pode ser caracterizada 

como “uma ‘literatura científica’”, na medida em que ela “será sempre [...] um 

conhecimento que ‘lê’ a realidade através de um discurso que dificilmente pode ser 

codificado de forma unívoca”. Ou, como defende um outro historiador, José Mattoso, 

em consonância com considerações tecidas por Linda Hutcheon (1991, p. 186, 
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passim) ou por Hayden White (1987, p. 27; 1978, p. 121-134), “a História é sempre 

‘uma representação de representações’, ou seja, o conhecimento histórico é ‘uma 

representação’ que tem por base os documentos, que constituem, por sua vez, 

‘representações’”, facto que o leva a “oscilar entre a noção de História como ciência 

e como arte” (apud TORGAL, 2014, p. 44-45)3.  

De acordo com esta ordem de ideias, e no âmbito dos comentários feitos por 

Elisabeth Wesseling (1991, p. 125-126), temos, de facto, que assumir que à escrita 

dos relatos históricos preside uma dimensão seletiva, e, por conseguinte, parcial, 

explicável, muito resumidamente, em virtude de causas acidentais (lidamos apenas 

com as fontes que sobreviveram ao tempo), epistemológicas (a compreensão do 

passado é determinada pelo tipo de questões que pretendemos ver respondidas) e 

políticas (a historiografia apenas pode ocupar-se dos indivíduos e das coletividades 

que entraram para o registo histórico, o que, de per se, pressupõe valorações 

subjetivas decorrentes quer da conceção da História num determinado tempo quer 

de juízos de valor da parte de quem a escreveu). 

Seja como for, a construção de romances que do passado retiram a sua 

matéria-prima, embora dependendo da forma como, em determinado espaço-

tempo, se encara a ciência histórica, depende, também, sem dúvida, do modo como 

se aceitam as verdades cristalizadas nos e pelos relatos oficiais. “Duas serão”, 

portanto, 

as atitudes possíveis do romancista que escolheu, para a sua 

ficção, os caminhos da História: uma, discreta e respeitosa, 

consistirá em reproduzir ponto por ponto os factos 

conhecidos, sendo a ficção mera servidora duma fidelidade 

que se quer inatacável; a outra, ousada, levá-lo-á a entretecer 

dados históricos não mais que suficientes num tecido 

ficcional que se manterá predominante. Porém, estes dois 

vastos mundos, 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) 

 

E tal acontece porque se acaba sempre por verificar, que não é possível fazer 

tábua rasa do legado e da memória históricos. Tal como o protagonista de História 

do cerco de Lisboa, também José Saramago diz “Não” às versões oficiais, mas, tal 

como ele, fá-lo modalizando essa negação, ou, para usar as palavras do narrador, fá-

lo numa quase “mesma música baixando de meio-tom todas as notas” (1989, p. 254), 

porque, em última instância, não podemos ignorar a História Acreditada. 
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Vejamos, então, como se torna possível equilibrar os mundos de que fala o 

escritor, lembrando, necessariamente, que, como escreveu Franco Moretti (2006, p. 

x), o género romance é infinitamente flexível, sujeito a constantes experimentações 

e reinvenções de teor variado, podendo, portanto, ser visto como uma fénix4. Não 

devemos esperar, pois, que — formal e tematicamente — Memorial do convento lide 

com a História do mesmo modo que o fez um autor como Alexandre Herculano, por 

exemplo. Afinal, como escreveu em O ano da morte de Ricardo Reis (1984, p. 175), 

“atrás de tempo, tempo vem”, e neste tempo-espaço que ainda é o nosso, nem o 

entendimento de como se deve escrever a História nem a conceção do género 

romance são os mesmos do século que, com Walter Scott, viu florescer o subgénero 

romance histórico. 

Mantém-se, pois, o esqueleto dos acontecimentos — o casamento do rei D. João 

V com D. Maria Ana Josefa, o voto de construir o convento de Mafra, ou a construção 

deste edifício, entre outros; mantêm-se, ainda, as personagens que a tal História 

Acreditada não permite ignorar, mas, desde o início, o autor, ou o narrador em seu 

lugar, recorre a uma série de estratégias que, de maneira incisiva e  nada inócua, 

desviam a atenção do leitor para aquelas personagens que, de facto, interessam, lhe 

interessam, e que, gradualmente, surgirão no palco da narrativa como 

protagonistas, substituindo quer o rei quer a rainha, quer, a um outro nível, a 

“gigantesca fábrica” (SARAMAGO, 1982, p. 131, 164, 212), isto é, o próprio convento. 

Como muito bem assinalou Carlos Reis (1986, p. 98), o aproveitamento desse 

contexto histórico real desdobra-se, desde o início num outro “caminho de 

aproveitamento dinâmico da História” que consiste no “trivializar as acções de 

figuras históricas como as visadas”.  

Da composição do retrato do Rei e da rainha, bem como, entre outros, dos 

encontros íntimos que protagonizam, retira-se, então, a séria máscara com que a 

História os desenhou, surgindo, em seu lugar, o exagero (tantas vezes cómico) de 

traços que os transforma em caricaturas. D. João V aparece como “o real e infatigável 

cobridor”, dado a “flatos” súbitos (p. 112), entre outras características menos 

lisonjeiras. Da rainha, que, quando prenha, na cama terá de “guardar o choco” (p. 17) 

—  eventualmente coberta pelo mesmo sufocante cobertor que, durante o coito, a 

ela e ao monarca tapa, levando-os a recozer cheiros e secreções (p. 15) —, diz-se ter 

“maníaca devoção (p. 31), ser “débil” (p. 49), “devota parideira” (p. 110), 

comparando-se a sua barriga a uma “nau da índia” (p. 69).  

Da descrição dos seus encontros íntimos sobressai, ainda, um tom irónico, com 

o consequente distanciamento crítico da instância narrativa, facultado quer pelo uso 

de diminutivos quer pelo recurso a uma linguagem que pinta de ridículo o simples 

ato de fazer um filho5: 
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[o rei] duas vezes por semana cumpre vigorosamente o seu 

dever real e conjugal [mas], nem sempre a paciência e 

humildade da rainha [...] que se sacrifica a uma imobilidade 

total depois de retirar-se de si e da cama o esposo, para que 

se não perturbem em seu gerativo acomodamento os líquidos 

comuns [...] fazem inchar a barriga de D. Maria Ana […]. (p. 11-

12) 

 

Vestem a rainha e o rei camisas compridas [...]. D. João V 

conduz D. Maria Ana ao leito [...], e antes de subirem os 

degrauzinhos [...], ajoelham-se e dizem as orações [...] para 

que não morram no momento do acto carnal [...]. Esta é a cama 

que veio da Holanda [...]. Em noites que vem el-rei, os 

percevejos começam a atormentar mais tarde por via da 

agitação dos colchões. (p. 16) 

 

Lembrando, como acima sugerimos, que na nova versão da sua H(h)istória o 

narrador visa conceder o primeiro plano àqueles que não entraram nos anais, 

registemos, por oposição, entre tantos exemplos possíveis respeitantes às mais 

variadas situações, um dos momentos em que o narrador dá conta da relação entre 

Baltasar e Blimunda e onde, de forma clara, se manifesta a regulação positiva da sua 

simpatia: 

Em profunda escuridão se procuraram, nus, sôfrego entrou 

nela, ela o recebeu ansiosa, depois a sofreguidão dela, a ânsia 

dele, enfim os corpos encontrados, os movimentos, a voz que 

vem do ser profundo, aquele que não tem voz, o grito nascido, 

prolongado, interrompido, o soluço seco, a lágrima 

inesperada, e a máquina a tremer, a vibrar, porventura não 

está já na terra, rasgou a cortina de silvas e enleios, pairou na 

alta noite, entre as nuvens, Blimunda, Baltasar, pesa o corpo 

dele sobre o dela, e ambos pesam sobre a terra, afinal estão 

aqui, foram e voltaram. (p. 270-271, ver p. 104-105 e 138) 

 

Cabe sublinhar, a propósito, no entanto, que as sucessivas leituras que até ao 

momento fizemos deste romance nos leva, hoje, a uma análise modalizada da que 

anteriormente propusemos6. Se, então, deixámos implícita a ideia de igualdade no 

tratamento dado pelo narrador ao casal régio (ARNAUT, 1996, p. 97), agora 

consideramos, sem dificuldade, na linha da importância da personagem feminina na 

globalidade da obra saramaguiana, bem como do respeito que por ela se deixa 
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patente, a possibilidade de o processo caricatural da rainha surgir atenuado, 

justificado, mesmo que sub-repticiamente.  

Com efeito, se a esta cabe, de facto, cumprir o papel de passiva procriadora 

(ARNAUT, 1996, p. 99-100), a verdade é que a análise do espaço onírico em que se 

movimenta deixa entrever a hipótese de tal suceder em virtude das imposições 

(obrigações) decorrentes do papel que, na Corte, e também naquele tempo, é 

imperativo que desempenhe7. Ainda que “Farta [...] de ser rainha”, tem absoluta 

consciência de não poder “ser outra coisa” (p. 114), a não ser, talvez, em sonhos. Não 

esqueçamos que estes acontecem sempre depois de o rei ir ao seu quarto, isto é, 

após uma relação sexual que (eventualmente) não a satisfazendo, a leva a tentar 

cumprir os seus desejos eróticos nessa outra dimensão: 

 

São meandros do inconsciente real, como aqueles outros 

sonhos que sempre D. Maria Ana tem, vá lá explicá-los, 

quando el-rei vem ao seu quarto, que é ver-se atravessando o 

Terreiro do Paço para o lado dos açougues, levantando a saia 

à frente e patinhando numa lama aguada e pegajosa que 

cheira ao que cheiram os homens quando descarregam, 

enquanto o infante D. Francisco, seu cunhado, cujo antigo 

quarto agora ocupa, alguma assombração lhe ficando, dança 

em redor dela, empoleirado em andas, como uma cegonha 

negra. (p. 17) 

 

Quando, ainda consciente, D. Maria Ana se vê a si própria 

inclinando-se para o pano santíssimo, não se chega a saber se 

o ia beijar, porque de repente adormece e acha-se dentro do 

coche, recolhendo-se ao paço noite já escura, [...] e 

subitamente um homem a cavalo, que vem da caça, com 

quatro criados em mulas, e animais de pêlo e pena 

pendurados dos arções, dentro de redes, rompe o homem em 

direcção ao coche, de espingarda na mão, o cavalo raspando 

lume nas pedras e deitando fumo pelas ventas, e quando 

como um raio rompe a guarda da rainha e chega à estribeira 

dificilmente sofreando a montada, dá-lhe na cara a luz das 

tochas, é o infante D. Francisco, de que lugares do sono veio 

ele e porque virá tantas vezes. Espantou-se-lhe o cavalo, não 

podia ter sido outra coisa, com o tropear do coche e dos 

archeiros sobre as pedras da calçada, mas, comparando 

sonho e sonho, observa a rainha que de cada vez chega o 
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infante mais perto, que quererá ele, e ela que quererá. (p. 32. 

ver p. 91) 

 

Notemos, no primeiro excerto, por um lado, a explícita presença dos cheiros 

do ato sexual e, por outro, agora em menção implícita, que a rainha caminha “para o 

lado dos açougues”, que, depois, viremos a saber ser o local onde se diz serem 

“combinados os amiganços” (p. 297), ou seja, as relações ilícitas, tal como o seria 

aquela com que sonha ou que (in)conscientemente deseja, e que assumirá como 

“fraquezas de mulher guardadas no [seu] coração” (p. 113).  No segundo excerto, à 

evidente simbologia fálica da espingarda, e à possibilidade de lermos a excitação do 

cavalo como a sua própria, ou a do infante D. Francisco, seu cunhado, “que de cada 

vez chega [...] mais perto”, alia-se a englobante moldura de um cenário de caça. Este, 

alegoricamente, pode apontar para o desejo subliminar de ser caçada, pelo menos 

até ao momento em que, verificando a vontade de D. Francisco em ser rei, os sonhos 

já não serem “o que antes eram, tão deliciosos em geral, tão arrebatadores do 

espírito, tão pungidores do corpo” (p. 114). 

Morrerão definitivamente os sonhos quando, morrendo D. João V, D. Maria Ana 

se tornar regente. Ao contrário do que sucede na história contada por Manuel Milho 

durante a viagem a Pêro Pinheiro (p. 251-264), de onde os trabalhadores trarão a 

“excessiva” pedra “destinada à varanda que ficará sobre o pórtico da igreja” (p. 241), 

a rainha não fugirá com nenhum ermitão e não deixará de ser rainha. Porém, no 

romance, como na história, não conseguiremos averiguar por completo se “a rainha 

chegou a fazer-se mulher” (p. 264), ainda que haja evidências de, humanamente, D. 

Maria Ana o ter desejado. 

E talvez isso aconteça porque, apesar de tudo, na verdade, a José Saramago 

interessa não o herói R(r)eal, dotado de toda a sua grandeza histórica, mas, antes, 

repetimos, aqueles que a História esqueceu: o povo. Se D. João V foi efetivamente o 

responsável pela ordem dada para levantar o monumental convento de Mafra, a 

verdade é que foram pessoas singularmente comuns que possibilitaram a sua 

concretização. Foram aqueles “que não fizeram nenhum filho à rainha”, “que 

paga[ra]m o voto, que se lixa[ra]m, com perdão da anacrónica voz” (p. 257). Assim 

sendo, na esteira de considerações feitas por Elisabeth Wesseling, Memorial do 

convento revela-se passível de ilustrar o que, em estreita conexão com uma evidente 

projeção utópica, a ensaísta designa como ficção ucrónica: 

 

Utopian counterfactual parodies rewrite history from the 

perspective of groups that have been excluded from the 

making and writing of history. [...] These uchronian fictions 

project opportunities for gaining victory over the vis inertiae 
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into the past. In various ways and with diferente degrees of 

optimism, they invent possibilities for disrupting the power 

of the establishment, and for transforming the basic pattern 

of history as a ceaseless repetion of violence and oppression. 

[...] Uchronian fictions differ from self-reflexive historical 

fiction in that they move beyond the project of striving after a 

valid interpretation of the past. They do not turn to the past 

in a quest for authentic historical knowledge, but in pursuit of 

dormant possibilities that may figure a new beginning of 

history after Western history has run its course. Although 

some of them still address issues related to the retrospective 

recovery of the past, they do so in a way that derides the idea 

of interpretation as an impartial, or even subjectively valid, 

quest for the truth, pointing out that our versions of history 

reflect political interests and funtion as instruments of power. 

(1991, p. 162-163, itálicos no original) 

 

O monarca não é, pois, neste universo diegético, o credor remoto da admiração 

e respeito da instância narrativa. São-no, pelo contrário, todas as outras figuras 

marginais à nossa História oficial. Centrar-nos-emos, a propósito, mais uma vez, em 

Baltasar Sete-Sóis e em Blimunda Sete-Luas, na impossibilidade de falar de todas 

essas “vidas, por tantas serem” (p. 242), para usarmos as palavras do narrador 

quando regista uma lista de nomes, de A a Z, como forma de homenagear e 

imortalizar os heróis anónimos na e pela (H)história alternativa que o género 

romance também pode ser8. 

Responsável pela ilustração das dinâmicas do amor, ou da falta dele, quando 

contraposto ao casal (R)real, a este par caberá, então, impor outras importantes 

linhas temáticas do romance, nomeadamente a da crítica a uma religião que, na 

prática, não cumpre os valores humanistas que lhe deveriam assistir. São, portanto, 

muitos os exemplos e diversas as estratégias para dar voz ao descontentamento e à 

mágoa com que se regista a opressão exercida pelo braço de Deus na terra. Além do 

registo da ameaça sempre latente do tribunal do Santo Ofício e da sua 

consubstanciação nos autos-de-fé (p. 52-55, 98-99), a urdidura romanesca é 

percorrida por comentários que, de modo muito claro, inscrevem a violência de uma 

religião que não olha a meios para conseguir os seus fins. Veja-se, a título de 

exemplo, como, observando o esforço hercúleo dos trabalhadores durante o trajeto 

da pedra que vão buscar a Pêro Pinheiro, o diabo pasma “da sua própria inocência e 

misericórdia por nunca ter imaginado suplício assim para coroação dos castigos do 

seu inferno” (p. 259). Por isso, como se escreve, quando, um dia, o sentido do signo 
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for retificado, o topónimo Mafra passará a permitir ler, “letra por letra, mortos, 

assados, fundidos, roubados, arrastados” (p. 295).  

Mas, como dissemos, a problematização das questões religiosas ganha maior 

relevo a partir do trânsito narrativo do par que assumirá a centralidade dos 

acontecimentos, ao qual se juntará o padre Bartolomeu de Gusmão, e, por 

conseguinte, estender-se-á à segunda linha narrativa da obra: a construção da 

Passarola, que voará movida, não por acaso, pelas duas mil vontades de homens e 

de mulheres, recolhidas, quando em jejum, pela extraordinária Blimunda.  

À primeira vista saída da mais recôndita imaginação do romancista, pela sua 

dimensão antimimética, esta permite, contudo, ilustrar a presença, no romance, do 

que designámos como fontes oficiosas, a saber, os relatos de forasteiros, como 

Charles Fréderic de Merveilleux, compilados e publicados por Castelo Branco 

Chaves (1983, p. 162-162; ver, ainda, p. 47-48; CASTELO BRANCO, 1874, p. 29-32 e 

SARAMAGO, 1982, p. 79-80)9, e em cujas páginas encontramos a menção a uma 

mulher, que viremos a saber chamar-se Pedegache, com dons idênticos aos de 

Blimunda. Em conjunto com a construção, e com o voo, da Passarola, a personagem 

permite, ainda, que este romance histórico se abra à classificação de narrativa não 

natural, entendida por Jan Alber, entre outros, como 

 

A narrative that violates the conventions of nonfictional 

“natural” narratives (stories told by individuals to each other 

in a social setting) or other realistic or mimetic conventions. 

Alternatively, a narrative whose storyworld contains physical 

or logical impossibilities. (s./d.) 

 

A irrealidade da figura pode diluir-se, no entanto, em última instância, se 

tivermos em mente que a aceitação dos factos do universo narrativo depende da 

enciclopédia cultural de quem lê. Adaptando ao contexto as palavras de Umberto 

Eco (1979, p. 141; ver RICOEUR, 1983, p. 146) sobre a história do capuchinho 

vermelho, o que de facto interessa não é “a ontologia dos mundos possíveis e dos 

seus habitantes”, mas “a posição do leitor”. Por outras palavras, ainda que o lugar 

social em que nos situamos possa determinar o nosso ponto de vista epistemológico, 

levando-nos a suspeitar, no caso, da inteira veracidade do facto de ter existido uma 

mulher de idênticos poderes, a verdade é que as dinâmicas relacionais postas em 

jogo com as outras personagens com quem convive, fazendo sobressair a dimensão 

humana de Blimunda, podem levar também, apesar de tudo, e ainda porque, muitas 

vezes, a realidade é mais absurda do que a própria ficção, a aceitá-la, e aos seus 

poderes, como verosímeis. 
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Voltemos, porém, à questão do tratamento do tema da religião, bem como dos 

concomitantes temas da repressão e da opressão, intensificadas ao longo do 

romance a partir do momento em que o desejo régio de D. João V decide ver a sua 

obra ampliada de forma a albergar trezentos frades10 (p. 285, 286-288) e concluída 

“daí a dois anos em mil setecentos e trinta”, no dia vinte e dois de outubro (p. 281-

282, 289): 

Foram as ordens, vieram os homens. De sua própria vontade 

alguns, aliciados pela promessa de bom salário, por gosto de 

aventura outros, por desprendimento de afectos também, à 

força quase todos. [...] ia o corregedor pelas ruas, 

acompanhado dos quadrilheiros, entrava nas casas, 

empurrava os cancelos dos quintais, saía ao campo a ver onde 

se escondiam os relapsos, ao fim do dia juntava dez, vinte, 

trinta homens, e quando eram mais que os carcereiros 

atavam-nos com cordas [...] como galés ou escravos. Em todos 

os lugares se repetia a cena, Por ordem de sua majestade, vais 

trabalhar na obra do convento de Mafra, e se o corregedor era 

zeloso, tanto fazia que estivesse o requisitado na força da vida 

como já lhe escorregasse o rabo da tripeça, ou pouco mais 

fosse que menino. Recusava-se o homem primeiro, fazia 

menção de escapar, apresentava pretextos [...] e se começava 

a dizer as suas razões não as acabava, deitavam-lhe a mão os 

quadrilheiros, batiam-lhe se resistia, muitos eram metidos ao 

caminho a sangrar.  

Corriam as mulheres, choravam, e as crianças acresciam ao 

alarido [...]. Reunidos na praça de Celorico da Beira, ou de 

Tomar, ou em Leiria, em Vila Pouca ou Vila Muita, na aldeia 

sem mais nome que saberem-no os moradores de lá, nas 

terras da raia ou da borda do mar, ao redor dos pelourinhos, 

no adro das igrejas, em Santarém e Beja, em Faro e Portimão, 

em Portalegre e Setúbal, em Évora e Montemor, nas 

montanhas e na planície, e em Viseu e Guarda, em Bragança e 

Vila Real, em Miranda, Chaves, e Amarante, em Vianas, e 

Póvoas, em todos os lugares aonde pôde chegar a justiça de 

sua majestade, os homens atados como reses [...] viam as 

mulheres e os filhos implorando o corregedor, procurando 

subornar os quadrilheiros [...] (p. 291-292) 

 

Além da explícita referência às ordens dadas pelo Magnânimo11, ou do não 

menos inequívoco recurso ao campo semântico da repressão, presente, este, 
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principalmente no primeiro parágrafo citado, é ainda necessário notar uma outra 

estratégia que, agora, ilustra a abrangência do poder do rei, ou, afinal, prova que, ao 

contrário do comentário feito por Bartolomeu Lourenço, “Deus não é maneta, não 

senhor” (p. 290, ver p. 68). É assim que, a partir deste momento, não é só a Igreja 

que persegue o ser humano. Este passa, também, a ser vítima do (ab)uso da 

autoridade do próprio D. João V, como verificamos a partir do peculiar modo de 

emprego das referências toponímicas. 

Note-se, portanto, em primeiro lugar, a enumeração de localidades 

geograficamente dispersas no território português; em segundo lugar, a criação de 

uma designação (Vila Muita) que, opondo-se parcialmente a outras já existentes 

(Vila Pouca) indicia que, na verdade, pouco ou nada interessa a tentativa de precisar 

os locais onde os quadrilheiros arrebanham os homens, em efeito semelhante ao que 

se obtém pela alusão dicotómica às “terras da raia ou da borda do mar” ou às 

montanhas e à planície; em terceiro lugar, no âmbito desta mesma ordem de ideias, 

sublinhamos a pluralização a que se submetem os topónimos Viana e Póvoa que, 

mesmo reduzidos (Viana do Castelo ou Póvoa do Varzim), ou talvez por causa disso, 

confirmam mais uma vez a ilimitada dimensão geográfica onde se fez cumprir a 

vontade real. “Quanto pode um rei”, exclama, portanto o narrador, fazendo, mais 

uma vez, uso de uma linguagem que o distancia ideologicamente do governante. 

Deste se diz estar  

sentado em seu trono, alivia-se consoante a necessidade, na 

peniqueira ou no ventre das madres, e daí, daqui ou dacolá, se 

o requerem os interesses do Estado, cujo ele é, despacha 

ordens para que de Penamacor venham os homens válidos, 

ou nem tanto, a trabalhar neste meu convento de Mafra, 

levantado porque o reclamavam os franciscanos desde mil 

seiscentos e vinte e quatro, e por enfim ter ocupado a rainha 

duma filha, que nem rainha de Portugal vai ser, mas de 

Espanha, por interesses dinásticos e particulares. (p. 293) 

 

Talvez por isso, numa análise que assumimos subjetiva, ainda que o título do 

romance aponte diretamente para a existência de uma narrativa que privilegia a 

reconstrução da memória de um convento cuja primeira pedra foi lançada a 17 de 

novembro de 1717 (p. 134), o narrador constantemente desvie o seu interesse, e 

também os seus afetos, para um outro relato: o da construção da Passarola. Sendo 

embora certo que aqueles momentos lhe servem para, em nome do autor12, 

diversamente expor o seu posicionamento e empenhamento vincadamente 

ideológicos, a verdade é que, desde o início, essa não é a história que mais parece 

interessar-lhe.  
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 Com efeito, Mafra, e o seu convento, embora dando o mote ao romance, são 

narrativamente recuperados apenas nos interregnos da construção do engenho 

voador: quando, por exemplo, interrompida a sua construção na Quinta de S. 

Sebastião da Pedreira, por ocasião da viagem de Bartolomeu de Gusmão à Holanda 

para trazer o segredo alquímico do éter que faria voar a sua criação, Baltasar e 

Blimunda aí se deslocam (p. 96, 101); ou quando, após o seu primeiro voo, a 

Passarola aterra na Serra do Barregudo, perto de Monte Junto (p. 207), e, 

desaparecido o padre, Baltasar e Blimunda permanecem na vila13. Ainda assim, os 

capítulos que incidem sobre a construção do convento são sistematicamente 

entrecortados pelos desvios narrativos respeitantes, por exemplo, ao regresso de 

Baltasar ao local onde a máquina de voar se encontra escondida (p. 222, 265-272, 

333-335).  

A provar, ainda, o ponto de vista que sugerimos, registe-se que, quando, por 

descuido, Sete-Sóis sobe aos ares levado pela passarola (p. 335), o narrador opta 

por, com Blimunda, procurar o seu paradeiro, definitivamente deixando por 

desenvolver os detalhes quer da construção da basílica quer da sua anunciada 

faustosa sagração. O seu dever, de modo claro o afirma, “é ir atrás daquela mulher 

que a quantos encontra vai perguntando se viram um homem com estes sinais, 

assim, assim [...]”. A aceitação desta responsabilidade acontece, não só porque “de 

pompas reais temos nós avonde, as diferenças conhecemo-las, ele é mais brocado, 

menos brocado, ele é mais ouro, menos ouro” (p. 339), mas, essencialmente, porque 

é este o foco narrativo que condensa aquela que consideramos a mais importante 

dominante temática da produção ficcional do autor: o poder do Homem e, 

naturalmente, em concomitância, a menorização absoluta do poder de Deus. 

De acordo com o exposto, não é difícil observarmos que a crença religiosa, 

centrada, principalmente no padre Bartolomeu de Gusmão14, caminha na proporção 

inversa à construção da passarola. Por outras palavras, como já sublinhámos em 

outra ocasião (ARNAUT, 1996, p. 47), à medida que a ação avança e a passarola vai 

estando pronta, as dúvidas e a descrença ensombram, cada vez mais, o espírito da 

trindade terrestre. É como se da construção e do sucesso do pássaro voador 

dependesse toda a conceção acerca do Homem, da Religião e do Universo. Não 

esqueçamos que a máquina voa, hereticamente disputando o interdito território 

divino, movida pelas duas mil vontades de homens e de mulheres recolhidas por 

Sete-Luas, a quem coube, antes disso, a importantíssima tarefa de, com os seus olhos 

de lince, inspecionar as falhas dos materiais, para “descobrir a fraqueza escondida 

do entrançado” ou “a bolha de ar no interior do ferro” (p. 90) deste Pássaro 

construído ao som da mágica música do cravo de Domenico Scarlatti (ver ARNAUT, 

2006, p. 45). 

Em suma, o pendor histórico-didático a retirar da leitura deste romance em 

que História e ficção se entretecem de modo tão inextricável quanto fascinante, 
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traduz-se, portanto, por um lado, na assunção da necessidade de suspeitarmos das 

verdades ditas históricas, e, por outro, na defesa do princípio, tornado moral 

humanista, de que, como afirma o narrador, “Mesmo já cá não estando Sebastiana 

Maria de Jesus para ajudar com as suas revelações, é fácil ver que, faltando os 

homens, o mundo pára” (p. 66). 

 

Notas 
 
* Artigo também publicado em Leite, A. M.; Bergamo, E. A., Canedo, R. (orgs.). A 
permanência do romance histórico: literatura, cultura e sociedade. São Paulo: 
Intermeios, 2021. 
 
1 Em categorização semelhante à apresentada por Joseph Turner (1979), Halsall 
(1984, p. 81-104) divide os romances históricos em cinco grupos: 1) os que 
evidenciam respeito escrupuloso pela documentação histórica, 2) os que se 
caracterizam pela ausência de confirmação documental (nestes, as referências 
históricas são mínimas, prevalece o anacronismo, a arbitrariedade espacial e as 
personagens inventadas), 3) os que combinam personagens e acontecimentos 
históricos com personagens e acontecimentos inventados, 4) aqueles onde continua 
a dominar um certo respeito pela historicidade pois as falas e os actos das 
personagens não entram em conflito com as doxa culturais em vigor, 5) aqueles em 
que abundam os chavões/frases históricas que a tradição atribui aos grandes nomes 
do passado. 
 
2 Ver, a propósito, ARNAUT, 2002, p. 295-321. 
 
3 As afinidades entre História e ficção passam ainda pela dimensão narrativa 
partilhada por ambas (ANKERSMIT, 1983, WHITE, 1984). Ainda que a uma das 
formas de representação histórica, os anais, não presida o imperativo da 
componente narrativa, ou à cronística apenas assista a aspiração à narratividade, à 
História propriamente dita esta é, justamente, o que interessa e a compõe. Segundo 
Hayden White (1987, p. 5), “the official wisdom has it that however objective a 
historian might be in his reporting of events, however judicious he has been in his 
assessment of evidence, however punctilious he has been in dating of res gestae, his 
account remains something less than a proper history if he has failed to give to 
reality the form of a story. Where there is no narrative, Croce said, there is no 
history. And Peter Gay, writing from a perspective directly opposed to the relativism 
of Croce, puts it just as starkly: ‘Historical narration without analysis is trivial, 
historical analysis without narration is incomplete’”.  
 
4 Para Moretti (2006, p. x), “The Novel combines two intersecting perspectives. First, 
the novel is for us a great anthropological force, which has turned reading into a 
pleasure and redefined the sense of reality, the meaning of individual existence, the 
perception of time and of language. The novel as culture, then, but certainly also as 
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form, or rather forms, plural, because in the two thousand years of its history one 
encounters the strangest creations, and high and low trade places at every 
opportunity, as the borders of literature are continuously, unpredictably expanded. 
At times, this endless flexibility borders on chaos. But thanks to it, the novel becomes 
the first truly planetary form: a Phoenix always ready to take flight in a new 
direction, and to find the right language for the next generation of readers”. 
 
5 A propósito das funções desta importante categoria narrativa, Carlos Reis (2015a, 
p. 18) diz o seguinte: “Em primeiro lugar, a descrição da personagem tem uma 
dimensão funcional própria. Ela serve para operar representações daquela natureza 
a que James Phelan chama temáticas [...]. Em segundo lugar, falo da dimensão 
representacional da descrição, de novo um aspeto decisivo para a concretização do 
realismo, das leituras a que ele convida e dos efeitos cognitivos daí decorrentes. É 
esta dimensão que, pela via da representação de objetos e pessoas, autoriza, a partir 
da ficção, um conhecimento do real que, neste contexto estético, almeja ser coerente, 
social e psicologicamente sugestivo e ideologicamente consequente. Refiro-me, em 
terceiro lugar, à dimensão narratológica da descrição da personagem e dos seus 
atributos, tendo que ver com a articulação semionarrativa desta categoria do relato, 
cujos modos de existência dependem dos termos em que aquela articulação se leva 
a cabo: são os códigos que ela convoca (focalizações, tratamentos do tempo, regimes 
de enunciação, registos estilísticos, etc.) que em boa parte condicionam a 
hierarquização da personagem e a sua configuração”. 
 
6 Referimo-nos à Dissertação de Mestrado apresentada à Faculdade de Letras da 
Universidade de Coimbra em 1994 e publicada em 1996. 
 
7 Veja-se, a propósito, a “sábia e céptica sentença” de que “Maus, são todos os 
homens, a diferença só está na maneira de o serem” (p. 114), ou o excerto relativo à 
consciência que tem das restrições a que a mulher nobre deve submeter-se, por 
ocasião dos conselhos que dá à infanta D. Bárbara antes do seu casamento: “os 
homens são sempre uns brutos na primeira noite, nas outras também, mas esta é 
pior, eles bem dizem que vão ter cuidado, que não vai doer nada, mas depois, credo 
em cruz, não sei o que lhes passa pela cabeça, põem-se a rosnar, a rosnar, como uns 
dogues, salvo seja, e as pobrezinhas de nós não temos mais remédio que sofrer-lhes 
os assaltos até conseguirem os seus fins, ou então ficam em pouco, às vezes sucede, 
e nesse caso não devemos rir-nos deles, não há nada que mais os ofenda, o melhor é 
fingir que não demos por nada, porque se não for na primeira noite, é na segunda, 
ou na terceira, do sofrimento ninguém nos livra” (p. 307). 
 
8 Procedimento semelhante será usado em História do cerco de Lisboa, quando o 
narrador aponta alguns dos guerreiros que “entraram na morte cheios de uma vida 
que não aproveitou a ninguém. Com eles, estendidos no fundo da barca, uns sobre 
os outros, comprimidos pela estreiteza do espaço, irão também Diogo, Gonçalo, 
Fernão, Martinho, mendo, Garcia, Lourenço, Pêro, Sancho, Álvaro, Moço, Godinho, 
Arnaldo, Soeiro, e os que ainda faltam para a conta, alguns que têm o mesmo nome, 
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porém aqui não mencionados para que não se nos possa protestar, Desse já se falou” 
(SARAMAGO, 1989, p. 285-286). 
 
9 Ver ARNAUT, 1996 e ARNAUT 2006 para a construção desta personagem. 
 
10 “Primeiro falou-se em treze frades, depois subiu para quarenta, agora já andam os 
franciscanos da albergaria e da capela do Espírito Santo a dizer que hão-de ser 
oitenta” (p. 109, ver p. 118). 
 
11 No que podemos designar como primeira fase de construção, sabemos do caráter 
não obrigatório dos trabalhos do convento: “O meu nome é Francisco Marques, nasci 
em Cheleiros, [...] tenho mulher e três filhos pequenos, toda a minha vida foi 
trabalhar de jornal, e, como da miséria não via jeito de sair, resolvi vir trabalhar para 
o convento [...], O meu nome é João Pequeno, não tenho pai, nem mãe, nem mulher 
que minha seja, [...] apareci numa aldeia ao pé de Torres Vedras [...], se a Mafra vim 
foi porque gosto de trabalhar com os bois, os bois andam emprestados neste mundo, 
como eu, não somos de cá, Chamo-me Joaquim da Rocha, nasci no termo de Pombal, 
lá tenho a família, [...] o ganho não dava para comer, então disse à mulher, vou para 
Mafra, é trabalho garantido e por muitos anos [...], O meu nome é Manuel Milho, 
venho dos campos de Santarém, um dia os oficiais do corregedor passaram por lá 
com pregão de haver bom jornal e bom passadio nestas obras de Mafra, vim eu e 
mais alguns [...], O meu nome é João Anes, vim do Porto e sou tanoeiro, também para 
construir um convento são precisos tanoeiros [...], sobre a minha vida não tenho 
muito que dizer, deixei a família no Porto, lá e vão governando [...], O meu nome é 
Julião Mau-Tempo, sou natural do Alentejo e vim trabalhar para Mafra por causa das 
grandes fomes de que padece a minha província, nem sei como resta gente viva [...], 
eu se vim para Mafra foi porque o vigário da minha freguesia apregoava nas igrejas 
que quem viesse passava a ser criado de el-rei, não bem bem criado, mas como se o 
fosse [...], O meu nome é Baltasar Mateus [...] fui para a guerra de el-rei, ficou-me lá 
a mão esquerda, [...] e como deixei de servir para a guerra, voltei a Mafra, mas estive 
uns aos em lisboa, é só isto e nada mais [...] (SARAMAGO, 1982, p. 236-237). 
 
12 Para a identificação entre autor e narrador na ficção saramaguiana, ver 
SARAMAGO, 1997a, p. 40-41; SARAMAGO, 1997b, p. 80; SARAMAGO, 2000, p. VI; 
REIS, 2015b, p. 101. 
 
13 Afirma-se lapidarmente no final do oitavo capítulo: “El-rei foi a Mafra escolher o 
sítio onde há-de ser levantado o convento. Ficará neste alto a que chamam da Vela” 
(p. 86). As obras da basílica serão retomadas no décimo capítulo e, depois, do décimo 
sétimo ao décimo nono capítulo e, também, no vigésimo quarto capítulo.  
 
14 Entre outros exemplos, repensa-se o dogma da Santíssima Trindade (p. 166, 171-
173, ver, ainda, p. 187). 
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