
 
ESCOLA SECUNDÁRIA C/ 3º CEB DE LOUSADA 

Fantasia histórica 

"Fantasia histórica" porque a narrativa acontece num contexto histórico claramente 

perceptível - que abarca o esforço do Rei Dom João V, a partir de 1717, em construir 

o Convento de Mafra a fim de obter favores divinos e conseguir engravidar a Rainha 

Dona Maria Ana Josefa, para produzir um herdeiro. Disposto a reconstruir a sensação 

da época, Saramago, tantas vezes chamado de "neo-barroco", de facto recorre ao 

estilo dessa escola literária, empregando frases longas, inversões e parágrafos de 

duas páginas ou mais, além de diálogos não marcados e encaixados em parágrafos 

de exposição narrativa. Ao contrário da alta fantasia, que é ambientada num mundo 

secundário semelhante mas diverso do nosso, e por isso possuidora de mais 

"liberdade" de construção de mundo, na fantasia histórica o autor compromete-se a 

referir-se sempre ao contexto histórico e cultural da época que evoca. Esta é, por 

exemplo, a era dos autos-de-fé, em que os supostos hereges "julgados" pela Santa 

Inquisição são queimados vivos em praça pública, para o deleite dos fiéis. Saramago 

agrega um número de histórias que atestam o papel central da religiosidade em 

Portugal do século XVIII, além dos azares da guerra e dos costumes sociais. 

Não seria fantasia, porém, se não existisse magia ou sobrenatural no livro. Como 

talvez seja de esperar de Saramago - um filho de camponeses e comunista convicto - 

não encontramos essa magia explícita num retrato da aristocracia portuguesa, apesar 

da suposição de uma intervenção divina na gravidez de Dona Maria Ana.  

A jovem Blimunda, moça comum de apenas 19 anos, é uma vidente - tem o poder 

de ver por dentro das coisas, um olhar que atravessa objectos sólidos, mas que 

também vê as vontades secretas das pessoas. Blimunda associa-se a Baltasar, ex-

militar mutilado na guerra, agora um vagabundo paupérrimo e a Bartolomeu 

Lourenço de Gusmão, padre nascido em Santos, no Brasil e pioneiro da aviação. 

Baltasar e Blimunda tornam-se amantes e ela jura que ele não será apenas o objecto 

da sua vidência. 

Bartolomeu, personagem histórico de quem se diz ter voado num balão de ar 

quente, chamado "Passarola" em Agosto de 1709 (ao que se supõe, 74 anos antes do 

voo do aparelho dos Montgolfier* da França) é apresentado como alguém que 



desperta o pior interesse possível da Inquisição. Historicamente, ele teria sido 

acusado de simpatizar com judeus, tendo fugido para a Espanha. No romance 

“Memorial do Convento ele precisa da ajuda de Baltasar e Blimunda para escapar da 

perseguição. Os três fazem isso mesmo na Passarola, descrita mais com base em 

desenhos posteriores e bastante especulativos, do que naquilo que os pesquisadores 

actuais imaginam que fosse o aparelho (do qual não resta documentação alguma). 

Tais desenhos retratam uma espécie de barco alado, com duas esferas: uma na popa 

e outra na proa, as chamadas "esferas de âmbar" na obra de Saramago. E na "vida 

real" a Passarola mal aguentou o peso de um homem... 

Acontece que, ao contrário de ser um balão de ar quente como teria sido na 

realidade, em Saramago a Passarola voa pelo acumulação de "vontades" humanas 

(quando da morte dos seus detentores, em autos-de-fé) capturadas por Blimunda e 

inseridas nas esferas de âmbar. O aparelho sobe e desce a partir do desvelo ou da 

cobertura dessas esferas. Isto certamente é fantasia pura (mas com aquela sugestão 

de lógica aplicada ao uso da magia) e, tratando-se de Saramago, não é possível 

deixar de interpretar a premissa como o resgate do impulso utópico de pessoas 

oprimidas por um sistema tirânico por parte da Inquisição. O efeito final, porém, é 

trágico e pessoal: Baltasar, após ter-se separado involuntariamente de Blimunda, 

acaba atado a um poste, prestes a ser imolado num auto-de-fé mesmo no instante 

em que ela finalmente o reencontra, bem a tempo de recolher a sua "vontade". 

Memorial do Convento deveria ser um marco para os escritores de fantasia 

brasileiros e portugueses, justamente por revelar o potencial da fantasia na 

investigação do nosso passado ibérico. 

 
Escritor e crítico, Roberto de Sousa Causo é autor do romance A Corrida do Rinoceronte.  

 
 
 

* Em 1783, em França, Stephan e Joseph Mongolfier voam no 1º balão dirigível de ar quente. 


