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Resumo: Parte integrante do nosso imaginário, remontando à crise de 1383 a 1385, a padeira de
Aljubarrota ocupa um lugar de relevo na História nacional, sendo reconhecida como um símbolo
do povo! Povo este que, pela primeira vez, fez valer a sua vontade e determinar o destino da sua
nação. Foi ao longo dos séculos interpretada em inúmeras histórias, com características diferentes,
permanecendo a incógnita da sua verdadeira existência. Lenda ou não, o facto é que o povo se revê
nas qualidades
atribuídas â “padeira do povo”, em quem a esperança de um país mais
activo e vencedor foi depositada. Neste breve estudo, procuram-se reunir
como exemplo, duas versões da sua “história” que distam um sèculo entre
si, recorrendo às palavras de Fonseca (1901;1902) e Nery (2008).
Palavras-chave: Mito, Batalha de Aljubarrota, Padeira de Aljubarrota
Abstract: Part of our imagination, dating back to the crisis of 1383/85, the baker of Aljubarrota
occupies an important place in national history and is recognized as a people‟s symbol! For the
first time this people, asserted their will to grab the destiny of their nation. Over the centuries has
been interpreted in countless stories, with different characteristics, remaining unknown to their true
existence. Legend or not, the fact is that the people reviews himself in the qualities attributed to the
"baker's people" in whom the hope of a more active and winner country was deposited. In this brief
study, we seek to gather as an example, two versions of her "history" that are distant from each
other a century, relying on the words of Fonseca (1901, 1902) and Nery (2008).
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Introdução
“A história passa, os mitos têm longa vida, mas è na História que se enraízam”
(Lourenço, E. citado por Franco, J., 2000, p.13).

A identidade de uma nação constrói-se ao longo da História, com todos os marcos, dissabores e
epopeias que a compõem. Dela brota a criatividade do Homem, que se revê em histórias da
História, em relatos que podem começar como um conto para partilhar, mas que possuindo força
intrínseca se tornam progressivamente em lendas que as trarão até nós. Mais do que nunca, o
homem sente necessidade de conhecer as suas raízes,
compreender o seu passado e a herança deixada pelos que o antecederam. “Averiguar o
que somos e de onde viemos, constitui um imperativo da razão e uma busca de vida, na pergunta
que milhares de gerações têm formulado e para que o espírito deseja uma resposta cabal” (Tavares,
1985, p. 7). Como refere Braudel, citado por Franco (2000), “uma nação só pode ser pagando o
preço de se procurar a si mesma (…), identificando-se com o melhor e o essencial de si própria”
(p.13). Baseado nesta busca, este trabalho procura compreender um dos mitos mais emblemáticos
da História Nacional, protagonizado pela acarinhada personagem da padeira de Aljubarrota. Esta
figura mítica que representa o nacionalismo do povo português é, neste trabalho, analisada com
base em dois romances históricos, cujas suas redacções distam, aproximadamente, um século:
Fonseca (1901;1902) e Nery (2008). O objectivo principal passou por tentar caracterizar a
dimensão do mito, nomeadamente até que ponto há convergência de aspectos na sua descrição.
Adoptando um método de análise simples de conteúdo, pretendeu-se pesquisar em bases de dados
bibliográficas a informação pertinente que contextualize a temática, recuperando trabalhos
seleccionados e estudos avaliados. O artigo começa assim, com uma breve abordagem ao Mito
como conceito, uma contextualização histórica do período de crise que antecedeu a Batalha de
Aljubarrota, o que a compôs e que imagem foi criada em torno da figura da padeira. Seguidamente,
realiza-se uma análise comparativa aos dois romances históricos e apresenta-se a respectiva
discussão de resultados e conclusões.

1. Enquadramento Teórico
1.1 Mitos

“ (…) As mitologias do mundo encerram toda a poesia e toda a paixão de que a mente humana è
capaz”
(Philip, 1999, p. 6).

Intrínseca à Natureza Humana está a capacidade de contar histórias… Histórias que expressam a
criação do mundo e da Humanidade, feitos divinos, heróicos e do fim dos tempos. São estas
histórias que desconstroem o mundo e delineiam o nosso papel no cerne da criação.
O termo “mythos” tem origem grega e significa „palavra‟ ou „história‟. A um mito são atribuídos
diversos “significados para o crente, para o antropólogo, para o folclorista, para o psicólogo e para
o crítico literário” (Philip, 1999, p. 6). De uma forma ou de outra, uma das principais funções do
mito è “celebrar a ambiguidade e a contradição”
(idem). Não podemos esperar do mito uma só mensagem, clara, evidente e consciente, pois
estaríamos a erradicar a sua essência plurisignificativa. "As tradições do passado dos povos são
uma das fontes mais ricas de metáforas e imagens em qualquer cultura. Articuladas em histórias
sobre a genealogia das nações, em episódios que desencadeiam o nascimento de uma comunidade,
em obras que ilustram a idiossincrasia de uma comunidade ou a biografia dos seus „fundadores‟,
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estas operam a nível lendário e mítico” (Mórón, Ponce, & Andreotti, 2004, p. 5). Por meio da
metáfora, tal como acontece na poesia, o mito interpreta o mundo segundo uma visão fantasiosa,
fluida e aliciante.

1.2 A Batalha de Aljubarrota

Mais do que uma Batalha tacticamente bem planeada, Aljubarrota passou a ser um
marco “na história e na vida dos portugueses, a batalha por excelência. Portugal, que se
estava gerando como Pátria, desde os tempos de Afonso Henriques, vira chegada a sua
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Tradução

hora de surgir como Nação. Tinha condições e gente. Teve chefe – e a história cumpriuse”
(Rodrigues, 2002, p. 10). Como defende Monteiro (2003), a Batalha de Aljubarrota foi um dos
acontecimentos mais decisivos da História de Portugal. Ao vencer os vizinhos castelhanos, D. João
I
deu início â 2ª Dinastia (Dinastia de Avintes) que viria a ser “a mais brilhante da história nacional
– a època dos Descobrimentos” (Fundação Batalha de Aljubarrota, s/d). Após uma luta que
marcou, definitivamente, a vontade de enaltecer o nacionalismo de
um povo, “a maioria dos intervenientes na batalha ao lado de D. João I tiveram honras, melhoraram
o seu estado, gozando a fama e o proveito da sua acção” (Tavares, 1985, p. 102). Dos muitos que
combateram nesta causa, incluindo mulheres, “ficou a lenda da padeira de Aljubarrota, Brites de
Almeida, grande jogadora de pau, a valentona que se diz ter morto com a pá do ofício sete
castelhanos foragidos à derrota que se haviam escondido num forno” (idem).

1.3 A Padeira de Aljubarrota

A Padeira de Aljubarrota é, efectivamente, uma das mais singulares personagens da
História Nacional! “Tudo o que sirva para elevar personagens, reconstruir sucessos e
visionar situações, tanto quanto possível na observância das regras do conhecimento histórico,
contribui para forjar regras de vida nas novas gerações” (Tavares, 1985, p. 7). Mito com base
verdadeira ou integralmente produto da imaginação, a verdade é que esta figura conquistou o
carinho dos portugueses, simbolizando a audácia do povo e sendo retratada em inúmeros relatos ao
longo dos tempos. Um jornalista do século XIX que assinava „A.H.‟ em O Panorama, refere que,
“reduzido (…) â possibilidade, este successo tradicional, quer real, quer fabuloso, tem, em
qualquer dos casos, um valor histórico, porque é um symbolo, urna expressão da ideia viva e geral
dos portuguezes daquelle tempo, o ódio ao domínio estranho, e o rancor com que todas as classes
de indivíduos guerreavam aquelles que pertendiam sugeita-los a esse domínio” (1839, pp. 413414). O autor continua, afirmando que “se imaginarmos que uma mulher, armada com urna pá,
venceu e derrubou sete soldados em peleja egual, a tradição é absurda e incrível; mas se
attendermos a que estes sete homens podiam ser assassinados depois da batalha, quando as gentes
d'elrei de Castella, cheias de fome e cansaço, se derramaram pelos arredores de Aljubarrota, sem
oferecerem a mínima resistência a quem os accommettia, de que são testemunhas os antigos
chronistas, então a façanha da celebre padeira, perdendo grande parte do seu maravilhoso, se torna
possível” (1839, p. 413). O jornalista continua a sua análise referindo que, apesar de a padeira de

Aljubarrota poder ser um mito, fruto da imaginação popular do século XV, nem por isso deve ser
desprezada pois se “um povo que dava a uma mulher odio bastante contra os oppressores
estranhos, para haver de assassinar a sangue-frio sete desses inimigos; um

povo, dizemos, que assim symbolisava о seu modo de sentir, devia saber sustentar a independencia
nacional” (A.H., 1839, p. 414). Segundo Fr. Manuel dos Santos, o cronista-mor Fr. Francisco
Brandão realizou, em 1642, um levantamento de testemunhos na vila de Aljubarrota, em que
alguns inquiridos mais idosos, juraram que a tradição permaneceu inalterada, conservando nos
paços do concelho, a pá de ferro com um cabo mais recente em pau. Ainda segundo os mesmos
relatos, atribuíam a alcunha de Pisqueira a Brites de Almeida, que possuía a sua padaria na rua
direita da vila, próxima do celeiro dos frades de Alcobaça (A.H., 1839).

2. Método

2.1. Procedimento e Instrumentos de recolha de dados

O trabalho apresentado procura fazer uma análise de conteúdo simples de dois romances históricos
que abordam a biografia da lendária personagem da Padeira de Aljubarrota. Estes dois romances
distam, no que respeita à sua redacção, aproximadamente um século, de forma que se procura fazer
um estudo comparativo de quais as características que os aproximam e quais as que os diferenciam
enquanto ilustradores de um mito de origem. Deste modo, recorreu-se a uma técnica de recolha de
dados qualitativa, não interactiva, baseada na recolha de documentos históricos e literários.

2.2. Análise de Dados

De forma a organizar a análise efectuada aos dois romances, apresento os dados recolhidos mais
relevantes sob a forma de tabela. Deste modo, pretendo comparar ambas as referências, em relação
a vários aspectos indicados na coluna à esquerda.

Apenas um pormenor entre muitos outros episódios;
Matou uns e enxotou outros com a sua pá
Tabela comparativa das obras analisadas

LIVROS
Padeira de
Aljubarrota:
Romance
Histórico

Crónica
de
Brites

Analisando os dados recolhidos, podemos começar por distinguir o tipo de discurso utilizado em
ambas as obras. Ao adoptar um discurso directo, Crónica de Brites confere à personagem maior
realismo e proximidade com o leitor, uma vez que a história é contada na primeira pessoa, quase na
íntegra! Este aspecto conduz, quem lê, a questionar-se acerca da veracidade da história, que mesmo
encarando-a como uma lenda, parece estar bem viva. No que diz respeito à fidelidade aos factos
históricos, e apesar de ambos se preocuparem com a forma de os relatar, o romance histórico de
1901/1902, é francamente mais exaustivo, preocupando-se com inúmeros pormenores e batalhas
que antecederam e conduziram à Batalha de Aljubarrota. Tal facto é bem visível através dos dois
volumes que a obra compõe e pela escrita clássica do início do século XX com que é redigida.
Crónica de Brites, por outro lado, apesar de também se preocupar em incluir os relatos históricos
que hoje conhecemos, emprega um estilo mais leve e fluido, remetendo-se apenas ao essencial para
contextualizar o leitor. Exemplo disto, é a existência de, no romance do século passado, de
inúmeros capítulos em que a figura da padeira não é referida, dedicando-se o autor a
contextualizar, simplesmente, momentos da história como o clima de tensão que se vivia na corte.
Contrapondo, todos os capítulos da obra de Nery (2008) são dedicados à vida da padeira: Como
nasceu em mim
o Almeida; Como o meu destino andou a par com o da forca de el-rei D.Fernando, vencida e
apresada em Saltes, são apenas dois exemplos. Se por um lado Fonseca (1901;1902), se serve da
figura da padeira para guiar os marcos da História, Nery (2008) encaixa a História nos relatos de
vida da padeira. Fisicamente, a personagem, no seu papel original de Brites de Almeida, tem uma
descrição antagónica nas duas obras. Numa primeira abordagem, a juventude e a beleza relatadas
no livro do século XX, onde a personagem é descrita como“uma rapariga fresca, sadia, appetitosa;
alta, delgada, leve; olhos pretos, brilhantes, cheios de vivacidade; muito activa, revelando em todos
os gestos um grande vigor, ia de mesa em mesa ” (Fonseca, 1901, p. 13); “Servia o vinho, mudava
os pratos, recebia o dinheiro, respondia aos gracejos, esquivava-se aos beijos, desviava com fortes
palmadas as mãos que pretendiam subir-lhe aos pequenos seios, apertar-lhe os torneados braços,
arregaçados, ou contornar-lhe as ancas roliças, os rins arqueados e flexíveis. Era Brites
d‟Almeida” (Fonseca, 1901, pp. 13-14). Numa outra vertente, o romance mais recente, retrata a
velhice e a deficiência da
padeira, indicando que “guardando a cozedura e, nos anos já tranquilos da velhice,

depois de ter passado tantas aventuras em que correra risco de vida e se salvara, continuava a
pensar que a morte a encontraria de mãos na farinha ou na pá do forno” (Nery, 2008, p. 11);
“minha corpulência, minhas pernas fortes, meus pès grandes, minhas mãos com seis dedos (…)”
(Nery, 2008, p. 43). Estas duas perspectivas, conferem ao mito uma dimensão mais humana, o que
pode deixar o leitor confuso e dividido. Por outro lado, as obras são semelhantes na descrição da
personagem quando encarna o soldado Almeida, que “vestida de homem, queimada pelo sol, o
cabelo cortado, o rosto contrahido pelo desgosto nas discussões em que se mettia por causa da
entrada dos castelhanos, parecia um esbelto rapaz, menos grosseiro do que os outros almocreves,
mas ainda menos affavel do que elles, expressão carregada, armado sempre de um fortissimo
chicote” (Fonseca, 1901, p. 108); Para Nery (2008): “Com a adaga cortei os meus cabelos. Com as
faixas de linho apertei os seios. Vesti as calças, o saio, o manto” (p. 47). No que concerne aos
aspectos psicológicos, a insegurança e a nostalgia de uma velha, contrastam com a vivacidade de
uma jovem. Estas duas perspectivas têm directamente que ver com a forma como os autores
optaram por contar a história da padeira. Por um lado, está a condução da narrativa desde que a
personagem é jovem, por outro, reavivar as memórias de uma idosa que vai contando ao escrivãomor de Fernão Lopes os momentos que marcaram a sua vida. Segundo Fonseca (1901;1902),
“Brites d‟Almeida por ser mais recatada era tambèm a mais appetecida” (p.14); já Nery (2008)
refere que a padeira vivia com um “zumbido de memórias, vórtice de lembranças e imagens, de
palavras (…)”(p. 15). Ambos os autores transmitem uma imagem psicológica do Almeida, baseada
num soldado audaz, escrevendo que Brites, “esquecida da usual brandura do seu sexo sentia
desejos de combater” (Fonseca, 1901, p. 20) e “em vez de rezar, recitava as qualidades cultivadas
por todos os cavaleiros: cordura, fortaleza, mesura, justiça, entendimento, bons costumes, arteirice
e manha, numa infantil ilusão de que bastaria repeti-las de viva voz para as alcançar” (Nery, 2008,
p. 31). Quanto à relevância do momento da Batalha, esta é percepcionada de diferente forma em
ambas as obras. No romance constituído por dois volumes com mais de 800 páginas, a Batalha de
Aljubarrota ocupa apenas um capítulo e é descrita sem grande relevância perante tantas outras
batalhas que a personagem travou. Por outro lado, na obra de Júlia
Nery, apesar da descrição da batalha tambèm ser uma das peças do „puzzle‟, a
personagem é fortemente marcada pelo que viveu nesse confronto.

Por fim, Fonseca (1902), descreve o feito da padeira, referindo que “sentindo renascer em si a
mulher guerreira, empunhou uma pá e, correndo contra o grupo dos soldados matou uns e obrigou
outros a fugir. Quando soube da definitiva victória chorou ao mesmo tempo de alegria e de mágoa.
Vencera a causa portugueza, triumphára o cavaleiro ideal que fôra a encarnação do valor
portuguez” (Fonseca, 1902, pp. 636-637). A padeira de Nery (2008) afirma que “a minha pá batia e
folpeava. Repetidamente
espadeirou aqueles corpos já muito maltratados pela batalha. Em memória da vingança
de Aldonça. Olhei os sete homens um por um. Não senti nenhuma piedade (…) Perderam, afinal, a
vida pelo pão para a boca da sua morte”(p.31). Relatos semelhantes,
apenas distinguidos pelo local onde o feito ocorrera, ora em pleno campo de batalha, ora no forno
de Brites de Almeida.

3. Discussão dos Resultados e Conclusões

Perante esta breve análise, podemos depreender que ambas as obras pretendem enaltecer a
personagem da padeira pelos seus feitos heróicos. Uma personagem que quis camuflar a sua
feminilidade e vingar-se como membro do exército português. Enquanto mito, não estaríamos à
espera de uma perspectiva semelhante, embora vários pormenores sejam comuns. Se por um lado,
Brites de Almeida é vista como guerreira por ambos os autores, por outro, ela é física e
psicologicamente distinta. Se para Fonseca (1901;1902) a Batalha é um mero pormenor num
conjunto de outros acontecimentos históricos, para Nery (2008) o dia 14 de Agosto marcou a vida
de uma velha mulher que recorda os momentos com emoção. Relatos literariamente singulares que
transparecem o contexto histórico da época em que foram escritos e que enriquecem as
perspectivas que hoje temos da figura de Brites de Almeida. Tal como refere Stadter (2004), “as
lendas e reconstruções do passado influenciam e moldam a nossa compreensão do presente” (p. 31)
A identidade de uma nação nasce em tempo e espaço incertos mas consegue eternizarse, pulverizar
a sua essência, transportá-la para a eternidade, através do mito... Uma nação forma-se através da
ambição humana de querer dar continuidade a um projecto de origem, tornando-o intemporal… O
mito encerra em si um carácter profundamente simbólico, que dá corpo ao imaginário de quem o
quis criar. No seu início, possivelmente, era apenas uma mensagem breve e simples, mas ganhou
ressonância no espírito do seu tempo, e dos tempos que se lhe seguiram, e ganhou asas. Tornou-se
uma mensagem não apenas para um punhado de gente, mas para toda uma nação. Não apenas para

aquele momento, mas para as novas gerações. São estes mesmos mitos que nos unem e que nos
fazem consolidar a consciência de quem fomos, e quem somos como povo. Este pequeno estudo,
pretendeu reflectir acerca de um dos mitos nacionais mais emblemáticos, através de duas
perspectivas literárias. Partindo apenas de dois casos particulares (e poderíamos analisar outros),
concluímos que, apesar dos relatos baseados na vida da padeira de Aljubarrota serem distintos
(ainda que com alguns contornos comuns), o que eterniza a personagem como mito é a essência e
mensagem que transporta. As formas e conteúdos são, de resto, quase totalmente diferentes, como
podem ser completamente diferentes duas composições musicais que partilhem apenas a mesma
base melódica. Também todos nós, enquanto crianças, nos lembramos da história da padeira que
fez justiça com a sua pá, enaltecendo o valor do povo e, consequentemente, de uma nação, a nossa
nação! A mensagem repete-se por todas as gerações e não há manual escolar que não a conte ou
português que não a conheça! Chega mesmo a ser citada como contraponto de heroína desse tempo
passado de que nos orgulhamos, mas que infelizmente já não está entre nós para nos ajudar nas
lutas do tempo presente.

Costa (1802) recita, sob a forma de poema: “Enganados cruèis declamadores; Deixai enthusiasmos;
No mundo tudo tem differentes rotas; A Padeira morreo de Aljubarrota”
(p. 32). Numa altura em que, mais do que uma crise económica, vivemos uma crise de
mentalidades, saibamos fazer renascer a mensagem que esta história nos recorda, não larguemos o
entusiasmo que as nossas origens nos transmitiram, e que nas novas rotas e escolhos do tempo
presente, a „Padeira‟ continue a ser entendida como mensagem de incentivo ao sucesso…
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