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Capítulo Um
A Evolução  

da Vassoura Voadora

A inda não foi descoberto o feitiço que 
permita aos feiticeiros voar sem auxílio 

na sua forma humana. Os poucos Animagi que 
se transformam em criaturas aladas podem 
desfrutar do voo, mas são uma raridade.  
O feiticeiro ou feiticeira que se Transfigura em 
morcego tem possibilidade de se erguer no ar mas, 
dotado de um cérebro de morcego, esquecer ‑se ‑á 
com toda a certeza do seu destino assim que 
começar a voar. A levitação é vulgar, mas os nossos 
antepassados não se contentaram com pairar a um 
metro e meio do chão. Queriam mais. Queriam 
voar como os pássaros, mas sem os inconvenientes 
de terem de deixar crescer penas.
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O Quidditch Através dos Tempos

Hoje em dia, estamos tão acostumados ao 
facto de todas as casas de feiticeiros da Breta‑
nha terem, pelo menos, uma vassoura voadora 
que raramente nos detemos a perguntar a razão. 
Por que motivo teria sido a humilde vassoura o 
único objeto legalmente autorizado como meio 
de transporte dos feiticeiros? Por que motivo não 
adotámos, no Ocidente, o tapete, tão querido 
dos nossos irmãos do Oriente? Por que motivo 
não decidimos produzir barris, cadeirões ou 
banheiras voadoras? Porquê vassouras?

Percebendo rapidamente que os vizinhos Muggles 
procurariam explorar os seus poderes se tivessem 
conhecimento de toda a sua extensão, as feiticeiras 
e feiticeiros viviam de forma recatada, muito antes 
de ter sido aprovado o Estatuto Internacional do 
Sigilo da Magia e Feitiçaria. Para poderem ter em 
casa um meio de voo, teria de ser algo discreto, fácil 
de esconder. A vassoura era ideal para este fim; não 
exigia explicações nem desculpas no caso de ser 
encontrada por Muggles, transportava ‑se com faci‑
lidade e era barata. Contudo, as primeiras vassouras 
com feitiços de voo tinham as suas desvantagens.
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O Quidditch Através dos Tempos

Os registos mostram que os feiticeiros europeus 
já usavam vassouras voadoras em 962 d. C. Um 
manuscrito alemão com iluminuras deste período 
mostra três mágicos a desmontar das suas vassou‑
ras com uma expressão de grande desconforto no 
rosto. Guthrie Lochrin, um feiticeiro escocês que 
escreveu um texto em 1107, conta como sofria 
com «as nádegas cheias de lascas e as hemorroidas 
inchadas» após uma curta viagem de vassoura de 
Montrose a Arbroath.

Uma vassoura medieval em exposição no 
Museu do Quidditch em Londres dá ‑nos uma 
ideia do desconforto de Lochrin (ver Fig. A). Um 
cabo de madeira de freixo, grosso e cheio de nós, 
com ramos de aveleira grosseiramente atados a 
uma das extremidades, não é nem confortável, 
nem aerodinâmico. Os feitiços que lhe puseram 

Fig. A
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O Quidditch Através dos Tempos

são igualmente elementares: só se desloca para a 
frente a uma única velocidade; sobe, desce e para.

Como, nessa época, as vassouras eram fabri‑
cadas em família, havia uma enorme variedade na 
velocidade, no conforto e na forma de tratamento 
deste meio de transporte. Por volta do século xii, 
porém, os feiticeiros tinham aprendido a trocar 
serviços, podendo um bom fabricante de vas‑
souras trocá ‑las pelas poções que o seu vizinho 
produzia melhor do que ele. Depois de as vassou‑
ras se terem tornado mais confortáveis, passou a 
voar ‑se por prazer e não apenas como meio de 
deslocação entre o ponto A e o ponto B.
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