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Miguelismo e Maria da Fonte 
- Notas para uma Leitura Mitanalitica 

Armando E. Mallzeiro da S i l v a  

Alberto Filipe Araújo 

ABERTURA AO ESTUDO DO "CASO" 

O exercício hermenêutico ' que nos propusemos apresentar, neste Congresso Histórico comemora- 
tivo dos 150 anos da Maria da Fonte, sugestivamente rotulado 'XO E t z c o n t r o  da História", parte de uma 
sincronia - 1846-47 -de diferentes dinâmicas sócio-políticas (miguelista, caiíista e setembrista), intelegíveis 
numa conjuntura sócio-económica de agudas e de complexas antinomias (antigo/nioderno, reacção/progres- 
so ...), para culminar na "leitura" das respectivas implicações simbólicas (e rníticas) dessa "coincidência", 
porque, como s~iblinhou Emest Cassirer, o Homem é um aniinal siri~bolicus. 

A chamada RevoluçiÍo do Minho ou da "Maria da Fonte" (finais de Março de 1846), revolta de mulheres 
contra as leis da saúde e a reforma do sistema tributário do Govemo ditatorial e centralizador do cartista 
e maçon Costa Cabral, prosseguida e ampliada pela sublevação popular e setembrista da "Patuleia" (de 8 

Braga, 8 (1). 117-142 e 8 (2) 1995 (no prelo). A nossa proposta visa, dentro da possível, enriquecer o modelo hermenêutico durundiano, não 
só com o conceito operatário de "ideologema" (bidimensional e unidimensional), necessirio h compreensão do binómio mito-ideologia presente, 
por exemplo, nos discursos politico e cultural da nosso tempo, mas também com o emprego exclusivo da mitanilise em sentido Into (absorvendo, 
oois. a definicão dada oor Durand h mitocrítica). ou seia. entendida como método que visa n detecção dos traços míticos (essuemus miticos) . . 
latentes ou difusos (mito implícito) e patentes (mito enplicito), visto que nem sempre n presença da mito é "captudu", nos tecidos social e textual. 
pela consciência colectiva, como tem sido mostrado, com clareza, pelo saciálogo durandiano Jean-Pierre Sironneau. E é, justamente, por isso, 
que, para além da busca de um conceito de ideologia amplo e aberto h "dimensáo mítici". se toma oportuna uma proposta metodolágicn de 
identificaç8o dos ideologemas, conseguida graças a um modelo mitanalítico organizado em três níveis: o 1" nível consiste na recolha das fontes 
primárias e secundárias, que sáo todos os textos passíveis de revelarem e de indagarem uma maior ou menor espessura mítich e, par isso, 
o conjunto é, naturalmente, vasto e aberta a fontes da mais diversa natureza (política, biagriifica. científica, pedagágica, estética, religiosa, etc.) 
e seja qual for o seu suporte específico -escrito, grafico, pictural, fflmico ou arquitectónico; o 2" nível consiste em operar cortes sincránicas 
para se detecwr as ideologemas unidimensionais e bidimensionnis, o que pressupõe não só um conhecimento e domínio autorizado do contexto 
politica-sacia1 da época, na qual se moveu ou move o autor ou autores dos respectivas textos analisados, coma também dd tradiçia mitolágicn 
h qual esses textos estão associados; e 3." e último nível desemboca numa análise de  profundidades, que nos conduza, amvés do exame cdtico 
das listas de ideologemas unidimensionais e bidimensionais - especialmente destes últimos -, h presença, mais ou menos difusu, dos esquemas 
miticos conhecidos (como, por exemplo, o de Prometeu), e é devido n esta conatação ou mesmo denotação ideologémica que se pode passar 
B fase da legitimação, a qual reenvin, por sua vez, para ss "estruturas untropológicus do imoginWa". 
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de Outubro a Julho de 1847), foi, como se sabe, aproveitada com propósitos restauracionistas pela "lugar- 
tenência" (no exílio e ein Portugal) do infante D. Miguel (rei de 1828 a 1834), banido e exilado após a 
derrota militar do seu exército na batalha da Asseiceira, em 16 de Maio de 1834, pelas forças expedicionárias 
liberais de seu irmão D. Pedro IV, ex-imperador do Brasil. 

A Causa miguelista encontrava-se dividida entre o grupo de alguiis notáveis no exílio (Roma e Londres) 
e os "operacionais" dispersas de iioite a sul do país, além, claro está, das profundas querelas e divergências 
internas, antigas, notórias e insanáveis, como, recentemente, observou, e bem, Maria Teresa Mónica: o "migue- 
lisrrio serlipie se apreser~toil divirlido, frugiiientatlo, reparfido, pnrtillzado, por várias cazrsas e para diversos 
objectivos"'. António Ribeiro Saraiva, lim miguelista siri-generis e ex-representante diplomático de D. Miguel 
em Londres, onde permaneceu após 1834, recebera do "seu rei", ein 1842, a condução "dos negócios políticos", 
encargo assumido com energia e em dissonância de fundo com a estratégia dos "umeiros", ou seja, dos adeptos 
da participaçãoeleitoral dos miguelistas. Ribeiro Saraiva, atento àevolução internacional do movimento legitimista, 
considerou deplorável a prática "urneira" dos legitimistas franceses e enfatizou, por isso, as vantagens da abstenção, 
complemeutada pela focmação extra-eleitoral de uni bloco político foite e capaz de conduzir a profundas mudanças 
institucionais no regime monirquico-liberal. Os desastrosos resultados eleitorais de 1845 pareciam confirmar 
as suas teses e deram-lhe ânimo a ultimar um duplo plano: por um lado, era necessário intensificar a campanha 
diplomática com vista a melhorar a promoção, junto dos círculos políticos europeus, da imagem de um miguelismo 
novo,"inodeino", unificador e tolerante; e, por outro, angariar bons apoios para o êxito de uma revolta popular 
devidalilente secundada coin aimas e generais4. Os acontecimentos da Primavera de 1846, no noroeste poituguês, 
proporcionaram-lhe o ensejo de concretizar tal plano. De pronto, expediu urna espécie de proclamação encabeçada 
"Eiii rzonie de sua riingestcidejdelissiriin e1 rei o senhor Doni Miguel i"' e, depois, acertou com o general Mac 
Doiiell a sua partida para o "terreno de operações" na função militar de Comandante em Chefe e coordenador 
das acções de guemlha ou de revolta populx deseiicadeadas localmente. A aventura, porém, revelar-se-ia trágica, 
com a próp~ia morte do niilitar inglês, o que mostra ter sido impossível a articulação entre uma visão conveiicional 
de coinando de forças regulares e a prática guerrilheira. Prática essa, mais ou inenos autónoma e disseminada, 
um pouco por iodo o lado, teudo freiite figuras rocambolescas, como o famoso P.' Casimiro José Vieira, auto- 
procla~nado Defeizsot. das Ciizco Cliagns, que só em Noveiiibro de 1846. aquando da ocupação de Braga, se 
integrou, de facto, no plano da "Re~tauração"~, dando voz, de forma contraditória e pouco esclarecida, às angustias 
populares7 e vindo, muito mais tarde, em 1883, a dar ao prelo os seus Apoiztanzeiitospara a Historia da Revoliiçcio 
c10 Mirzho eni 1846 ...'. 

2 - MÓNICA, Maria Teresa - E>,í,icios rrtigrre1isrri.s. "Revista da Biblioteca Nacional". Lisboa, 2 série, 9 (2) 1~1.-Dez. 1994, p. 24. 
E da mcsmn autora veia-se ainda Idem - Coi7rrr~orirlêiicio ,iii,qrre/ista: rciros e oei-,soitoperzs. "Revista da Biblioteca Nicionul", Lisboa, 29éric. 
2 ( 1 )  1987. p. 61-92, 

3 - Vcje-se, a este propbsito. a interpiet;i$8o de ALVLM, Carlos - Pi.efiício, ir, "A Revolta miguelista contra o cnbralismo. Cnnns dc 
Aiit'6nio Ribeim Saraiv:~ a C5ndido Figueiicdo c Lima. Finaçllo do texto, preficio e notas de ...". Lisboa. Assirio e Aivim, 1985, p. 9-36. 

4 - A génes: e cstcns5o deste piario, ùçni como a sua concretiiii$llo, foi alvo rir rigorosa anzílise par CAVALINHOS. José Brissos Reis 
Sobral - A  h!s!irrcic50 r>,igscli.~tri rias i-eririAtcirrs <r Cosrri Cnbinl (1842-18471. Ele,i~e,iro.~ prrio o srir crn,do. Disserrnp?~ de Mesrmrlo eoi 
Hisrúrin dos Séo~io.~XlX eXX, ~~pr-eseiirn<l<i ir Focirlrlnile rie Cit~icior Socinis e Hririmilnr (10 U~>iise,-ii<lo<le Now rle Lirboo. Lisboa, 1990 (policop.). 

5 - Oit rtoi,,? </e suo i>iogesrorle /ideli.v.~iian e1 i r i  o seiiiiur D. Miiriel  I. Londres. Schiilze & Co., s.d. 
6 - Veja-se CAVALINHOS. José Brissos Reis Sobr;il- ob. cit., p. 105-1 17. 
7 - O discurso do P.e Cnsimiio foi analisado no coiitexto da prablcmática sobre a candura dii Igreja face N s )  dinhmicn(s) popul.ar(es) 

por PINTO. Manuel - A  Igrujo e n irlsririeigrín popslnr r10 Minhu de 1846 (o oci.50 r10 P Cnsii~ziro Vieirnl. "Estudos Contempor5neos". Pano 
10) 1979. p. 83-134. 

8 - VIEIRA, Casimira José - Apor,r<tr>,e,lros pnm a liirioi-in do r c v o l r r ~ ~ ~ d o  iMiriho ein 1846 ou lia iMnria rln Foiire erci-ipros pelo ... fiitdo 
o g i r e m  eitr 1847. Brage. Typograpi>ia Lusitaiva. 1883. H6 eiii~" fac-siniiie com pref, de José Maiiuel Sobral: Lisboa, EdiçUes Rolim. 1987. 
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O envolviinento desse padre-guerrilheiro do concelho de Vieira e de muitos outros sacerdotes foi logo 
visto pelas autoridades como factor de instmmentalização miguelista da população rural e camponesa. No 
entanto, o siinplismo redutor e maniqueista da acusação oficial de nada serve para a análise do processo. 
Em rigor, a presença, nesses focos de insurreição amada, do clero, a par, obviameiite, da pequena nobreza 
local ou de "bandos" de antigos soldados convencionados em Évora-~onte,  indicia, apesar de certos efeitos 
desagregadores, a sobrevivência no Portugal "profundo" da antiga base sociológica da contra-revolução 
miguelista e do correspondente dispositivo de propaganda ideológica (ideo-propagandístico) q, mobilizador 
de energias e de vontades, tal como sucedera a partir da Vilafrancada (1823) e, em especial, durante o reinado 
miguelino. Mas, tal como eiitáo, inexoravelmente "desencontrado" da História! ... 

Na base desse dispositivo é possível "isolar" um pensamento, um corpils de doutrina filosófico-política 
- o tradicionalismo contra-revolucionário -, assente nas seguintes traves mestras: 

(a )  - unia concepção antropológica radicada na visão teológica da vida, rlcr quol decorria a s~cjeição 
do papel do hon~ein aos desígnios da PI'ol~idêilcia, opessiinisrno face à imt~lreza Iiuinana, deduzido do 1)ecorlo 
origiizal, e a clara denegaçnó da antonornin huviana, porque não se reconhecia ao 1zonzerii a capacidade 
de sustentar enl si mesino os direitosfimdari~erztais - a igualdade e a liberdade eram dons exchuivos de 
Deus; 

(b )  - urna ordem social que coiitraplniha ao célebre “/)acta social" de Rolrssenll a cl.inçüo divina 
da sociedade, da autoridade e, por conseqirêricia, do próprio ordencnnento jurídico $rrldan~ental; 

( c )  - uma orgailização da sociedade, de algwn riiodo, estribada na fói?inlla agostir~iana de qne r1 nin1- 
tiplicidade deriva do uno e parn o uno tende serizpre, oir seja, de que há 11r11a unidade ontológica (Dens 
princípio efim línicos) sitbjaceiite à dicotoiiiio espírito - inatéria, ordeiii teriiporal e ordern esl~iritnnl, clicotornia 
aparente, que é resolvida pela s~rbordinação do ternl)oiill à slcperioridode Ôntica do espiiit~ral e trndnzida 
nas seguintes implicações s ~ c ~ ~ - J I o ~ ~ ~ ~ c u s :  a Igreja, representante da ordeni espiritrtnl no riinrido, reserva 
uina visibilidade e luna jlcrisdicidade próprios, e, conseqilerzte>izei1te, itriia clara iride[)encl21icia do Estado 
nzonárquico, ernbora este, através do seu chefe ( o  rei), se iderltifique e sitbordine à sacialidade divina (fonte 
de legitiniação política); o poder ternl)oral procede, pois, clrrrarnente de Dens e rzãu do Povo; a sobernriia 
política, delegadaporDensno rei, i160 adtnitepartill~a, oit, pelomenos, rinopode degenerarna sitbalrerriiznção 
do nionarca ou na pulverizaç6o anárquica da sua "responsabilidade absollrta"; e, portanto, a estrlrtiirzi 
socio-politica é piranlidal, articulando-se o riiortarca, hereditário e escoll~ido por Deus, com cis ordens ou 
corpos sociais, estratificados até à base e bein demarcados funcionalnlente (a  nobreza é 1 1 ~ 1  corpo intermédio 
entre o vzonarca e o povo, apto a limitar everztuais abusos daquele e a proteger a vida deste; o clero, 
cumpre unlafilnção estabilizadora da ordern vigente, nias para isso deve rnanter intactu a sua jurisdiçüo 
e a sua força económica; e o povo, constituido, sobretltdo, por can~~~oneses  e artesüos, está longe de ser 
ittna entidade abstracta, representada pelo conceito de cidadania, antes abarca gncpos concretos, votados 
a profissões ditas ii~ecdnicas e "convidados" ao exercício da virtude da obediência); 

(d)  - nina ordern económica associada à&ndameiltaçtio teórica de prbticas ancestrais iiicontoriiáveis: 
a posse da propriedade era cedida a partir do vértice "sagrado" do Poder tein/~oral e devia ser trarisnlitida 
de gemção a geração ou ernprazada, isto é, vinculada ao dotnínio directo (OS  legitilnos serilzores da term) 

9 - Veja-se SILVA, Armando Banciras Malhciro de - Migl[eli.sr>~o. i<leologio e iiliio. Coimbro. Livraria Minerva, 1993. p. 5-218. 
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e trabalhada/fruída (por renovação de vidas) pelos detentores do domínio útil, gerando-se em tomo desta 
?natriz (esserrciabrrerrte agrária) urna rede cotnplexa de direitos senhoriais, de rendas, de dízimos, de forais, 
de berzeficios vários, indissociáveis da estratificação social; e a eventual aceitação do comercialismo e 
da irtd~~strialização dependeria da viabilidade de integração destas forlrias, poterzcialmente petversas e 
teridenciabnente peflilbadoras da "ordem natural': na "rrzoldura" tradiciorral; e 

( e )  - urna ordem política, decorrente das anteriores e corzsubstanciada, primeiro, na recusa de urn 
centralisvio abstracto contrário à sobrevivêrzcia, nurn só Estado (conzurzidade política), de 1 1 1 1 ~ ~  pluralidade 
de corn~inidades (da aldeia à região) corrz certa capacidade de auto-regiilação; segundo, na defesa de urrla 
Leifundarnental do regime, fixada não por contrato, nerrz por divisão racional de poderes (a  Constituição 
liberal), mas no acto revtoto e iwevogái~el da fundação, e, terceiro, tia irripossibilidade, face à lógica 
organicista adoptada, da trarisforniação das Cortes, espaço de diálogo hierarquizado e de biiscadonecessário 
equilíbrio entre interesses corporativos opostos, nu»za instuncia de representação izacional, detentora da 
faculdade legislativa 'O. 

Mas a par deste pensamento, demasiado heterogéneo e anacrónico (isto é, refractário ao "ciclo", então 
emergente, de industrialização, de individualismo, de modernidade ...) para se afirmar como programa de 
acção política eficaz, foi-se reproduzindo, no plano psicológico e culto-mental, um discurso ideológico 
enformador das motivações e das práticas quotidianas e estruturado emquatro ideias-força: aReligião (Católica, 
Apostólica e Romana); a Maçonaria (moderna expressão de Lucífer ou do Anti-Cristo); a Constituição 
(subversáo da "multissecular", da tradicional ordem social e política, principiada em Deus); e a Legitimidade 
(do rei, da Monarquia, que precede ou é irredutível à soberania popular). Um discurso derramado através 
de mediadores "naturais" (os clérigos seculares e regulares, os "homens bons" dos lugares, os capitães e 
sargentos de ordenanças, a imprensa, meio moderno por excelência, etc.) e da sua capacidade retórica geradora 
de "ideologemas", ou seja, de unidades significantes mobilizadoras de energia semântica aoníveldoimaginário 
social e passíveis de traduzirem e de articularem as ideias-Força (dimensão ideológica) e os traços míticos 
(dimensão mítica: mitologemas, mitos directores e estruturas míticas da Humanidade) patentes em qualquer 
discurso (escrito, filmico, pictural, audio-visual, etc.). 

A ideologia convoca, pois, a presença do mito, entendido, segundo Gilbert Durand, como um "sistema 
diriârnico de sírirbolos, de arquétipos e de esquertias, sistema dinâniico que, sob a inzpulsão duvz esquetrta, 
tende a organizar-se enz narrativa. O mito é já um esboço de racionalização, visto que ele utiliza o fio 
do discurso, rio qual os sítribolos se resolvem em palavras e os arquétipos eiiz ideias" ". Indagar o mito 
exige queo concebamos como "história verdadeira" e "modelo" de todas as actividades humanas significativas, 
ou seja, representação simbólica contínua, caracterizada, segundo Mircea Eliade e Pierre Riffard 12,  como 
real (pretende ser uma revelação), sagrada (narra obras divinas, santas), eterna (desenrola-se no tempo 
sagrado das origens), exenzplar (modelo para a acção humana), repetível (pode ser repetida e reactualizada 

10 - Adoptamos, devidamente ajustada, a erquematizaçSo proposla por BARREIRO FERNANDEZ, Xosé R. - Liberaies y nbsoli<risias 
rn Gnlicin. Vigo, Ediciones Xerais de Galicia, 1982, p. 105-132. Veja-se, também, LOUSADA, Maria Alexandre - O Migrrelisrno, uin disorrso 
coi~~rai-ei~oI~~li<~io~iiiri~, in COSTA, Fernaodo Marques da: DOMINGUES, Francisco Contente; c MONTEIRO, Nuno Gonçalves - D o  Aniigo 
regiirte oo liberaliaiio, 1750-1850. Lisboa, Vegn, 1989. p. 112-128. 

I I - DURAND, Gilbert - A s  Esirirtrirns nrzlropolúgicas (10 i»rnginririo. Ir~rroilrrçãu ii nrqiretipologin geral. Lisboa, Editorial Presenp, 1989. 
12 - ELIADE, Ivlircea - Aspecls du >t8yli?e. Paris. Gnllimard. 1991: e RIFFARD, Pierre - Dicionário do esoterL~r?io. Lisboa. Editorial 

Teoremo. 1993, p. 245. 
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por meio de ritos) e ainda pradigntática, transpessoal e significativa. Assim sendo, o mito possui funções 
e estruturas próprias. As funções são quatro: a cognitiva, diferente da explicação racional, mas incontestável; 
a sociológica, que é legitimadora da ordem social; a psicológica, que é reflexo e superação dos conflitos 
inconscientes da psyché; e a ontológica, que enraiza a condição humana num arquétipo transcendente. E 
as estruturas são três: a utopia, a ideologia e o milenarismo 1 3 .  Através delas se manifesta a capacidade 
reprodutora dos mitos, ou seja, a sua perenidade ou recorrência no imaginário sócio-político. Enfim, através 
delas se percebe a imbricação da ideologia no mito, ilustrada pela própria Igreja Católica: a sua faculdade 
mitologizadora é correlativa da sua secular (re)produção ideológica. Com efeito, o discurso doutrinário e 
ideológico do Catolicismo reenvia para uma "constante" mítica - o milenarismo ou messianismo, derivado 
da matriz judaico-cristã -, obtida pela síntese operativa de duas estruturas antropológicas do imaginário 
- a cosmogónica (a Idade do Ouro ou prestígio das origens) e a teleológica ou escatológica (o Quinto Império, 
a redenção universal). E isto é corroborado, em pleno, pelas páginas dos Apontameittos do P.' Casimiro, 
ricas em ideologemas e saturadas de messianismo, bem como por um razoável acervo de "literatura" política 
coeva 14. 

As proclamações e os outros géneros de incitamento directo à população, feitos no decurso dos motins 
do Minho e desembocados no movimento da Patuleia, foram atravessados quer por um discurso ideológico 
dependor contra-revolucionário, conotadocomaheroicizaçãomessiânicadeD.Migue1 (rei Absoluto, "último" 
representante do fundador da Monarquia Portuguesa, D. Afonso Henriques, figura heróica do Milagre de 
Ourique, mito fundador), quer pela afirmação radical do ideário vintista (retoino à Constituição de 1822). 
E em ambas as "sensibilidades" surge o Povo elevado àcategoria de "forçamotriz" dos "amanhãs" de esperança. 
Mas será que nos deparamos com uma mesma concepção de Povo? A resposta é negativa, embora tenha 
de ser matizada. 

O chamado miguelismo popular caracterizou-se, de facto, por um amplo apoio do campesinato, de 
noite a sul do país e para além do curto período da governação miguelista (1828-1834), como se depreende 
da acção guemlheira do Remexido, no Algame, coordenada, à distância (de Roma) pela lugar-tenência de 
D. Miguel, numa frustrada aposta restauracionista. Mas, não obstante divergências cada vez mais evidentes, 
a generalidade dos políticos miguelistas (realistas ou legitimistas) não superou a secular visão estamental, 
que agrupava as pessoas do 3." Estado ou Ordem (depois do clero e da nobreza), segundo as suas profissões 
ditas mecânicas e o seu dever de obediência na eshtura piramidal de que eram a base. Para eles, o Povo 
não tinha, pois, a feição universalizante que o iluminismo e o pensamento utópico setecentista modelara; 
não era a entidade abstracta, representada pelo conceito de cidadania. A Nação de cidadãos livres, iguais 
e fraternos, proclamada nas revoluções americana e francesa do séc. XVIII, diferia, na substância, da Nação 
orgânica, de grupos hierarquizados e corporativos, detentores de "liberdades" e de "privilégios" concretos. 
Esta começava e terminava em Deus, aquela nascia do retorno do mito de Prometeu e da emergência do 

13 . SYRONNEAU, Jesn-Pierre - Reronr du niyllir @r itnngirrnire socio-polifiqire. in"Le retour du mythe". Grenoble, PUG, 1980, p. 
14-16, Na que canceme B tipalagia das funções da mito, convém naiar u Proposta alternativa de loseph CAMPBELL (Tite Poiver of Mytli. 
New Yaik, 1988): (a) a mkrica, que nos ajuda u experimentar a maravilha do universo e abre-nos no mistério: (b) a cos,,~oiógica, que se reporia 
h origem e ao fim do universo; (c) a soci~l ,  que fundamenta a ordem social estabelecida, de acordo com os difeientes tipos de cultura e região; 
e (d) a peclqdgica, que nos ensinu a viver bem, quer com a natureza na sua infinila diversidade, quer com com cada um dos membros da 
!nossa espécie. 

14 . A título meramente indicativo remetemos para os seguintes levantamentos bibliogrtíficos: LIMA. Henrique de Campos Ferreira - 
Mario da Fonte. Bibliografia. "Boletim do Arquivo Histórico Militar". Vila Nova de FamalicSo (19) 1949, p. 127-144; e NUNES, Henrique 
Barrero - Mono da Fonte. Exposição bibiiogri'fica. Braga, Biblioteca Pública de Brngn. 1996. 
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tema (mitologema) do Homem Novo, suhjacente ao discurso utópico setecentista e à descristianização 
programada, na sequência da Revolução Francesa. Convém, aliás, notar que esta mundividência progres- 
sivamente racional, individualista e laica deixará, paradoxalmente, contaminar-se pelo messianismo, 
descristianizando-o, secularizando-o e suhsumindo-o em projectos ideológicos de modelização de uma 
sociedade humana perfeita e redentora (Jean-Pierre Siroiineau chamou a atenção para o carácter "reli- 
gioso" e milenarista do nacional-socialismo e do comunismolj). Prova-se assim a possibilidade (postulada 
por Durand, Sironneau, etc.) de interpenetração das estruturas míticas, uma interpenetração perceptível no 
domínio da (re)produqão ideológica. 

Estas diferentes concepções de Povo e de Nação correspondem a configurações míticas específicas 
-de um lado as estruturas cosmogónicas e escatológicas, do outro as antropogónicas (a criação do Homem, 
ilustrada por Prometeu), que se cruzam e intensificam, numa determinada conjuntura do processo histórico 
português contemporâneo e se projectam e prolongam em sucessivos contextos conjunturais até, pelo menos, 
o 1." quartel do séc. XX. 

A conjuntura "inicial" que, aqui, prende a nossa atenção é a halizada entre 1834 e 1851 (ano "um" 
da "Regeneração") e integra os acontecimentos de 1846-1847 - a Maria da Fonte e a Patuleia. Dinâmicas 
sócio-políticas de uma mesma movimentação anti-cabralista, em que é possível detectar, como hegemónicos, 
traços providencialistas emessiânicos nos actos e nas "metáforas" dos populares amotinados e dos guerrilheiros 
miguelistas envolvidos na insurreição, enquanto a ideia universalista e utópica de Povo (associada à dimensão 
prometeica) surge, então, mais confinada aos corifeus "setemhristas" da "Patuleia", influenciados pelo modelo 
revolucionário francês - a República jacobina de 1790 a 1799, a queda da Restauração e a Monarquia de 
Julho, nascida do movimento revolucionário parisiense de 1830 e extensivo a outras regiões da França. 

O "hino" l 6  da Maria da Fonte de Paulo Midosi e do maestro Frodoni, surgido com a "revolução minhota", 
mas já só depois do seu começo e muito perto do seu triunfo parcelar, consagrou, efectivamente, pelo ritmo 
musical da Marsell~eza e pelos ideologemas da letra, esse Povo revolucionário -força nova da Modemidade ... 
-, heroicizado ao longo do séc. XIX por gerações de escritores, artistas, historiadores e "actores" políticos. 

POVO E POPULISMO ENTRE UTOPIA E MITO 

Alain Pessin no seu Mytlze dii Peiiple et lu Société Française ~ I I  XIXSiècle, deu um contributo importante 
ao nosso trabalho, proquanto esclareceu, ainda que de forma discutível, a relação que existe entre as ideias- 
-força povo-populismo e o mito. Por outras palavras efectuou uma leitura initanalítica do Populismo francês, 
com especial destaque para os outros franceses do séc. XIX e para o mito do Povo em revolução (1848- 
1871), com o objectivo de caracterizar o mais ampla e profundamente que lhe fosse possível a sua estrutura 
ideo-mítica impregnada de sonhos e de esperanças. 

Com esse intuito, o autor salienta que a sua leitura do mito é sociológica e, nesta perspectiva, pensa 
que ele é constituído por um conjunto de actos mentais mais ou menos intensos, mais ou menos gerais. 

15 - SIRONNEAU, Jeaii-Picrre - SeClrlnNsr>tion e1 religions poliriqi<es. Paris, Mouran Publislicis, 1982. 
16 - Modalidade da cliamidn "cansão polilicu", que nZo se confinou apenas 3 produfXo poética popular propriamente dite. englobando 

rarnbérn outro tipo de composiqão como sSoos hinos militares ou os nacionais, que acentuam, do ponto de vistapsicológico, uma funqZo estimuladora 
muito forte (basta atentar nas seus refrães). 
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plasmados nas versões artísticas, literárias e ideológicas analisadas, produzidos por um espírito público, 
por uma colectividade: 

(...) Ia réalité du riiytlie est irn fait collectij irri fait de l'esprit public par leque1 iin erisernble social pratique 
ces acres rneiita~rx avec iaie certairze gériérnlité et urre certaine irlterisité. (...) No~is coiisidérons ai1 contraire 
qire, fait esseritielleiiier~t collectiJ; le ii~ytlze doit se révéler duns sa vérité collective à tluvers sa réciirrerice, 
sa per-rnaneizce, et le principe de ses variatioizs à l'occasiori de ses r?zultiples al~paritions dons zfrze société et 
itne période données. (...) Ln vérité dii n~ t l z e  est doiic dons le riiytlie lili-iliêrne, le rnythe erz taiit que fait collectf 
est sa propre vé,?té et sorz propre étalori. I1 noin reste désor~iiais à le proitver; et á découvrir cette vérité sous 
et entre l'erzsernble des versions que nous verioris de restitirer. (,.,.I le nzytlie est abordé ici corizr?ze zm ensernble 
parfaiternerzt syr~chroizique; rlon seuleiizent l'lzistoire des coiiteiiits, Ia chronologie de leur appnritiorl, y sont 
rizérhodiqiiernent riégligés, rriais encare Ie clzernirieriierit parriii les coritenia doit être corzsidéré a priori corizme 
équivalerzt á toirt autre c/ieriiirzernerit possible B l'ir1téiieirr des rriêrizes conter~irs ". 

O que é, pois, importante, na sua opinão, é partir de uma análise estruturada e rigorosa de um 
dado conjunto de obras particulares, para, por seu interinédio, atingir o seu denominador comum, ou 
seja, reconhecer na "interpelação mútua das obras" os seus erijeux que são sempre reflexo da atitude mental 
da época na qual as obras se inserem. Deste modo, compreende-se que o autor encare o mito como um 
facto inconsciente colectivo que age na sociedade sem que os seus autores saibam ou se apercebam que 
o estão a criar ou, então, a contribuir para o seu nascimento ou crescimento, além também de acreditar 
que é no próprio mito e nunca fora dele, que se deva procurar a significação fundameutal, o "mágico" ou 
a força atractiva dessa ideia-força conhecida por Povo. Por outro lado, procura descobrir, para lá das diversas 
versões que se ocupam da temática populista, a sua matriz ou a sua estrutura comuiii: 

Eii so~rlipant le carctère de ciéatiori collective dif niytlie, rzoits c~voris stipulé qiie le seris fie s'erz poif- 
vait trouver, si l'ori 11e1ct dire, q~i'eritre les úifférerites versioi~s; que sa vérité résidait erz uri certairi norirbre 
de questions ou de rél)onses qiti ii'étaierit à cliaqile fois qii'inipa-fniterrierit ex~~rirriée-s par chaciine des versioris. 
(...) ce qui rious iiitéresse désor-rrmis, c'est de savoir si l'on peiit cor?il~reridre erl rnêriie terrlps Ie pol~ulisri~e de 
Miclzelet et celui de Blanqiti, celili d Hugo et cehii de Barbier, celi~i de Dauririer et celzri de Lnnierlnais, et 
plirs ericore tous ceiix qrii, entre toia ceia-12, nlultiplient les illirstratioris qui corEfiniierit le tlièrne "? 

As versões do mito do Povo analisadas referem-se aos autores franceses do século XIX (Ballanche, 
Lamennais, Victor Hugo, Michelet, Eugène Sue, Pierre Leroux, George Sand, Flora Tristan, Blanqui, etc.) 
onde o tema populista aparece ou é tratado. E referem-se, também, ao mito do Povo em revolução (1848- 
-1871). O objectivo do autor foi estabelecer, construir a versão-mãe do populismo considerado como mito, 
pois esta versão dá-nos, na sua opinião, "lu vérité dii ii~ytlie, sa ijériré sociale, iiiais inle vérité r~on-conscierite 
duns l'exercice de Ia vie collective" 19. No entanto, Pessin adverte que não era sua intenção reduzir as diversas 
versões a uma versão única e ideal, mas, pelo contrário, estabelecer um 

17 - PESSIN, Alnin - Le Myrlie </,r ~>ei,plr, e1 10 sociéri finir~ai.se di< XIXe. Pnris, PUF, 1992. p. 213. 224 e 228. 
18 - Ibidern, p. 212. 
i9  - lbidem, p. 225. 
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(...) ensemble minimal des vérités premières du populisrne à partir duque1 toutes les versions sont 
possibles, sinonprobables etprévisibles. Cet ensemMe est bien slir organisé, c'est un système, une structure. 
Cette structure organise la cohérence des intentionnalités de la pensée populiste naissa~zte. I1 s'agit donc 
de renlonter désormais à la 'langue' du mythe dupeuple, c'est-à-dire u m  tournure fondamentales de l'esprit, 
au n~atériel mental qui permet l'expression i~zaugurale du désir populiste 24 

Tendo, pois, em conta o exposto, atendamos aos conteúdos que constituem a estrutura elementar do 
Populismo, sabendo, antes, que ela faz parte do património do imaginário colectivo e que a atingimos através 
das produções diversas dos autores referidos. Destaque-se igualmente que se não houver lugar, face aos 
resultados obtidos, para se falar de "narrativas" poderá, pelo menos, falar-se de "groupes de mnythèmes 
ordonnables, et dorzt l'ordonnancen~ent dispense une signification" 2'. Assim, ao pretender saber em que 
consiste a versão-mãe, a matriz, a fonte primeira ou a estrutura elementar do Populismo, Pessin refere que 
a matriz procurada não é uma mera síntese das versões estudadas, visto haver entre ela e estas uma diferença 
de grau. O apelo à matriz tem, então, como objectivo não só descobrir as "relações entre os termos designa- 
dos", como também revelar as operações do pensamento mítico criadoras das "verdades primeiras" do 
Populismo. Estas "verdades primeiras" não são outra coisa de que o conjunto dos conteúdos populistas 
alinhados em tomo de uma figura de quatro pólos -Povo, Exílio, Guia e Ser - e que, por sua vez, se articula 
em torno de dois eixos, a saber: o da História e o da Palavra. O autor crê que da análise dos conteúdos 
se pode extrair um sentido do mito, sem ser necessário recorrer a elementos exteriores independentes das 
"interprétations fournies ou suggérées par les praticiens du populisme eu-rnêmes"". Ao todo são seis esses 
conteúdos: 

1." - Ausência (Relação Povo-Exílio): "Le point de départ de toilt populis~ne en effet consiste en la 
désignation d'une existe~zce oubliée et abandonrzée, ignorée et vaincue. (...) i1 y a constat d'un monde absent, 
d'un monde qui a cessé d'être atteirzt et concerné par les questions de justice et d'injustice" 23. 

2." -Projecto (Relação Guia-Ser): "Qu'est-ce quepenser lepeuple affranchi? Toute lapensée dupeuple 
repose slrr cet axe géizérateur: le rêve d'un peuple libre et protégé dans sa liberté, d ú n  peuple désor~nais 
inaccessible aux grands m a u  du passé et du présent. Ce désir constitutif de toute valorisation du peuple 
être caractérisé cornme u~z réflexe d'utopie" ". 

3." - Sujeito (Relação Povo-Guia): "Partant de l'irnpuissance analytiqile, d'un impossible problème 
de socioogie, la pe~zsée du peuple rebondit sur une certitude, se prolonge en une affimation fondatrice. 
D'objet introuvable, le peuple devient: le sujet qui nous échappe. Sujet caché de l'histoire, serzs caché de 
la vie, clé de volite négligée de l'édifice social ou humanitaire, la désignation d'un sujet inconnu, d'un 
sujet qui, par nature, est mal con~zaissable, ei~traine: - la possibilité d'accorder au peuple tous les attributs 
relevant d'une puissance subjective intégrale; - l'obligation d'accomplir des travam, des déinarches qui 
sorzt tous plus que de si~t~ples exercites intellectuels: démarches d'historien, de poète, de philosophe, de 

20 - Ibidem, p. 225. 
21 - Ibidem, p. 214. 
22 - Ibidem, p. 229. 
23 - Ibidem. p. 230. 
24 - Ibidem, p. 237. 
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révolutonnaire ou de consl?irateilr .... et qiti noits sont toitjoitrs apparnes cornine mise enplace des corzditio~zs 
d'une possible rerzcontre enre im sidet deva~it coi~riaitre et zin sitjet devant être ~ o r i n u " ~ ~ .  

4." -Nascimento (Relação Povo-Ser): "lricoiitestablenzent, delu songes sont en présence, opaqires l'un 
à l'antre. D'un côté le retou?; Ia rernoiitée, et le triorn]~he du peitple cornpris cornme conversion; de l'autre 
le passage eii force, l'effraction, et le trioin~~lze attendn coiiane coriquête. (...)Mais nous peizsons que nous 
tonchons, dans cette dualitude, la vérité dyna~nique du nzytlze. Selons nons, i1 n'y a , et ne peut y avoir 
réellement un mnytlie que parre que ces deux songes coexistent. C'est dons la diralitude féconde de I'nrz 
et l'autre que le ~nythe tronve sa position et sa vérité, (...) Le problèrne est de conzprendre que ces deux 
rêves étrangers sont unis par 101 troisiè~ne rêve, et que c'est la co~nposition globale de ces trois éléments 
qui donne snr ce point a11 popnlis~ne son visage particulier; sa spécifkité et son dynamisme. Ce troisième 
rêve est celni dn penple naissarit. Le rêve dn peuple naissant est le cirnent de l'espérance popnliste" 26. 

5." - História (Eixo Exílio-Ser): "L'on constate qite l ' m e  de la réalisation d i ~  pelcple daris l'ilistoire, 
de l'exil à l'être, ne faitpas l'objet d'nn renlplissage continu par /e populisrne ~riytizique. L'axe de l'histoire 
est, selon notre rizodèle, à déconper en trois tmiiçons [entre exil et sitjet; entre sujet et être; l'avenir dn 
peuplej, et ciiac~nz d'euxsouligne à sa nianière ime relation avec la durée historique qui contredit radicalernent 
l'optirnisnleprogressiste que l'on croit souventpouvoir accorder à ce monient à ce courant de la consciente 
fiançaise" 27. 

6." - Exílio (Guia-Exílio): "Cette relation s'é~ioiice cornwie snit: c'est daris la d@ite et dans l'exil que les 
popidistes se décoitvrerit les pliu proclzes de la vérité dit peuple; les voix de vérité sont des voix d'éxilés" 28.  

A estrutura ao ultrapassar o particularismo das versões analisadas acaba por se ligar directamente ao 
'tfait collectif original du rnythe cornine puissance. cornine motrice de toutes les versiorts" 29, Ao fazê-lo 
introduz uma questão fundamental que é a do tempo, ou seja, do tempo histórico e por que  ião da própria 
História. A este propósito, o autor coloca, ao que tudo indica, uma das grandes questões do seu trabalho, 
que é a de saber "comrnent l'histoire pent-elle échapper à l'l~istoire?" 30. Todavia, esta pergunta obriga- 
o a confrontar-se com um paradoxo, que é o da História conter simultaneamente todas as esperanças dos 
homens do século XIX e aparecer também como uma "horrible rnachine dégradante. L'histoire peut être 
déceptiori, piège, bagne, dépossession, exil. L'histoire s'arinule elle-mênle duns l'exil et nous anriule en 
tant qi~'honn~nes"~'. Para escapar a esta decepção, a este exílio, a esta anulacão toma-se, portanto, necessário 
descobrir a matriz já referida, a fonte do princípio colectivo capaz de produzir os factos históricos, sem 
no entanto ser maculado por ela. Por outras palavras, Alain Pessin reconhece a necessidade de se encontrar 
uma anti-história livre das promessas da História: "Coinme~zt créer l'histoire avec de la non-histoire" 32, 

cmzando-se aqui com Gilbert Durand quando este afirma, na sua Science de l'homine et tradition, que o 
mito é a pedra-angular sobre a qual se ergue a significação histórica. A pergunta atrás colocada, o autor vê 

25 - Ibidem, p. 246. 
26 - Ibidem, p. 252. 
27 - Ibidem, p. 256-257 
28 - Ibidcm, p. 259. 
29 - Ibidem, p. 261. 
30 - lbidem, p. 262. 
31 - Ibidem, p. 262. 
32 - Ibidem, p. 262. 
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no Povo uma solução para o problema. É, pois, no Povo que reside a resposta final, o que, significa, em última 
instância, que é no mito, mais propriamente na estrutura mítica do populismo que se acha, então, a resposta. 

Mas o que importa agora saber é qual a forma que reveste esta estrutura para se assumir como resposta 
certa a desafio tão pesado como é o da roda da História. A resposta obtém-se seguindo o trajecto populista 
organizado em torno de três pólos: o da História, o da Natureza e o da Sociedade: "Les différentes versions 
dii inythe dupeliple ne sont que variations de ceparrours. Ces troispôles fonctio~inentdernanièrepa-faitei~zerzt 
identiques, coniine persistance indépassable de valel~rs coiztraires" ". 

Assim, Pessin interroga-se quem é o Povo do Mito e qual é o Pensamento do Povo. E iquestão responde 
que o Populismo advém do homem só que, no fundo, é o homem sem Deus, considerando que o Povo 
do mito se possa identificar, ainda que acidentalmente, coin o Povo das ináquinas e das forças industriais. 
Ao proceder assim está automaticamente a identificar o Povo do mito com o homem da história. Mas, ao 
fazer esta identificação, o autor reconhece que Ilá uma contradição e que a questão é realmente paradoxal, 
daí ele perguntar: "Comnient n'être que des hornnies, c'est-à-dire n'être qu'histoire, et échapper à lu natiire 
de l'liontme, c'est-à-dire faire de l'histoire une niachine dégradante; et échapper à la corzditioiz Iiuniaine, 
c'est-à-dire à la dyizamique de Ia vie sociale, c'est-à-dire à la séparatioiz et à l'oppression" I". 

A possível superação da contradição referida dá-se pela própria tese de fundo da obra, que considera 
o pensamento do Povo como uin pensamento mítico: 

Lu peizsée d ~ i  peuple est une pensée qui pertnet d'e~iipêclzer que de tels problèmes ne confinent à la 
stérilité définitive. C'est chercher, par des voies ~nultiples, Ia conciliatioiz de l'lzistoire avec la non-lzistoire. 
Car i1 s'agit de pensei l'ltistoire réversible pour échapper au mallieurprésent, et irréversible pour écliapper 
ai1 retour de ses pentes funestes. Car i1 est nécessaire deperiser l'liistoire coninte progrès, et i1 est iinpossible 
de le faire. I1 est nécessaire de glisser rlarts l'histoire, de Ifaire être à l'liistoire', une vérité mais urze vérité 
historique cesse d'être ztne vérité. Lu peizsée dli pe~iple, c'est le mnythe à la rescousse de l'hisroire. Le nzytlze, 
c'est-à-dire le teii~ps réversible, à la rescousse du tenzps ~rréversible, fléché, du progrès. Le peuple, c'est 
cette réserve, iioiz pas sociologiquernent située, nzais cette réserve en nous de 'teinps primordial', de noiz- 
histoire, qui iiiéizage des retours et peut fonder une vérité de l'histoire. Le peuple, ce ize sont pus d'abord 
les pauvres, les déracinés, les prolétaires; c'est une certaine tournure de Ia pensée du ternps j5. 

Ficamos, assim, a saber que o Povo consiste não em figuras avulsas e corporalizadas, mas fundamen- 
talmente em pensar o tempo de outro modo, de o encarar a partir de um "tempo primordial", que Mircea 
Eliade designou por in i110 teinpore. Só desta forma é que podemos escapar ao veredicto da História, que 
faz de nós homens sem transcendência e, consequentemente, sem sentido por si enunciado: "Co»irneiztfonder 
une véritésarzsprei~ve, qu 'est-ce qu'une véritésans fondernent?' 36. E na perspectiva de Pessin este fundamento 
tem que ser encontrado necessariamente no entendimento, na conciliação da História com a não-História. 
O que o obriga a pensar a História como reversível e irreversível, pois só desta maneira se pode escapar 
simultaueamente ao mal presente e ao retomo funesto de certos politeísmos totalitários. No entanto, a conciliação 

33 - Ibidem, p. 263. 
34 - Ibidem, p. 264. 
35 - Ibidem. p. 262-265 
36 - Ibidem, p. 264. 
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está de facto a cargo da "démarche" inítica, com a sua temporalidade específica porque reversível, que compensa 
e faz contra-ponto quer ao tempo histórico proprianiente dito, quer ao "tnunfo de certezas cientificizantes e 
técnicas". A esperança desta "démarche" está naquilo a que Pessin chama o Prometeu reequilibrado. 

O que acaba por estar realmente em causa na análise de Alain Pessin é perceber-se o que é o Povo 
e o Populismo e o que é que, por sua vez, implicam. Sobre o primeiro aspecto da questão a resposta passa 
pelo modo como se pensa o Homem e este está indissoluvelmente ligado ao pensamento mítico: 

Ce que le tltèiiie dií peirple ne cesse de charrier datis les esprits, ceia des popirlistes du XIX siècle, 
rnais aussi ceia de tous les révoltés d~r  monde airjoiírd'hui encore poirr uize très large part, c'est la possibilité 
d'une perisée différe~ite, et les premesses qui lui sont liées. Une pensée de la réversibilité: une pe~isée qiíi 
irnpliqiíe lepe~zséeetlepeiisant; imepensée qui intègre l'histoiredaiisla véritéetnon la vér?tédansl'histoire ...; 
ime pensée qui soit toirjoítrs irne déinarche Nzstaicratrice ... '! 

Quanto ao segundo aspecto, Pessin observa que o par Povo-Populismo não pode ser pensado fora da 
História: "elle est i~iclé~iiable~neizt iíiie pensée de révolte, d'espérance, qitelqiíefois d'utopie, et une pensée 
de progrès, une pensée a qui co~zvieizt le patronage de Pro-oiiiéthée, et quipart en lutte contre tous les retards, 
les te~nporisatioiis, les irierties de Ia vie collective" 38. 

Em suma: toda esta estimulante análise assentou, como vimos, num rico acervo de registos literários 
e icouográficos, nos quais Pessin pôde detectar a presença quantitativa e qualitativa do Povo, implicado, 
plenamente, no processo revolucionário. Uma presença que o pintor Daumier, por exemplo, soube perpetuar 
de forma incisiva: 

Mais si Dainnier est le peintre Liil pe~rple, i1 ne l'est en aucirrie façori sur le rnode de Ia ~iostalgie, 
de la sériizité des liu~i~bles, de l'iiiiniobilité dir teinps. Rieri chez lui qiri rappelle le peirple d'arzcien régitne, 
coiitrairement a i a  paysarzs de Millet. Daitniier est le peintre de révoliítion díi XIX' siècle. Elie Faure l'a 
bien coinpris, qui en plaiite ailisi le portrait:"Celui-1 vivait entre Ia barricade, sa marisarde et la salle 
de rédaction des petites fe~íilles avancées. I1 se conteritait de posséder Ia rue et de conquérir le firtiír". 
Peintre de la révolution iz'en signifie pus l'illustrateiír. 11 laisse certes toiles explicite~iient coiisacrées à 
1848: Scèize de la révoliítio~i (1849), Lu faiiiille sur les barricades (18541, Le lutteur de barricades et 
l'esq~tisse de ~ ' É ~ n e u t e ,  tous deirx réalisés peil après les jorrriiées de 1848. Mais ce n'est là qzr'il~i aspect 
très nii~zinie de sa coiitributio~z révolzítio~znaire. Bieri davantage, Dauinier peiít être tenu poirr le peintre 
de la révolution, car i1 est, plus que tous, celui qui réalise daris la pei~iture les révolirtions de son siècle. 

Dauinier est doiic le peintre de Ia révolution du peuple. Ce peuple, i1 ize se coritente pas d'en faire 
un figurant de l'iinagiriaire pictural. Les motifs qu'il décoirvre autoirr de liti, i1 ne les regarde pas comnze 
de si~iiples scènes de rue, élé~nents d'uiipittoresque popirlaire. Elles deviennent sirr sa toile des forii~irlations 
d 'u~ie question obssessionelle. I1 y a bierzpoicr Dalr~nier une question dic peirple, questiorz grave et lanciriante. 
Qiíestion qu'il pose, no~z avec des perisées, iiiais avec soii art, doiit i1 expririie le caractère aiigoissaiit dans 
le travail des foriiies et des couleum jY. 

37 - Ibidem, p. 268. 
38 - Ibideni, p. 269. 
39 - Ibidern. p. 195. 
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E se para Daumier havia uma ouestão do Povo, 1 
projectadadeformaquase obsessiva como "multidão 
errante", para outro pintor, Delacroix, era obsessiva 
a associação do Povo, da luta armada e da mulher. 
Na sua célebre Liberté guidnnt le peicple (ver fig. 1) 
fixou a "imaginação populista revolucionária", con- 
dicionada, porém, por uma conjuntura histórica que, 
segundo Enc Hobsbawn, permaneceu até 2 Coinuiia 
de 1871, ou seja, até se começar a sentir o impacto 
social, político e culto-mental da realidade proletária 
e da consciência de tipo socialista. Então, o homem 
começou a substituir, na literatura e na arte, a mulher 
como símbolo da libertação proletária, sendo repre- 

40 - Partindo da unilise de Msurice Agulhon em Mnria>r>te ari co>iibat. L'imageric e1 10 syrnboiiqi<e répirblicai~tes de 1789 à 1880 (Paris. 
Flammarion, 1979), JoZo Medinu debruçou-se sobre a imagem feminina da República e fê-lo de f a m a  assaz sugestiva e pertinente. Meiece, 
em pmticular, destaque, aqui, a expiicqao que nos dá para a predominância do feminino na imagética iepublicana: "A resposta parece rviderite 
>io campo dos línguas derivadas do Latim: nus liiigims noviiaiit,as, coiiro ofrmic8s dos Co,ivenciorrais que, co»,ovidos e imbitídos da grandeza 
efectiva desse >no,nriito l~istórico, coincidindo aliús com o eqr<i,,dcio da Natrirezo -facto que Romme sublinhoria oo explicar o ftovo caiertdúi.io 
republicano que fazia iniciar o Novo Teinpo a partir daquele niomento excrpcio,tal r simb6iico -, procianiavun a epfiriia dum >,ovo regime 
e diono Novo Era. regime que depressa recorria o io~iopar,óplia de símbolos si<plementares corisrrirídos etn torno da aritiga si>nbóiicn da Liberdade. 
Agora republicanizada, era distinta dos nbsrraeções plústicas oiiteriores, ela era logo provida de r o n  verdadeiro elenco de símboios acessórios, 
isto é, de atributos e correlações, -fei.re de varas de iictores. o ienw (do Eftado). o ir8dispe>,súvri barrctef@io (ou "bonner rouge", como 
llze prrferern chnmar os Franceses), senifalnr noutros símbolos, geralmente de inspiração moçóilico, qire ria aititm sofrem rtirta metaino$o~e 
semântica de modo n semirem o novo discirrso revol~~cio>,diio i.epablica>io: as mãos dndas, o triângulo com o ollzo iibiquisfa denrro - o veilzo 
delta i~<»?inoso, vindo do barroco católico, agora laicizado. significando tão só a vigilância popular dos Jacobinos - a Monranlia - rraduçrio 
evidente do partido político da esqiierda revoiiicionárln , o airnr da Pátria o>!de se dispóe a Coristituição e se lliepresro jurainenro de lealdade, 
afigura de Hérniies n representar o Povo poderoso e inveiicivel, a Hidra da Realeza tmnbada, assi»i como as Bastill~os derrubadas e os griliióes 
do despotisnio monárquico qrle a Liberdade q l ~ e b r o ~ ~ ,  ofio-de-prirmo, o nívei dos pedreiros (Igualdade), o esquadro e o compasso e>itrclnçados 
(a origem maçónico destes úitinros símbolos era óbvia), n cocarda tricoior dos patriotas, ofeixe de varas dos lictorm (símbolos da forço do 
regime, da sua jitstiço implucúvei e pronta), etc. O sexo desta ,?ovo alegoria, regime Miillicr, Repriblicn-Mullzer, parece explicar-se, ossitit, 
por itmo espécie de i,nposição do próprio génio da ifiigua >rouilntina, ria qual srío femininas, pertericeni quase sempre ao génrro feminino, 
aspalavras que representam quaiidadrs, vaiores, virtu<ies, ideins gerais, abstrnções: a Amizode. a Liberdade, a Igr~aldnde, n Glória, a Verdade, 
aConstâncio, aFideiidade, a Virtude, nDanocrncia. aSabedoria, e tc  Coubeqi!asesernpreòMuiiier, aolongodaIiistórla, estafunçãosimbolizadoro, 
como se a condição feminina, tradiciorialmente votada n tarefas de suporte e passividade, tiiiesse, aqui também, no compo da rrarisposição 
das ideias e valores para o mrrndo da Alegaria, da person#caçüo dos ldeins e Qr,ali<lades, de ser, porforça. Jüroição das ,nuil,eres: constaração 
histórica que decerto irfitará as co>,sciE?iciasfmir~istas dos tiossos dins ..." (Cf. Idem - A lt>iogrin da República. Ensaio de icotiologia Iiisrónca 
sobre a origem e ,netamo$ose da imagem feminina reprtbiicoria. "Revista da Faculdade de Lemas", Lisboa. 5" s6rie (15 - Imagem-Símbolo) 
1993, p. 84-85). Traia-se, a nosso ver, de uma constataçao racionalista que encontra no Inconsciente colectivo de Jung e na urquetipalogia geral 
de Gilbert Durand pistas pxa  uma mais rica e fecunda hemenêutica. Segundo a classificaçiio isotópicd das imagens, proposta por Durand, a 
MULHER é um arquétipo substantivo dos chamadas estruturas (antropológicas do imaginano) místicas, representadas no Tarot pela TAÇA, 
e fixadas no regime ou polaridade notumi (Cf. DURAND, Gilbert - A s  Estruturas a,rrropoldgicas do i~nagi~iário, ob. cit., p. 139-192 e 305. 

~. 

sentado não em luta armada, mas numa atitude de 
... -. .... 

Fig. 1 - Delncroix. A Liberdade nw Bnrdcodw (1830). 
Pafi~, MUEOU de Louvrc. 

força em repouso, munido de instrumentos de tra- 
balho, especialmente ligados a exercícios de acentuado esforço físico (enxada, foice, martelo, etc.). 

A representação utópica da liberdade conjugou-se, pois, harmoniosamente com a simbologia feminina 
do belo e do angélico, o que sucedeu após a proclamação da primeira República francesa, em 21 de Setembro 
de 1792. Num complicado e tumultuoso processo prometaico, os velhos ícones foram substituídos por uma 
expressiva representação das mais fundas e ardentes aspirações humanas e sociais. Vivia-se a "refundação" 
da História e daí um novo calendário e novos "ídolos" de culto. Nasceu, nesse contexto, Mariarme, nome 
comum em França, que resulta da junção dos nomes da Virgem (Maria) e de sua Mãe (Ana). Nasceu a 
Mulher-República, encarnação populista da projecto utópico da regeneração humana 40. 
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Salvaguardadas todas as distâncias, parece-nos, contudo, legítimo sublinhar, de imediato, as ineludíveis 
aproximações, já atrás ligeiramente esboçadas, com o nosso "caso" de estudo ... 

MARIA DA FONTE - DA DERIVAÇÃO MESSIÂNICA A REPRESENTAÇÃO 
DA MULNER-POVO 

Fixamo-nos, para já, na dinâmica sócio-política eclodida no Minho e contaminada profundamente pelo 
discurso ideológico contra-revolucionário, de que os Apontamentos do P." Casimiro José Vieira são um 
"suporte" assaz ilustrativo. Esse discurso reenvia, como ficou atrás referido, para a dimensão mítica, preenchida 
pelo milenarismo ou messianismo (de matriz judaico-cristã). 

De acordo com as concepções de Jung, de Eliade e do "estmturalismo figurativo" durandiano desenvol- 
vidas em tomo do simbólicolmítico, podemos postular a sua perenidade e ressurgência/recorrência. O mito 
não morre: permanece em latência(s), "oculto"; e irrompe, derivado ou sujeito a "usura", através do discurso 
-mito é "narrativa", é "palavra" pregnante de sagrado ...-, em conjunturas dominadas pela tensão, pelo choque, 
pela acção de mudança (de "purificação"), em suma, por impactos fortes e determinantes na estrutura - 
entendida, aqui, dentro da visão dialéctica braudeliana do processo histórico. Um processo basculado pela 
longa e pela curta duração 4'. Temos, assim, instaurada a possibilidade da recorrência do mito ("suhmerso" 
na estrutura mental, no imaginário...), ou seja, da recorrência, no caso vertente, do Milagre de Ourique, 
mito da fundação política da Nação portuguesa, erigido no interior de uma narrativa protagonisada, no cenáno 
de Ourique (o campo da batalha), pelo rei cristão D. Afonso I-Ienriques, conquistador de terra aos Mouros 
(adversários do "verdadeiro Deus"), e por Cristo aparecido na Cruz, previamente anunciado pelo eremita 
(ou Anjo, prefiguração do "Anjo de Portugal", incluído no Milagre Mariano de FAtima ...). O núcleo central 
da narrativa é constituído pelas palavras de Cristo inscritas no Juramento apócrifo de 1596, denunciado na sua 
frágil (não provada) veracidade histórica por Alexandre Herculano 4'. O essencial desse Juramento é: 

(...)Não te apareci deste modo para acrecentar tua fé, ntas para fortalecer teu coraçaõ neste conflito, 
&fundar os principios de teu Rey~zo sobre pedra firme. Corlfia Afonso, porque nüo só vencerás esta batalha, 
mas todas as outras em que pelejares contra os inimigos da minha Cruz. (...) Eu sou o fundador; & destruidor 
dos Reynos, & Imperios, & quero ern ti, & teus descendentes fundar para inirn ltuin Intperio, por cujo meio 
seja nzeu nome publicado entre as nações mais estranhas 43. 

A mensagem crística, fundada no arquétipo do Anjo e consubstanciada nas estruturas cosmogónica 
e escatológica do milenarismo, só começou a ser fixada em texto, tanto quanto se sabe, a partir de 1416, 
mas estende-se claramente a todo o processo histórico-político português. A crónica de Femão Lopes relativa 
ao Mestre de Avis está repleta de conotações messiânicas 44. As trovas do Bandarra, o fenómeno sebástico, 

41 - Veja-se BRAUDEL. Fernund - Hi.iiório e ciê,tci<?.s sociais. Lisboa, Editorial PresençdLivrxiia Martins Fontes, 1976, p. 7-70. 
42 - Sobre o perspectiva historiogrifica de Alexandre Herculano e a fundamentsçZo doos seus opositorcs veja-se BUESCU, Ana Isabel 

Carvalh5o - O Milazre de ou rir ri^ e o Flistória de Porturol de Ale.rrrndre Herc~tlar?o. Uina nolP»iico oitocet,risto. Lisboa. Instituto Nacional " - 
de Inveslignç5o Científica, 1987. 

43 - BRANDÃO, António - Mo,iarqitin Lidsira,ia Introduç5o de A. da Silva Rego. Notas de A. Dias Farinha e Eduardo dos Santos, Pane 
terceira. Lisboa. Imprensa Nacional - Casa da Moeda, 1973, fl. 128 v. 

44 -Veja-se VENTURA, Margarida Gxcez- OMessias de Lisboa. Uin estudo de i>tirologiapoliiica (1383-1415). Lisboa, 1992; e REBELO, 
Luis de Sousi - A  Concepção do poder eni Ferrtuo Lopes. Lisboa, Livros Horizonte, 1983. 



*Maria da Fonte - 150 Anos., - 184611996 

implicado na perda de independência após Alcácer-Quibir, e O Quinto Império do P." António Vieira remetem 
inteiramente para a densidade simbólica do Milagre de Ounque. A Restauração trouxe o ressurgimento da Pátria 
sob a protecção de Nossa Senhora da Conceição (a Virgem Maria, Mãe de Cristo), num evidente reforço do 
carácter sagado inscrito 110 mito crístico de Ourique. Em 31 de Maio de 1822, em pleno vintismo (penodo 
revolucionário encimado pelo culto da Liberdade e da Constituição), deu-se a suposta apaição de Nossa Senhora 
da Rocha numa gruta de Cainaxide, tendo-se gerado em tomo da sua imagem milagrosa um culto assaz concoindo - 
e geral, feito de muitas adorações, promessas, oblatas e genuflexões, para as quais muito concorreu a convicção 
colectiva de nesse prodígio se pressentir a mão de Deus sobre Pomigal para irradicar a "perversidade dos costumes" 
" e para afastar as "influencias diabolicas" do liberalisnio. O reinado miguelino, de 1828 a 1834, representará, 
por isso, a efémera confirmação dessa "vontade divina". Não foi, pois, mera coincidência a pública veneracão 
que D. Miguel tributou a Afonso Henriques, visitando Santa Ciuz de Coimbra e assistindo à exumação do corpo 
do "rei fundador" da Monarquia portuguesa. Não podia ser mais categórica, nestes solenes actos, a recorrêucia 
de Ounque, tanto mais que Poitugal se achava numa conjuntura crucial de "viragem" - entre o passado e o 
futuro, entre a velha ordem teocrática e sagrada e a Idade do Ouro, projectada pela Razáo e pelo Progresso, 
como sinal do retomo do mito de Prometeu ... Um retomo difícil, porque dinamizado em tensão conflitual intensa 
e dramática com a sacralidade crística. 

A "Revolução do Miiiho ou da Mana da Fonte" - série de tumultos desde Janeiro até às crilminantes 
datas de 23 e 28 de Março de 1846, datas de novos motins em Fonte Arcada, Póvoa de Lanhoso - assumiu, 
se nos ativermos ao registo posterior do P.'Casimiro, o canz de desforço providencialista, como se depreende 
facilmente da leitura dos seus Apo~itamerlto~. Mas nesta longa narrativa achamos, também, o registo de 
uin processo identitário, diferenciado da recorrência mítica, porquanto situado já não ao nível das imagens 
profundas mobilizadoras da revolta, mas ao nível dos acontecimentos, da sua causalidade eficiente (as leis 
da saúde, os impostos, etc.) e do papel histórico dos seus protagonistas. O relato da revolta popular escrito 
pelo referido sacerdote e impresso em 1883, inspirou, como se sabe, Camilo Castelo Branco e deseiicadeou 
um, até agora, infindável rosário de nomes da presumível e "verdadeira" Heroína, que ousou desafiar a 
autoridade opressiva de Costa Cabral. Já não estamos perante o mito patente nos discursos e nos actos 
simbólicos, mas quando muito perante a(s) sua(s) sombra(s) reflectida(s) difusamente na memória social 
e histórica jb. O relato do P." Casimiro deve ser, pois, entendido como uin exercício natural e frequente 
de (re)actualização dessa memória, erivolverido iniagens e situações concebidas, vividas e consumidas 
conjunturalmente, irredutíveis, portanto, à imagética arquetipal do inconsciente junguiauo (e do imaginário 
estrutural "). Um exercício destinado a legitimar com o passado o presente, a converter acontecimentos 

45 - Luis Reis TORGAL abordou a praduçno ideológica contru-rcvoliicion~ria ciu torno da apuripo da Senhora da Rocha em Idem - 
A Cot~~r . i i - i -~vol~r~üo e n  sita itnprensn no viriti.~trio: >tolas de rrinn iir~~esrisnção. in "O SEculo XIXem Paiiuçul. Comunicacães ao coláquio organizado 
pelo Gabinete de Investigaçães Sociais (Novembro de 1979)". Lisboa. Prerenyu/G.I.S.. s.d., p. 319. 

46 - Sociólogos, antropólogos e historiadores. como Miiurice Hulbwachs, Piem Noin, Marc Ferro. Junles Fentress, Chris Wickham ou 
Lucette Volensi têem-se debruçado sobre os mccaiiisinos da (des)construçno da meniória colectiva (Halbwuchs) ou ''social (Fcntrcss e Wickham). 
bem como sobre a imoom2ncia do silêncio c do csouecido na foimacfio da ilieii>ória: "Sil&,cio. cerisrrrr,. ohlircrocüo. recnlcar>ietti~~. nr>,nésin. ~. 
dele>,egncüo, irzorrirri fazeoi rornhórr paite du forritaç<io do ~sr.mdii<i" (VALENSI. Lucette - FríLiirl<is (10 iai,,e»,di.i<i. A gloi-iosrr Liaralito rlos rds 
IP~S. Porto, Edicães Asa, 1996. p. 17). 

47 - Convém nno confundir, coii>o vulgiirmcntc se f r ~ ,  este imaginário configurado pelas estruturas nntropológicus, segundo Dursnd, 
;i iii i,~~~~:3:;~~~;:~.t><1.1~..h.ir.l:icr.ii~ . i lc i i i . ! l id . i \  < , i i i . . i ~ i ~ i r i :  ii boi-in..;.-..icl,ii.i.lii:i .I.. i.lri..\c .lc ~iii..;cii\ ri. ~pr~Jii/id:., 1.1;. I.~:ic..ci.iliiii..liii:ni: 
cni . ,n.li;úi, <I: i.ircç ;.i:iir.>:<i i.,:i.>ii ii c .I? 11, .I;. l ~ : t ~ , ~ c ~ h ~ ! i J . ~ , l c  :I. ' ~ n ! i l I r . . ; - ~ ~ '  .!.I illnb.lt: i .I,, 181,.:~<>n.~l E,,: clpo , I c  : ~ > > . ~ ~ t o ; r ~ , l  r ~ d :  

. . I I : . ~ I ~ : L . I , ~  . t l i n 2 \ .  ,I r ?\i i i i i l i i .  .:.h i,,< .lr.l.,, i~ii.i.,ii.,i c .. i8ii;i:~I d: ;\lii.l<.. Ci l<CI \ I  \S L',!, ,,ii,.i,8i ,i,ii.i i,. ,  c ,  R , . . i i < ~ > i ~ .  (I. iiiiri,ri<i<, 
Pnris. Larousse, 1966: e Dir sees 11. Es.sssnir séi>iiotiqires. Paris, Seuil, 1983), como mostrou MATOS, Sérgio Campos - Hisi<jiin, >iiitologio. 
io,agin<írio nncio~iol. A História nu curso dor Liceiis (1895.1939). Lisboa. Livros Horizonte. 1990, p. 133 e ss. Ainda do mesmo tipo é o chamado 
imaginário pnlitico para cuju abordagem historiogrifica e critica Raoul GIRARDET propôs um modelo próprio em Idem - Mytlies ei n~~r l~o iog ie r  
puliliqirer. Paris. Éditians du Scuii, 1996. 
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e protagonistas em momentos e figuras heróicas que conferem sentido, grandeza e perenidade identitária 
a um grupo, a uma pequena comunidade, a uma região, a uma nação ... 

A Maria da Fonte, para além da derivação inessiânica, só possível porque nela esteve implicada a 
munidividência (ideológica e mítica) miguelista, impôs-se, de facto, como representação do acontecido, 
actuante, sobretudo, ao nível da memória social. 

Ao princípio, há o relato administrativo dos acontecimentos que o trabalho historiográfico desenvolvido 
por José Viriato Capela e Rogério Borralheiro permite hoje conhecer publicamente: 

(...) O Adiizinistrador do Coizcelho da Povoa de Lanlzoso depois do tzcriz~tlto acoiztecido e111 Fonte Arcada 
e a que não pode atalhar corn a Policia req~les i to~~ força arrizada ein data de 27 a qual partiu rzo dia 28, 
e chegando d cabeça do Coizcelho poucas horas depois que dliseiztas a tr-eseiztas ~izzrllzeres arrizadas de 
inachadas, foiices, sachadas, forcados e clzicços tirzlzão arroiiibaclo a Cadeia, pondo enz liberdade cinco 
rnillheres que o dito Adiizinisrrador havia preso no dia nrztecedeizte, por ii~~pllccidas izo dito tomulro; serzclo 
de notar que OS hoi~zerzs izão tern apparecirlo nos toniz~~ltos, inas diz o Adtiziizistrador do Concellzo que se 
colocão de reservas 

Não discutimos, obviamente, o elevado grau de veracidade histórica deste relato urdido na sequência 
dos actos praticados. Interessa-nos sim contrapô-lo, de imediato, 2 narrativa do P.' Casimiro: 

$74." - Poucos dias depois da catastrophe de Braga appareceu-me em Vieira um sapateiro do logar 
de Simães, freguezia de Fonte Arcada, visinhanças da Povoa de Lanhoso, a dizer-me, que sabia quem tinha 
em Braga o meu chapéo, que me havia ficado no fogo do campo de Sant'Anna, e que dando-lhe eu uma 
carta a pedil-o, elle m'o traria. Fiz a carta e entreguei-lh'a, e elle miii triste disse-me, que tivesse muita 
cautella, porque muitos me queriam matar, que elle tambem tinha tido muito cuidado e trabalho com a 
irmã, vendo-se obrigado a tel-a occulta, para Ih'a não matarem, ou prenderem, por lhe chamarem a Maria 
da Foizte, e se achar culpada na Povoa de Lanhoso. 

Perguiitei-lhe o que ella tinha feito para ganhar tal nome, e me respondeu, que nada fizera, que apenas 
acompanhára as outras mulheres, quando foram arrombar a cadêa da Povoa, para solta as que lá estavam presas 
por causa dos enterramentos, que haviam feito desde o primeiro levantamento contra a Junta da saude. Perguutei- 
lhe qual fôra então o motivo de lhe darem tal nome, e me respoiideu, que fora por estar com vestido vermelho 
na occasião do arrombamento da cadêa, e que dando porisso mais lios olhos, um dos empregados perguntára 
a uma pessoa como se chamava aquella do vestido vermelho, e negando-se essa a dizer-lh'o. outra pessoa lh'o 
dissera, e elle a pozera na cabeceira do rol das culpadas no dito arromb-mento. 

Perguntei-lhe se ao pé da casa tinham alguma fonte, para ser motivo de lhe chamarem Maria da Fonte, 
e elle respondeu-me que não, que lhe davam esse nome por ella ser da freguezia de Fonte Arcada, e que 
para abreviar lhe cortaram a palavra Arcada, pronunciando só a palavra Fonte. Pelo modo triste e assustado, 
e como em segredo, com que elle me contou isto, e principalmente por m'o dizer em tempo, em que ainda 
se não sabia de certo, se a revolução vingaria, accreditei ser esta a verdade. 

48 -Oficio confidencial do Governador Civil de Braçu, Manuel Justino M:irques Murta, paia o Ministro e Secrctiíio $Estado das Negócios 
do Reino, com dala de 30 de M q o  de 1846, publicado por CAPELA, José V. c BORRALHEIRO. Rogério - A  Moria rln Fonte ito Póvoo 
de Ln>,ho.so. Novos docrrir,eiitos pnro n sim hirtúr-in. Póvoa de Lanhoso. Edi~Bo da C.M.P.L.. 1996, p. 87. 
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Como eu a esse tempo suppunha, que o governo cahia infalivelmente, por a revolução se achar já 
muito estendida, animei-o, dizendo-lhe, que devia ter muita honra em que ella tivesse conseguido um nome 
tão distincto, e prometti ir vel-a logo que pódesse, e com effeito fui adiante passados mezes, por occasião 
da romaria da Senhora do Porto, a qual era trigueira, de estatura mediana, robusta, desembaraçada, e nova, 
entre 20 e 30 annos. 

$ 75." - Disseram-me passados annos, que depois de acabada a revolução, e vingada, começara uma 
das doceiras de Valbô ou Val-bom tambem proximidades da Povoa de Lanhoso a inculcar-se, e a mostrar- 
se pelas feiras, romarias, e mais ajuntamentos, como a Maria da Fonte, e que, pedindo-se depois informações 
ao Abbade de S. Gens de Calvos, Marco Antonio de Faria Rebello, que era Parocho e visinho d'ella, a 
respeito da Maria da Fonte, elle as dera n'este sentido, porque nenhuma outra se inculcava. 

É de crer que esta fizesse ainda mais serviços, que a dita de Simães, porque affeita a tractar do seu 
negocio por feiras e romarias com todo o povo tinha mais rasão para ser mais desembaraçada que ella, 
mas no meu entender, ainda que o nome de Maria da Fonte conviesse de direito à mulher de mais e maiores 
serviços não lhe foi dado por esse motivo. É certo que todos os nomes e appellidos tem sua origem, e 
por isso parece natural, que este nome se désse, ou à que tivesse alguma fonte ao pé da sua residencia, 
ou que pertencesse a casa ou logar, ou fregnezia, que o tivesse, convindo porisso mais á de Simães de 
Fonte Arcada, que a outra qualquer 49. 

Aos acontecin~entos, fixados no ofício confidencial do Governador Civil transcrito acima, o padre- 
guerrilheiro acrescentou a qualificação dos tumultos num sentido heroicisador e lançou a identificação da 
"mulher de mais e maiores seiviços" evidenciados no assalto à Cadeia da Póvoa. Note-se que, segundo 
o relato oficial, teriam sido entre duzentas a trezentas mulheres armadas só com machadas, foices, chuços ... 
E entre elas havia, conforme a narrativa do sapateiro de Simães reproduzida pelo P.' Casimiro, uma de 
vestido vermelho, moça nova, residente na freguesia da Fonte Arcada - a Maria Angelina ou Maria da 
Fonte! ... Essa seria a autêntica merecedora da designação, como se de uma medalha ou título honorífico 
se tratasse; essa era a Heroína e não a doceira de Valbom, não obstante tenha prestado, também, segundo 
o juizo do cronista, bons serviços à "revolução". Depreende-se, pois, da narrativa do padre que houve uma 
líder da revolta e que assim o entendera o Povo que passou a espalhar o nome de Maria da Fonte, nome 
glorioso a que não faltariam candidatas ... 

A revolta contra o Governo dos Cabrais revestira-se, portanto, de um cunho "épico" que honrava os 
seus participantes, estimulando a natural busca de primazia ou de protagonismo heróico, em suma, a 
identificação de um rosto. Tarefa que apaixonará escritores e jornalistas, no último quartel do séc. XIX 
e que aguçará, muito naturalmente, o baimsmo de alguns naturais da Póvoa. Sabe-se, aliás, que José Joaquim 
de Ferreira de Me10 e Andrade, da Quinta das Agras, em Fonte Arcada, escreveu em Março de 1874 uma 
carta ao já então apreciado romancista Camilo Castelo Branco, na qual lhe agradecia a oferta do seu último 
romance e lhe enviava o resumo de uma História da Maria da Fonte que ele própiio compusera, esboçando 
aía figuradaMariadaFonte dovido, que Camilo haveriamais tarde de celebrizar, ao ler aprosamemorialistica 

49 VIEIRA, Canirniro Jose - Apo~itnriie,iros, ob ci t ,  p 52-54 
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do sacerdote de Vieira do Minho. Os Apoi~taiiieiitos estiinularam-lhe, de facto, o engenho, mas não deixou 
de ter em conta as referências precedentes de Gomes de Amorim, autor das Meniórias Biogrríficas de Garrett, 
de Pinho Leal, de Alberto Pimentel (Joniada dos Sécrilos) e de Oliveira Martins (Porticgal Co~iteir~porn^iieo): 
agarrou a "história", juntou-lhe lembranças da sua juventude rebelde e aventureira, introduziu-lhe abundantes 
referências ao miguelismo (não faltando a sequência dos falsos D. Miguel, ?I maneira dos falsos D. Sebastião ...) 
e, na sua inconfundível e cáustica ironia, zurziu o pobre clérigo minhoto e ousou aumentar o rol de presumíveis 
heroínas, apresentando apúblico, como "autêntica", aMariadaFontedo Vido, postaàfrentede uma sublevação 
que "nãoprornanou rle nerihiriii seiitinie~zto nobre de rebeldia oii reacção às e.xacções cabralistas: foi sitgestão 
de um oii dois cónegos seteii~bristas, ir$uentes ern algirris parlres gire vereriiosfisiirar ricrs prígiizas deste 
livro" 50. Com a mais acre ironia, Camilo desmistificou a figura e fixou-a em traços duros, mas não menos 
contraditórios: 

(...) eii tenho para mim coiiio certo que a gerliiíiza Maria cla Fonte é n eiijeitarkl da Forite rlo Vido, 
qite em menina cantava bêbedniiieizte o Rei chegoii e era ladra - que eiii riiitlher deti algioisflll~os à rorla 
e o seu nome à revoliição de iiin país; e qiie afiiial, já niiiito sovado, se foi à vida da caserna coin 11111 

tambor da divisão do conde das Antas. A siiaparageiiz derradeira deve ter sido a enserga de wna enferniaria 
especialista. 

O meitprezado Gonies de Anzoriirz qireria que ospolíticos qiie eiiceleirarani of,.itto das searas senieadas 
por ela, lhe riiandasseiii rezar iiiiza missa por ahiio. Alz! a alriia da Maria da Foiite adejo por aí, paira 
sobre este povo litsitnno, pam qirenz é forgoso qire vigore senipre itrna tolice messin^iiica ou revolucioriária, 
qirer ela se chame D. Sebastiio ou Maria da Forite ". 

O filão das verosímeis e inverosímeis Manada Fonte estava aberto e haveria de continuar a ser explorado, 
com afinco, por autores de projecção nacional. José Augusto Marques Gomes, 1x0 seu livrinho A Revolrtção 
da Maria da Foiite (incluido na colecção "Biblioteca do Povo e das Escolas"), inclinoii-se para a autenticidade 
da Maria Angelina, a Mana da Fonte do P.' Casimiro. Victor Machado, num romance histórico em dois 
volumes, Maria da Fonte, seguiu a sugestão de Camilo. Rocha Martins, noutro romance, também volumoso. 
intitnlado Maria da Fonte, prefeiiu Joana Maria Esteves, da Casa de Bagãis, subúrbios da Póvoa. Mas o 
mesmo jornalista e escritor, no folhetim A Maria da Forite. Episódio da política roriifir~tica (iiovelri poptrlar 
da histeria), mudou de preferência para recuperar a Maria da Fonte do Vido, imaginada pelo senhor da 
Quinta das Agras, Melo e Andrade, e por Camilo. Perante tanta diversidade, Paixão Bastos, natural da Póvoa, 
num esforço assinalável de passar do registo litedrio e ficcionado (não se confunda, porém, lenda ou ficção 
com mito ...) para o historiográfico, orientou a sua pesquisa na direcção da mais verosímil de todas - Maria 
Luísa Balaio 5?, que deu o nome à revolução, mas não tomara parte activa nela. Revendo o assunto, Cremildo 
Pereira, outro povoense, partiu dessa dicotoinia: houve uma mulher que deu o nome à revoliição - a Mana 
Luísa Balaio - e "várias candidatas" que a podem ter conduzido - Maria Angelina, Joana Maria Esteves, Josefa 

50 - BRANCO, Camilo Castelo - Mnri<i dn Fuirru. Ediçüo corit etne>~<lris fi.ir<rr pelo nitrur. Porto, Lello & limúo, s.d.. p. 42. 
51 - lbidem, p. 43-44. 
52 - BASTOS. Paiaáo -Mario Luiza Bulniu 01, Mari62 rio Forilr. Lisboa. Tip. Moderna. 1945 (iecd. Cnmara blunicipnl da Póvoa de 

Liinliaso, 1996) 
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Caetano da Fonte, Joaquina Carneiro, Maria Vidas, Maria Custódia Milagrete, Maria da Mota e algumas outras ... 
Compilou dados, confrontou-os e acabou dizendo: "do que se tem escrito sobre a figura da Maria da Fonte, 
enzbom esteja convencido que nome tão decantado assenta nzelhor na Joanu Maria Esteves que em qualquer 
outra, os meus prezados leitores ficarn habilitados a procurarem outras fontes de informação e à vontade para 
fonnurenz a slur opinião" j3. Mais recentemente, Paulo Freitas procurou inserir a figura no contexto histónco- 
político da contestação ao cabralismo, sem adiantar, porém, mais algum nome, porque, na sua opinião, há que 
"reczcperar o sentido da Maria da Fonte, não da Mulher, não do Mito, m s  sim da Maria da Fonte" 54. 

O sentido de todo este esforço, conduzido da literatura à historiografia, para a busca de um 
rosto, de uma figura concreta, humanizada, protagonista maior dos tumultos ocorridos, sem dúvida, em Fonte 
Arcada e noutras feguesias da Póvoa de Lanhoso, gira em tomo da questão identitária e esta, por sua vez, 
prende-se estreitamente com a construção e a apropriação d(s) memóna(s). É importante esclarecer que 
a procura e a identificação de um Herói (local, regional ou nacional) não é exercício de simples curiosidade 
histórica e cultural. A memória dos naturais de qualquer localidade foi e será sempre animada por um senti- 
mento de pertença ou de apropriação afectiva, que radica numa espécie de auto-estima identitána e, nesta 
perspectiva, o "baimsmo" ganha contornos de "projecção narcísica". Toda a comunidade, qualquer que ela 
seja, revê-se, consolida-se e exalta-se através de um ou mais feitos valorosos em que podem avultar figuras 
fantásticas, divinas ou humanas heroicizadas5', depreferênciaconterrâneas e sepossívelde projecçãonacional. 
Quanto mais nacional for o Herói (ou Heroína) local, maior a "força simbólica" da localidade para reinvin- 
dicar, como expressão do reconhecimento público, um destacado "lugar" na memória da Nação. Mas para 
que o processo se realize em pleno, convém que à volta do Herói se congregue uma sólida unanimidade, 
isto é, que não haja opiniões ou valorações dissonantes de natureza político-partidária ou religiosa. Se a 
imprescindível unanimidade faltar, a memória dos seus conterrâneos pode ser, de imediato, atravessada por 
sentimentos contraditórios e vulneráveis is  mudanças conjunturais. No caso de se manter tai tendência 
unaiiimista, a mobilização popular consolida-se espontaneamente e, de acordo com a especificidade dos 
feitos evocados, gera, em automático, os seus mecanismos de legitimação. Ora, encontrar aprova de existência 
concreta da figura central desses épicos sucessos constitui, obviamente, um processo legitimador, que reforqa 
a importância histórica e nacional do acontecido e fortalece a auto-estima da comunidade, berço e aiforje 
de personagen(s) heróico(s), firmando-a, com maior ou menor destaque, na memória histórica - espécie 
de curriclllutn vitae, devidamente seleccionado e revisto, dos momentos fortes no percurso existencial de 
uma comunidade nacional. É que, e nunca é demais frisá-lo, não se recorda, nem se esquece inocentemente, 
sem intencionalidade ou sem interesse. 

Fonte Arcada orgulha-se e reve-se na figura heróica da Mana da Fonte, embora empobrecida pela 
dificuldade de uma identificação precisa. Por extensão, o concelho de Póvoa de Lanhoso partilha, recorda 
e projecta a naturalidade de um movimento insunecional associado a valores positivos: liberdade, justiça, 
democracia, vontade popul ar... 

53 - PEREIRA. Cremildo - Maria da Fo,ite. A Revoli<~üo e <r rrvohrcioriúria. S.)., policopiado, 1988. p. 7. 
54 - FREITAS, Paulo Alexandre Ribeiro-Morio da Fo?orite. A Hernirza e o aiilo. OMoviirie>,to r a revolrição. P6voade Lunhoso, Associaçjo 

Cultural da Juventude Pavoense, 1991, p. 88. 
55 - Esta ideia aparece claramente expressa em GUEUSQUIN, Murie-France - I,iirodircrio,i, in "Cités en Wte. Exposition du Musée 

Nntianal des Arts et Traditions Populnires, 24 Novembie 1992, 19 Avnl 1993". Paris, Editians de Ia Réunion des Musées Nation;iux, 1992, 
p. 13. 



O Povo novamente e sempre, como ficou exaltado em expressivas litografias (ver fig. 2) ou em 
registos iconográficos posteriores, onde a mulher dos chuços e fouces dá lugar, numa clara assimilação 
das imagens revolucionárias francesas (ver fig. I), à mulher de fouce ao ombro e pistola na mão, ou de 
espada no ar em pose de comando de um exército popular (ver fig. 3), ao ritmo indiscutível da Marsellzesa 
e do letra de Paulo Midosi, cujo refrão denota, também, a herança revolucionária francesa: 

Eia, ávante, Portugueses! 
Eia ávante! não temer! 
Pela santa liberdade 
Triunfar ou perecer! 

A questão identitária, no caso específico daMaria da Fonte, articula-se, deforma estreita, com a dimensão 
populista. Desde o início, sobressai a presença do Povo e, em particular, a predominância das mulheres, 
aspecto que o génio explicativo e ficcional de Oliveira Martins transformou em elegia ao matriarcado minho- 
to 56, mas que pode e deve merecer outro género de leitura 57. E o elemento popular, não obstante as diversas 
influências político-religiosas que o envolveram, cresceu e tornou-se relevante ao longo da grave crise social, 
política e militar que cindiu o país, as forças liberais, o campo e a cidade. A Patuleia impor-se-ia como 
uma dinâmica acentuadamente setembrista de contestação ao Poder cartista, sobre o qual se apoiava tei- 
mosamente a rainha D. Maria 11: em diversos pontos do país formaram-se Juntas revolucionárias, compostas 
de licenciados, proprietários locais e alguns chefes militares, arrastando consigo a adesão ou pelo menos 
a desobediência de soldados, num confronto cada vez mais aberto às ordens do Ministério cabralista do 
Duque de Saldanha e da rainha. Oliveira Martins, retratando com vivas cores essa conturbada fase histórica, 
declarou peremptório: 

Havia pois uma guerra declarada entre a rainha e o povo, assirn a patuleia se dizia. O hino da Maria 
da Fonte cantava-se conz urna letra francamente denunciadora do estado dos ânimos: 

Aprende, rainha, aprende 
Mede agora o teu poder: 
Tu de unz lado, o povo doutro, 

Mas esse sentimento propagado da hostilidade da Coroa, sentinzento que ganhara raizes com a violência 
e os crimes do govenio cabralista; essa percepção vaga de um direito novo, de facto oposto ao direito sagrado 
dos monarcas, quando queria transformar-se enz opiniões eprogramas, sóproduzia as antigas quirneras jacobirias, 

56 - MARTINS. Oliveira - Portiigoi contoaporü!ieo, "01. 2. Lisboa, Guimaráes & C' Editares, 1979, p. 152. 
57 - A purticipuçiio das mulheres em qualquer tipo de revolta foi sempie acompanhada de linguagem. sinais e representações próprias, 

a que Arlerte FARGE prestou u devida atençlio, observando a dado passo da sua anslise: "Na revolta, ns tiririlieresfi~otcio,~~~~~ de iI»in r>tarieiio 
diferente dos iioriiens; estm sobe>??-iio. conse?rtei?r-no e, no e,ira?rto, juigaot-,?os. Nzo,,z primeiro reini~o, süo elas qire vão à frente. erortatn os 
ho»ieiis a segui-ios, oci~pa>zdo ns pritiieiros filas do ,rioliiii. Os lioniens não ficaiii surpreendidos coin esse ,no»tenririieo "~iiurzdo às avessas": 
e~zptirrados peios grilos e pelos incitações, ertgrossorlz a o~irltidão cotii n suo prerenp. Eles snDe>,i beni nté que poitro 05 iiruliteres, ociipaizdo 
as pritneirasfilos, i»~presrionai>i as ai<toi.idodes; sabem tatnbP»i qire elos poiico tei>tetn, porque tnerzos pi<iiíveis. e que esta desordeni das coisas 
pode ser o garantia de iini siicesso slterioi. por" o sei8 inovisierilo. Eles sobem, aceitam esses popéis ,nascuiirios e fenii>ii>tos, e iro eiitn>zto, 
simr<iroiieai>ieate, joiga,n: as niullteres, os seus gritos, os seus gestos e os seus cw>tporra»tetttos. Foseittarlos, irritados, vtern->ias e dercreveni- 
irias fora de si própnns, nbruivos, ercessivas arê' (Cf. Idem - Agilndornr tlorórios, in DUBY, Geaiges e PERROT, Michelle - "História 
das Mulheres. vol. 3 Da Renascimento Idade Moderna". Lisboa, Círculo de Leitores. 1994, p. 559-560). 
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Fig. 2 hlarin da Fonte, 1846 (Albcrto dc Sousa c Roque Garneiro, ezradros dn Hirlúrin de Pom'pl ,  Lisboa, s.d.) 

Fig. 3 A Revolta do &linho Em 1846 (ofcreeids ù Enmu. Senhora Viscondeso dc Costa) 
José Cocllio da Fonseca - Invcntor e Lilhagrafo 
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desacreditadas; e se, por unz dos acasos da luta conseguia vencer, era derrotado pela força das coisas (como 
em Setembro), dessorundo-se logo na mão dos medíocres (como em 38 e agom), para se entregar à moderação 
palmelista. A doutrina liberal achara em Cabra1 um homem; a doutriria democrática ~zão o aclzava, não o 
podia a c h r ,  porque longos anos, ainda não decorridos, seriam necessários para chegar a defizir os princlpios 
orgânicos do direito novo 58. 

Essa "guerra" acabou por ganhá-la a rainha e o "modelo capitalista europeu", com a ajuda imprescindível 
e humilhante da Inglaterra, da França e da Espanha, ajuda solicitada ao abrigo da Quádrupla Aliança. A assinatura 
da Convenção do Grarnido, a 29 de Junho de 1847, encerrou a luta armada e permitiu o regresso, acidentado 
e breve, dos Cabrais ao Poder. Em Abril de 1851 um golpe político-militar, preparado clandestinamente em 
casa de Alexandre Herculano e liderado pelo irnprevisível marechal-duque Saldanha, inaugurou um novo "ciclo" 
monárquico-constitucional e sócio-económico, denominado para a posteridade de Regelzeração. 

A representação populista da Maria da Fonte desenvolver-se-á durante essa nova conjuntura, intensificando- 
se após a iniciativa republicana e patriótica das comemorações dos Centenários (da morte de Camões, em 1880, 
e da morte do Marquês de Pombal, em 1882), e, especialmente, na sequência da "explosão" nacionalista provocada 
pelo Ultinlatum inglês (1890). É, então, que os sonhos e as esperanças do Povo, como observou Alain Pessin, 
se fundem em projectos ideológicos (utópicos) abertos à participação activa do natural "vanguardismo" juvenil 
e de grupos sociais diferenciados, empenhados na transformação e na regeneração das energias nacionais. Ressurge 
impetuosa a ideia-força de Povo, consubstanciada num Populismo que, em simultâneo, reenvia quer para o mito 
de Prometeu e tema correlativo do Homem Novo, quer para um inessianismo descristianizado, que contaminará 
profundamente a retórica republicana. Não faltam, aliás, exemplos desta contaminação, sendo prefedvel, talvez, 
colhê-los nos textos de maior e fácil difusão. José Boavida Portugal, jornalista e escritor republicano, publicou 
em 1918 um opúsculo intitulado Portugal, terra de heróis, e aí, em traços largos e ligeiros, desenhou a epopeia 
de um Povo guiado pelo incitamento vigoroso da Liberdade (ver fig. 1): 

A corte era o refúgio dos inimigos do povo. Se urnas parcelas de justiça lhe iam distribuindo era 
para o calarem. 

O povo a custo suportava tudo. E quando tinha ensejo, revoltava-se tai~lbé~il. Assim fêz em 1836 
(Revolução de Setembro), com Passos Manuel, Sá da Bandeira e outros. Assim o quis a Belenzzada e a 
"revolta dos marechais", que falharam. Assim o quiseram as cortes de 1838 aprovando uma democrática 
Constituição em que a soberania residia nas duas câmaras electivas e todos os direitos civis e politicos 
eram clara e sinceramente consignados. (Era a Nação soberana). Assim o quis a Patuleia, com José Estevão, 
Silva Carvalho, Sá da Bandeira e António Rodrigues Sampaio. Assim o quis a Maria da Fonte. Assim o 
quiseram Saraiva de Carvalho e o bispo de Viseu. 

Até que, enfim, nasceu o partido republicano. D. Luis acalmou 11112 taizto os espiritos. Era conciliador 
e amigo até de ilustres dernocratas. Foi um reinado de paz o seu. 

D. Carlos, autoritário como 11111 verdadeiro absolutista, veio excitar antigos ódios. Mas cêdo viu que 
o povo não abdicara das suas aspirações, dos seus desejos de Liberdade, dos seus direitos de soberania 
para ser a nação. 

58 - MARTINS, Oliveira - Porlrrgal co?ile?itporriireo, "01. 2, ob. cii., p. 165 
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Aos erros coloniais, foi resporidido corn a Revohição de 31 de Janeiro de 1891, logo afogada ein 
saiigue. Pelas violêrzcias que se seguiram, pela ditadiira, pelas rzuinerosas prisões políticas, pela aineaça 
das deportações para Tiriior, respondeu a vida do próprio rei e até do iiqeliz priricipe D. Luís Filipe, ei~i  
pleria rua, á liiz do dia. 

Quase nem chegou a haver tréglms: o novo rei deixou-se doriziiiarpor sua inãe, que era ~4in iiistnrmento 
dócil riasvzãosdo clero. A inobreza, serltirido talvezpulsar o coração dopovo, retraiu-se, vencida e convencida. 

O povo tirilia razão. Estava desengaizado da tutela de reis que o rino sabicrm ser, nem compreeridiam 
que só opodiarii ser e111 sincera aliar~ça cor11 o povo. A experiêiicia durou sécnlos. Para que esperar iilais? 

O povo é que sabia o qiie querio; rierin ~ i in  rei, qualquer que fosse, podia agora dirigir todo uni povo, 
conlo até aos princlpios do sécirlo XVL 

Quatro séciilos ri espera de ~ i r ~ i  rei que o cornpreeindesse, o povo não devia esperar riiais. Os tempos, 
ei~iderzteirzerite, tiiiharri inlrdado. 

E rio dia 5 de Oiitubro de 1910, graças a iana gloriosa ~.evolução, foi ii~zplantada a Repzíblica, que 
é o govenno do povo feito pelo próprio povo. D. Maizuel 11, corno D. João VI, jifilgiii. O povo, escravo de 
séciflos, coinqilistou a alforria. Já r160 ha difereiiça de classes iieiri de castas. É a Frateniidade e Egualdade, 
filhas cla Liberdade. 

Avè Republica! j9 

A Mulher-República consumava, enfim, os direitos, os sonhos e as aspirações da Mulher-Povo, herdeira 
directa da Maria da Fonte, seguindo, claro está, a linhagem populista inventariada por Alain Pessin. Encadeamento 
não apenas lógico, mas efectivo, que no entanto abrange, apenas, a faceta ideológica (o demoliberalismo de 
1846 entroncado no ideáiio republicano vitorioso em 1910) do inovimento popular minhoto. Faceta indissociável, 
porém, das anteriores - a mítica e a identitária -, apesar das suas naturais diferenças. 

Não vamos concluir, porque no decurso do trabalho herinenêutico desenvolvido não quisemos, nem 
podiamos chegar a resultados conclusivos. Pretendemos tão só abrir espaço, descobrir pistas de interpretação 
e de reflexão, que nos advirtam contra os modelos redutores e simplistas, só aparentemente capazes de todas 
as respostas e de todas as explicações. 

O conhecimento do simbólico não pode assentar só sobre a ponta do iceberg. Há que mergulhar fundo, 
através de conceitos operatórios mais finos e versáteis. E isto obriga-nos, desde já, a rever certas acepções 
muito correntes e banalizadas. A noção de mito é uma delas. Normalmente usa-se no sentido de algo oposto 
2 realidade - a lenda, o falso, a ficção ... Seguindo este simplismo semântico, notoriamente desmitologizador, 
as lendárias (falsas, não existentes, carecidas de "verdade histórica" ...) Mana da Fonte "nutriam" o mito. 
Nada mais equívoco! ... 

O fenómeno da Maria da Fonte e do movimento subsequente da Patuleia não só convoca o respectivo 
enquadramento histórico, como também sugere diferentes níveis de abordagem. Não podemos simplificar, 
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52 [cabqalha superior iia capa e folha de rosto: "N'cste livro err8 n minha Patria"]. 
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limitando o enfoque aos aspectos político-institucionais, aos sócio-económicos ou à produção ideológica 
e cultural. AO invés disto, impõe-se irma compreensão holística dos fenómenos, mesmo que incidamos apenas 
sobre determinado(s) segmento(s). Daí que a nossa proposta mitanalítica pressuponha, obrigatoriamente, 
a caracterização do(s) contexto(s), jogando bem com os conceitos operatórios da nova História, que são 
a estrutura (longa duração) e a conjuntura (curta duração). A partir do(s) contexto(s) operamos os cortes 
sincrónicos indispensáveis para configurarmos a complexidade do imaginário - entendido não como mera 
associação de imagens e de ideias "fabricadas" no interior da(s) racionalidade(s) dominante(s), mas na sua 
globalidade estrutural e estruturante, isto é, imbricado no inconsciente colectivo e arquetipal de Carl Jung. 
Por fim, instaura-se a análise de profundidades no seio da qual é possível confrontarmo-nos com as estruturas 
antropológicas do imaginário. 

Com este aparato metodológico foi-nos possível encarar a Maria da Fonte e a Patuleia como dinâmicas 
sócio-políticas, contextualizadas, que envolvem significações profundas e específicas. No caso da "revolução 
do Minho" a forte presença dos agentes mediadores da ideologia contra-revolucionária ou miguelista permitiu 
detectar os traços fundos e grossos da reconência messiânica e providencialista, sob a forma de derivação 
algo empobrecida ou degradada. Trata-se de uma das três facetas postas em evidência pela nossa abordagem 
hermenêutica e de todas elas a mais densa e profunda, mas também a mais sujeita a "usura", porque sofre 
a pressão/concorrência do Populismo (utopia e ideologia). 

Com efeito, a ideia-força de Povo, que Alain Pessin verteu abusivamente no conceito operatório de 
mito, inscreve-se no ideário racionalistae iluminista subjacente à Revolução Francesa, comconotações míticas 
diferenciadas (Prometeu e a Idade do Ouro), e projecta-se na representação literária e pictórica ou iconográfica 
da Mulher-PovoiMulher-República portadora de esperança, de renovação e de criação da cidade ideal (utópica 
e ucrónica), transferida da História para a não-História. Trajecto essencialmente ideológico que acaba por 
ser contaminado por diferentes emanações míticas (estruturas cosmogónicas, escatológicas, antropogónicas, 
etc.). 

A última faceta destacada ao longo da nossa análise prende-se com o processo da construção da(s) 
memória(s) da Maria da Fonte num sentido vincadamente identitário - introjecção do Herói (ou Heroína) 
como elemento consolidador da identidade comunitária e da sua auto-estima. A(s) memória(s) (re)fazem- 
se através de mecanismos selectivos, que não se confundem com a operatividade mítica, embora esta invada 
frequentemente o "espaço" da memória social por meio da discursividade ideológica. Os discursos regionalista 
e nacionalista, fixados em conjunturas próprias, podem, por isso, trazer à ou através da memória "cargas" 
mitologémicas (temas míticos) que indiciam a ressurgência patente do mito. Mas no caso que estudamos 
a questão identitária surge e é equacionada num plano meramente histórico e cultural, só difusamente ar- 
ticulada/articulável com a faceta populista amadurecida, como se viu, a partir do último quartel do séc. 
XIX. 

Fica, assim, exposto até onde pudemos levar a nossa leitura mitanalítica, na expectativa de que o 
conhecimento historiográfico moderno se vá abrindo a hermenêuticas complementares (e anti-positivistas) 
de matriz filosófica, psicológica e sociológica, porventura mais adequadas a captarem os sentidos e as "vagas" 
profundas do devir histórico. 




