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Dada adesconfianca com que nos meios acadernicos geral
mente se olha para anarrativa polltica, este livro abre eom urn
ensaio cujas intencfies fiearn expressas no !ftulo que Ihe dei:
«Apologia da Historia Polltica».
Oepois da ({Apologia» vern urn estudo
global sobre ({O seculo XIX em pers
pectiva politica», em que procuro
apresentar uma linha illterpretativa
suscep!fvel de conferir inteligibilidade
anoventa anos de constitucionalismo
.:;; monarquico marcados por endemica
desordem politica. Os outros dois estudos aqui reunidos desenvolvem
episodios, temporalmente delimitados, dahistdria rna is ampla que deixo
resumida no primeiro.Trata-se de ({A segunda ascencao equeda de Costa
Cabral (1847-51)), que se destina aexplicar como se deu, e0 que foi, a
Regeneracao; ede ((A republicaniza cao da monarquia (1858-62)), que se
destina arevelar 0 aparecimento muito precoce do anticlericalismo como
matriz da ideologia republicana eestrategia de mobilizacao anti-dinastica.
M. Fatima Bonifacio
M. Fatima Bonifacio ehistoriadora do Instituto de CienciasSociais (U.l.)
eprofmora convidada da Faculdade de Ciencias Socia is eHumanas
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Decadas de marxismo e de Annales, na sua profusa varie
dade, arreigaram 0 dogma de que sao estruturas, vagas de fundo,
movimentos ocultos, corrences subterraneas, for~as misteriosas
que dererminam as homens, empurram a hisroria e explicam
o curso da sua evolu~ao. De uma penada, varreu-se 0 sujeito
como autor de ac~6es demonsrraveis e proclamou-se a furilidade
de procurar nos acontecimentos humanos, que sao 0 resultado
dessas ac~6es, qualquer principio de inceligibilidade historica.
Esras como aqueles nao passam de uma encena~ao aliciante que
encobre, sob a evidencia enganadora com que se ofere cern, a face
invislvel, e verdadeira, da realidade, oculra nas profundezas esrfU
r
rurals.
De acordo com esta visao das coisas, a narrariva poli(ica
consriwi urn exercicio frivolo predesrinado a esrerilidade uma
vez que, enredada na «incriga)) vivida pelos actores , nunca per
fura a onda abaixo da crista de espuma que a adorna, sendo
por isso incapaz de penerrar nas verdadeiras causas da hisroria
deposiradas na fundura dos mares. Confronrada com esras crlri
cas, em VaG renho pedido que me esclare~am sobre os flu xos,
os meios ou os circuitos arraves dos quais a coacfiio das eSrrlltu
ras se rransmire misteriosa e invisivelmence aos individuos. Por
que, se 0 que realmente se quer dizer e que estes nao existem
no vazio e que , pelo contra.rio e como nao po de deixar de ser,
actuam no meio social e sao limitados pelos condicionalismos
que os rodeiam; ou ainda que os homens nem sempre conhecem
e avaliam correctamence esses condicionalismos, en tao sao estas
meramente afirma~6es que, de taO obvias e banais, nao passam
de urn rruismo. Posto isto, qu e ponanco ninguem displlta ,

