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A questão agrária na literatura neorrealista
portuguesa

The agrar ian is sue in Por tu guese neorealist
lit er a ture

Maria Antónia Pires de Almeida

Os as sun tos, pre o cu pa ções e con ce i tos de sen vol vi dos pe los au to res que
se de di ca ram à ques tão agrá ria por tu gue sa são pre va le cen tes na li te ra tu ra so bre o 
mun do ru ral. Os pro ble mas do Alen te jo como fon te de abas te ci men to ali men tar, 
a sua de fi ci en te pro du ção ce re a lí fe ra e as di ver sas ca u sas so ci a is, eco nô mi cas e
ge o mor fo ló gi cas para a ba i xa den si da de po pu la ci o nal, as sim como as res pec ti vas 
pro pos tas de so lu ção ocu pa ram os eru di tos ao lon go dos sé cu los. As cor ren tes fi -
si o crá ti cas fo ram ob je to de con cre ti za ção em su ces si vos mo vi men tos le gis la ti -
vos. Na li te ra tu ra, es tas cor ren tes ti ve ram a sua ex pres são no Ne or re a lis mo. Nes -
te mo vi men to da li te ra tu ra por tu gue sa do sé cu lo XX os pro ble mas das po pu la -
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ções li ga das à ati vi da de agrí co la são ex pos tos de for ma di fe ren te da eru di ta e le -
gis la ti va, mas o seu con te ú do aca ba por ser se me lhan te ao dos dis cur sos, me mó -
ri as e te ses apre sen ta das pe los mais va ri a dos teó ri cos ao lon go dos sé cu los
(Alme i da, 2006: 33-58). Os es cri to res de fic ção so fre ram in fluên ci as fi si o crá ti -
cas, quan to mais não seja pela sua ex pe riên cia pes so al de con ta to di re to com a
ter ra e com as pes so as que des ta vi vem. As re la ções de amor ou de ódio pela pro -
pri e da de, pelo tra ba lho do cam po, pela agri cul tu ra em ge ral mo ti va ram-nos a es -
cre ver, nal guns ca sos, ver da de i ras sa gas, com per so na gens que re tra tam os prin -
ci pa is gru pos so ci a is da ru ra li da de e os res pec ti vos pon tos de con ta to e afas ta -
men to, as ten sões, so ci a bi li da des e dramas que os envolvem.

Para se ob ter tal pro fun di da de de abor da gem é ne ces sá ria uma vi vên cia
que es tes au to res pos su íam, como é o caso de Alves Re dol ou de Fer nan do Na mo -
ra, ex po en tes do Ne or re a lis mo por tu guês. Ambos vi ve ram em ín ti mo con ta to
com as po pu la ções que re tra ta ram nas suas obras e tes te mu nha ram os com por ta -
men tos, o ima gi ná rio e as for mas de ação dos gru pos so ci a is mais des fa vo re ci dos. 
Não foi por co in ci dên cia que os au to res, só por te rem vi vi do no meio re tra ta do,
se le ci o na ram os te mas e as per so na gens das suas obras. Ape sar de es ta rem em po -
si ções di fe ren tes na sua qua li da de de ob ser va do res, Re dol como in ves ti ga dor in -
ten ci o nal para a re co lha de ma te ri a is para as suas com po si ções fic ci o na is, Na mo -
ra como mé di co ru ral e re co lec tor in vo lun tá rio de ex pe riên ci as e per so na gens,
foi a sua es co lha in ten ci o nal dos gru pos de tra ba lha do res, la drões ou po bres
como pro ta go nis tas, des cri tos de for ma tão mi nu ci o sa, que mar cou ide o lo gi ca -
men te um novo tipo de li te ra tu ra.

Vá ri os au to res des ta ca ram esta com po nen te do Ne or re a lis mo por tu -
guês, como foi o caso de Jo a quim Na mo ra do, o ini ci a dor e teó ri co do mo vi men -
to, e Gar cez da Sil va, que o des cre ve como “re a lis mo so ci a lis ta”: se gun do este
com pa nhe i ro do gru po de Alves Re dol em Vila Fran ca de Xira, a de sig na ção foi
“in ven ta da para ilu dir a vi gi lân cia cen só ria quan to ao ver da de i ro sen ti do des te
mo vi men to ar tís ti co-li te rá rio, em pe nha do num pro je to de so ci e da de so ci a lis ta”
(Sil va, 1990: 28, 79), ou “foi uma más ca ra eu fe mís ti ca para lu di bri ar a cen su ra
di ta to ri al, pois a pa la vra ‘so ci a lis mo’ não po dia ser im pres sa” (Tor res, 1977: 14,
Reis, 1981: 16). Em face das li mi ta ções da épo ca no que diz res pe i to à li ber da de
de ex pres são, a li te ra tu ra foi a “úni ca ex pres são viá vel de as pec tos da vida so ci al
que, nou tras cir cuns tân ci as, te ri am ca bi do ao jor na lis mo, à po lí ti ca e ao li vro
dou tri ná rio” (Sa cra men to, 1985: 22). O pró prio Alves Re dol (1993) afir mou a in -
ten ção jor na lís ti ca da sua obra ao es cre ver que os Ga i béus fo ram “um com pro -
mis so de li be ra do da re por ta gem com o ro man ce”. O as pec to pan fle tá rio e a for te
com po nen te pe da gó gi ca das pri me i ras obras não eram, po rém, com ple ta men te
dis far ça dos, como se pode ler num pre fá cio da obra Fan ga, es cri to de po is da pri -
me i ra edi ção de 1943, no qual Alves Re dol de i xou bem cla ra a sua in ten ção po li -
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ti ca men te co no ta da: “este li vro é um ato de acu sa ção. Ju rei pela mi nha hon ra di -
zer a ver da de e só a ver da de. Te nho-o fe i to le al men te, sem ba i xar os olhos”
(Redol, [1943] 1995: 31).

Tam bém So e i ro Pe re i ra Go mes, que de di cou a sua obra Este i ros (1941)
aos “fi lhos dos ho mens que nun ca fo ram me ni nos”, atre veu-se a pu bli cá-la com
um pre fá cio de Álva ro Cu nhal, na épo ca já bem co nhe ci do das au to ri da des e as sí -
duo fre quen ta dor das pri sões po lí ti cas. Pou co tem po de po is, em 1946, o mes mo
au tor es cre veu Pra ça de jor na, um ma nu al de ins tru ções para os tra ba lha do res
alen te ja nos, um “es bo ço so bre a ma ne i ra como uti li zar as pra ças de jor na ou pra -
ças de tra ba lho no Mo vi men to de Uni da de Cam po ne sa para o der ru ba men to do
fas cis mo” (Go mes, [1946] 1976: 26). Os seus tex tos de dou tri na ção po lí ti ca cir cu -
la vam impressos em papéis pardos nos meios operários e rurais e eram lidos à
noite em reuniões secretas.

A le i tu ra das obras da pri me i ra fase da cor ren te, mar ca da pela ru ra li da de 
(Tor res, 1983: 17-20), per mi te-nos uma sín te se das ima gens que se cons tru í ram
so bre o Alen te jo. Con tu do, es tas ma ni fes ta ções li te rá ri as não se li mi ta ram ao
mun do ru ral (Vi ço so, 1984 e 2011). A le i tu ra dos ne or re a lis tas é uma es co lha di fí -
cil pela in ten si da de dra má ti ca dos te mas, pela cru e za das des cri ções, pelo que é
de sa gra dá vel a cons ciên cia de que a re a li da de, so bre tu do a do meio ru ral, po dia
ser hor rí vel, con tra ri an do a ten dên cia para a apre sen tar de for ma bu có li ca e pa -
ra di sía ca. Com esta cor ren te en trou-se cla ra men te em con fli to aber to en tre o éti -
co e o es té ti co, e esta di co to mia tor nou-se o prin ci pal tema da dis cus são en tre a
cor ren te ne or re a lis ta (éti ca) e os au to res da re vis ta Pre sen ça (es té ti ca). Para Eu gé -
nio Lis boa os no vos es cri to res des cu i da ram “os va lo res es té ti cos mais ele men ta -
res”. Nas suas pa la vras po de mos en con trar al gu ma ad mi ra ção, mas so bre tu do
uma vi o len ta crí ti ca à for ma que este tipo de li te ra tu ra as su miu, fiel ao seu pro je to
de va lo ri zar o con te ú do em de tri men to da arte (Lis boa, 1980: 92, 120), o que veio
con fir mar os co men tá ri os que fo ram fe i tos logo às pri me i ras obras, aos qua is o
pró prio Alves Re dol res pon deu no pre fá cio da pri me i ra edi ção de Ga i béus, em
1939, afir man do sem som bra de dú vi da a sua von ta de de fa zer pre va le cer a com -
po nen te éti ca na sua obra – “Este Ro man ce não pre ten de fi car na li te ra tu ra como
obra de arte. Quer ser, an tes de tudo, um do cu men tá rio hu ma no” –, e acres cen -
tan do na edi ção de 1965 que es ta va a re a gir con tra “al guns (que) in sis tem em tra -
çar li mi tes para a li te ra tu ra, en ten den do que lhe está ve da do ex pri mir, por exem -
plo, os dra mas quo ti di a nos de um povo (...) Tão aguer ri da ba ta lha pelo con te ú do
em li te ra tu ra pa re cia ur gen te a to dos os jo vens que an si a vam plan tar os ali cer ces
para um novo tipo de cul tu ra ex ten si va às gran des mas sas” (Re dol, [1939] 1993:
31 e 49-51). Estas de cla ra ções fo ram ins pi ra das no que Jor ge Ama do ti nha es cri to 
em 1933 so bre o seu ro man ce Ca cau: “Ten tei con tar nes te li vro, com um míni-
mo de li te ra tu ra para um má xi mo de ho nes ti da de, a vida dos tra ba lha do res das
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fa zen das de ca cau do sul da Ba hia. Será um ro man ce pro le tá rio?” (Torres, 1983:
15).

Era ar ro ja do o ob je ti vo de che gar “às gran des mas sas”, em face dos al tos
ní ve is de anal fa be tis mo da épo ca. Se de fato se as sis tiu a al gum alar ga men to do
pú bli co le i tor, em pa ra le lo com uma “de mo cra ti za ção da at mos fe ra uni ver si tá -
ria”, cujo uni ver so co me çou a ter “uma for te re pre sen ta ção das clas ses des fa vo re -
ci das” (Na mo ra, 1991: 209), isto não sig ni fi cou que a li te ra tu ra ne or re a lis ta ti -
ves se al can ça do gran de di vul ga ção. Para tan to con tri bu iu o fato de esta cor ren te
sem pre ter as su mi do uma co no ta ção ide o ló gi ca mu i to for te à qual mu i tos não se
que ri am as so ci ar: “As pes so as de cen tes não têm ide i as. Quem tem ide i as são os
po lí ti cos, pa gos para isso mes mo, e uns in te lec tu a is ‘pos si dó ni os’ que não se sa -
bem ves tir e que es cre vem para o povo, já que as pes so as de cen tes não leem li vros
es cri tos em por tu guês…” (Mon te i ro, 1961: 70).

O fato de os pri me i ros ne or re a lis tas te rem sido con si de ra dos pe los seus 
opo si to res um gru po de jo vens “in sen sí ve is aos va lo res es té ti cos” (Lis boa,
1980: 93) não di mi nui a per ce ção da sua qua li da de li te rá ria ou até o pra zer da
sua le i tu ra. Cer ta men te a sua in sen si bi li da de era in ten ci o nal, pois o que eles
que ri am mos trar era a fal ta de qual quer be le za na vida do gru po so ci al re tra ta -
do. Ao de nun ci ar as con di ções de vida do ope ra ri a do ru ral e dos gru pos des pri -
vi le gi a dos, es tes au to res re ve la ram uma be le za di fe ren te, re sul tan te do ca rá ter
qua se épi co que emer gia da des gra ça, onde o hor ror pro du zia o su bli me. Além
dis so, “as pri me i ras obras ne or re a lis tas não eram tão li ne a res e pri má ri as como
se tem pre ten di do: ain da hoje so mos obri ga dos a re co nhe cer que al gu mas de las 
se con tam en tre as obras de fi ni ti vas da nos sa li te ra tu ra con tem po râ nea, con ti -
nu an do a im pres si o nar-nos por cer tas vir tu des, for ça, au ten ti ci da de, gran de za, 
que di fi cil men te se en con tram nas mais re cen tes...” (Na mo ra, 1961: 13).

Pro cu ran do as ra í zes

O Ne or re a lis mo foi uma cor ren te que sur giu “por ana lo gia e con tras te
com o re a lis mo” (Ro dri gues, 1981: 13) her da do de Ca mi lo Cas te lo Bran co e Jú lio 
Di nis, ex po en tes da li te ra tu ra ro mân ti ca, mas cu jas obras exi bem tra ços acen tu -
a dos do re a lis mo, e de Eça de Qu e i rós. Ve ri fi cam-se ca ra te rís ti cas de con ti nu i da -
de en tre es tas duas cor ren tes, so bre tu do no fato de o Ne or re a lis mo ser “uma
nova to ma da de cons ciên cia da re a li da de por tu gue sa, de cer to modo aná lo ga à da 
ge ra ção de 70, mas que já con ta com o in te res se dos es tra tos so ci a is pro gres si va -
men te am plos” (Sa ra i va e Lo pes, 1955: 1108-1114). Pode-se mes mo afir mar a in -
fluên cia di re ta do Re a lis mo so bre Alves Re dol, es pe ci al men te nas vá ri as co in ci -
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dên ci as en con tra das n’A ilus tre casa de Ra mi res de Eça de Qu e i rós e no Bar ran co de 
ce gos (Fer re i ra, 1992: 25-31, 37-41).

Como exem plo te mos os pe sa de los do Gon ça lo da Ilus tre casa... com os
seus avós e os de Di o go Rel vas, fe cha do no alto da sua tor re, a di a lo gar com a sua ví -
ti ma Zé Pe dro Bor da-d’Água, e a re ce ber o con so lo do seu pai e do seu avô Chi co te,
os qua is não ti nham, po rém, ori gens tão he ro i cas, nem tão dig nas... (Re dol, [1962]
1998: 424-426). Mas as co in ci dên ci as não fi cam por aqui: en quan to a per so na gem
de João Gou ve ia, o ad mi nis tra dor do con ce lho, afir ma que Gon ça lo lhe lem bra
Por tu gal (Qu e i rós, [1897] 1945: 456-457), tam bém o per cur so e o com por ta men to
de Di o go Rel vas pode ser vis to como um re tra to fiel da gran de la vou ra alen te ja na e
ri ba te ja na, e das re sis tên ci as des ta eli te em face das trans for ma ções dos fi na is do
sé cu lo XIX, da mo der ni za ção e da in tro du ção da in dús tria. Urba no Ta va res Ro -
dri gues vai mais lon ge, com pa ran do este pro ta go nis ta a Sa la zar (Ro dri gues, 1981:
33). Con tu do, ve ri fi ca-se que a per so na gem que re ú ne ma i or nú me ro de se me -
lhan ças com o pre si den te do Con se lho é o neto pre fe ri do do pa tri ar ca, Rui Di o go,
o que toma con ta do seu im pé rio, o que pre ser va a me mó ria do avô e o seu cor po
em bal sa ma do na tor re mu i tas dé ca das para além da sua mor te. O pró prio Alves
Re dol, numa “Bre ve nota de cul pa” (pre fá cio), afir mou que ia es cre ver a “his tó ria
des se ho mem, meio Deus meio la vra dor, cuja som bra ain da hoje se pro jec ta na
pausa ab sur da dos ne tos, que te i mam em pro lon gá-lo. E que o con se guem, o que é
mais ab sur do, como se o pa trão Di o go con ti nu as se vivo” (Re dol, [1962] 1998: 16).
Isto pode ser vis to como uma ale go ria do im pé rio por tu guês que Sa la zar “te i mou
em pro lon gar” e pelo qual nun ca de sis tiu de se ba ter, ini ci an do a Gu er ra Co lo ni al
no mes mo ano em que este ro man ce es ta va a ser es cri to.
 

Por ou tro lado, al guns es pe ci a lis tas do Ne or re a lis mo sa li en tam as di ver -
gên ci as e a ab so lu ta ino va ção des ta cor ren te, so bre tu do no que diz res pe i to aos
pro ta go nis tas: das eli tes, com to das as suas fra gi li da des e gran de par te das ve zes
em pro ces so de de ca dên cia, pas sa-se ao re tra to das “fi gu ras po pu la res”. O povo
trans for ma-se no he rói, mas com ca ra te rís ti cas que o des vi am do he rói tra di ci o -
nal, ha bi tu al men te re tra ta do como va len te, for te e em pe nha do em lu tas so li tá-
rias. Ago ra as fi gu ras mais mi se rá ve is, os mais fra cos e so bre tu do os gru pos, mais
que os in di ví du os, ad qui rem uma dig ni da de até en tão nun ca re co nhe ci da, “per -
dem-se na mul ti dão anó ni ma e tor nam-se sím bo los” (Andra de, 1955: 57). Os
seus pro ble mas ha via sé cu los eram apon ta dos nas obras dos teó ri cos ou dos po lí -
ti cos como Andra de Cor vo e Ca sal Ri be i ro em di ver sos pro je tos de lei. Po rém es -
tas re fe rên ci as en ca ra vam os gru pos po pu la res de uma for ma ape nas uti li tá ria: se 
des cre vi am as de fi ci en tes con di ções de vida, a má ali men ta ção, as do en ças, era
sim ples men te para jus ti fi car a ba i xa pro du ti vi da de do tra ba lho e pro por so lu -
ções para o au men to da pro du ção de ali men tos e da ri que za na ci o nal, pois, se
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“um povo bem ali men ta do é um povo ati vo, vi go ro so”, era ne ces sá rio me lho rar a 
ali men ta ção das clas ses po bres (Ri be i ro e Cor vo, 1864: 17). Tra ta va-se, por tan to,
de algo a cor ri gir por ra zões pu ra men te eco nô mi cas. 

Esta vi são re du to ra, que já foi re vis ta pos te ri or men te, pro vo cou uma re -
a ção exa ge ra da no iní cio do mo vi men to, que jus ti fi ca a “mo no to nia de te mas, de
am bi en tes, de pro ces sos, como se ape nas uma clas se, a dos cam po ne ses, e como
se ape nas um agre ga do hu ma no, o povo, fos sem me re ce do res da cró ni ca re a lis ta
(...) uma vi são pri má ria das con tra di ções so ci a is, pela qual se di vi di am os ho -
mens em opri mi dos e opres so res, uns do ta dos de to das as vir tu des, ou tros sim -
ples men te odi o sos...” (Na mo ra, 1961: 7).

Com Fer re i ra de Cas tro e a sua obra Emi gran tes, pu bli ca da em 1928, as si -
na la-se “o pri me i ro re co nhe ci men to pú bli co de um re a lis mo novo em Por tu gal”
(Sa ra i va e Lo pes, 1955: 1105), em bo ra não fos se esta a pri me i ra obra do mo vi -
men to. O fi nal dos anos 1920 trou xe gran des trans for ma ções ao ní vel mun di al,
os sis te mas po lí ti cos e eco nô mi cos das ma i o res po tên ci as en tra ram em rup tu ra e
to das es sas con vul sões ti ve ram re fle xos na li te ra tu ra. Para “um gru po de jo vens
li ga dos en tre si por uma in qui e ta ção co mum” (Sil va, 1990: 27), ati vos co la bo ra -
do res na im pren sa, os gran des acon te ci men tos dos anos 1930, so bre tu do a Gu er -
ra Ci vil de Espa nha, ti ve ram uma re per cus são im por tan tís si ma nas suas vi das e
car re i ras li te rá ri as. A fi gu ra de proa do gru po foi sem dú vi da Alves Re dol, cuja
ge ra ção foi in flu en ci a da por cor ren tes li te rá ri as es tran ge i ras, es pe ci al men te o
“re a lis mo so ci a lis ta di vul ga do pe las obras de Gor ki, no ro man ce ame ri ca no da
cha ma da ‘ge ra ção per di da’ (…) e so bre tu do no ro man ce bra si le i ro nor des ti no...”
(Reis, 1981: 27). Além des tes au to res, Alves Re dol leu a tra du ção cas te lha na de
1934 da obra de Plek ha nov, um pen sa dor mar xis ta rus so, as sim como o ro man ce
Ci men to de Fé dor Glad kov, es cri to em 1925, e toda a obra de Fe de ri co Gar cía
Lor ca (Sil va, 1990: 84, Andra de, 1955: 53). Encon tra-se em to dos os au to res uma 
fi li a ção di re ta ao ideá rio co mu nis ta que tor na in se pa rá ve is a cul tu ra e a po lí ti ca e
que con sa grou ofi ci al men te o Re a lis mo So ci a lis ta como dou tri na es té ti ca ofi ci al
do seu mo vi men to (Ma de i ra, 1996: 277). Não po de mos es que cer tam bém o am -
bi en te vi su al, tan to plás ti co como ci ne ma to grá fi co da épo ca, ni ti da men te im bu í -
do do mes mo es ti lo re a lis ta-so ci a lis ta, cujo pon to alto se pode en con trar na Gu er -
ni ca de Pi cas so (1937). Na mes ma li nha, é de re fe rir a pin tu ra de Di e go Ri ve ra e
Frida Khalo, e de Grant Wood nos Estados Unidos. Em Portugal salientam-se as
obras plásticas de Almada Negreiros, Júlio Pomar e Fernando Lanhas, que
também se articulam com o Neorrealismo nos seus objetivos propagandísticos e
de divulgação, como se pode ver nas exposições do Museu do Neorrealismo em
Vila Franca de Xira.

No que diz res pe i to ao ci ne ma, al guns fil mes fo ram fun da men ta is na ex -
po si ção das an si e da des li ga das à mo der ni za ção. É o caso de Me tro po lis, de Fritz
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Lang (1926), ou de Tem pos mo der nos, de Cha plin (1936), e tam bém da sé rie B ame -
ri ca na, com Ja mes Cag ney e Hump hrey Bo gart, que re tra ta o sub mun do do cri -
me, as sim como do épi co As vi nhas da ira, re a li za do em 1940 a par tir do ro man ce
de John Ste in beck. Um pou co mais tar de o ci ne ma ita li a no ini ci ou a sua ca mi -
nha da para o Ne or re a lis mo com o fil me O la drão de bi ci cle tas, de 1948. Em Por tu -
gal, os te mas li ga dos ao mun do ru ral tam bém fi ze ram par te do ci ne ma pro du zi -
do nos anos 1930, no qual se des ta cam Dou ro, Fa i na flu vi al, de Ma no el de Oli ve i -
ra, de 1931, e Gado bra vo, de Antó nio Lo pes Ri be i ro, de 1934. No en tan to, a
chan ce la do Esta do Novo é mu i to for te nes ta épo ca, e as obras de ma i or des ta que
in se rem-se numa cor ren te de pro pa gan da cujo mais fla gran te re pre sen tan te é o
fil me Re vo lu ção de Maio, de Antó nio Lo pes Ri be i ro, de 1937 (Fra go so e Fon se ca,
1949: 692). As in fluên ci as do Ne or re a lis mo fi ze ram-se sen tir no ci ne ma ti mi da -
men te, mas com enor me sen si bi li da de, com o fil me Ani ki Bóbó, de Ma no el de
Oli ve i ra (1942).

Todo este am bi en te in te lec tu al, em con jun to com a cons ciên cia so ci al
ad qui ri da pela ex pe riên cia pes so al de Alves Re dol, pro du ziu o ro man ce Ga i béus,
“a pri me i ra ma ni fes ta ção fic ci o nis ta de fô le go do mo vi men to ne or re a lis ta” (Lo -
pes, 1993: 7). A in fluên cia dos es cri to res bra si le i ros é, con tu do, a mais ní ti da, re -
ve lan do-se até em cer tos “bra si le i ris mos vo ca bu la res e sin tá ti cos”: os pri me i ros
ro man ces de Alves Re dol ti nham um “es ti lo que de iní cio acu sa va de ma si a da -
men te, so bre tu do nas ti ra das lí ri cas, a in fluên cia de Jor ge Ama do” (Sa ra i va e Lo -
pes, 1955: 1105-1115; ver tam bém Ro dri gues, 1981: 13 e Andra de, 1955: 54). De
fato, o au tor ba i a no já em 1933 es cre via so bre a vida dos tra ba lha do res das fa zen -
das no seu ro man ce Ca cau. O seu per cur sor, José Lins do Rego, ti nha aca ba do de
pu bli car as suas me mó ri as de in fân cia nas obras Me ni no de en ge nho e Do i di nho
(1932 e 1933), e sua pers pec ti va de me ni no rico, neto do dono do en ge nho de açú -
car, não o im pe diu de to mar cons ciên cia da po bre za da po pu la ção ru ral do Nor -
des te Bra si le i ro, onde as cri an ças que vi vi am no en ge nho do seu avô lem bram a
vida no Alen te jo na mes ma épo ca, como se pode ler na co le tâ nea de me mó ri as
pu bli ca da so bre o tema (Alme i da, 2010). A au to bi o gra fia com uma for te com po -
nen te de des cri ção da vida ru ral da Pa ra í ba, des de o es tu do das eli tes ao dos tra -
ba lha do res ru ra is, foi con ti nu a da no ro man ce Usi na, de 1936.

De po is dos tra ba lha do res ru ra is, Jor ge Ama do con ti nu ou a re tra tar os
gru pos mais des fa vo re ci dos em Mar mor to, de 1936, so bre os pes ca do res, e em
1937 pu bli cou os Ca pi tães da are ia. Numa fase mais ma du ra e ela bo ra da sur giu
em 1960 o épi co so bre o ca ci quis mo ru ral Ga bri e la, cra vo e ca ne la. No tam-se se -
me lhan ças nos per cur sos li te rá ri os de Jor ge Ama do e de Alves Re dol no es ti lo e
nos te mas abor da dos. Se o pri me i ro re tra tou os gru pos po pu la res que me lhor co -
nhe cia pela sua vi vên cia pes so al, tam bém o se gun do nos des cre veu no iní cio da
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sua car re i ra li te rá ria as vi vên ci as dos gru pos mais mi se rá ve is que se en con tra -
vam no meio ru ral por tu guês: os ran chos de tra ba lha do res mi gran tes que sa zo -
nal men te se des lo ca vam para as zo nas de gran de pro pri e da de para re a li zar os tra -
ba lhos mais du ros da ce i fa do ar roz, e ati vi da des com ple men ta res, os qua is ne -
ces si ta vam de gran des quan ti da des de mão de obra num pe río do es pe cí fi co e
cur to. A na tu re za do tra ba lho obri ga va a uma ur gên cia só pos sí vel em em pre i ta -
da, o que ba i xa va os cus tos da mão de obra. Por isso mes mo os tra ba lha do res lo -
ca is, ge ral men te in su fi ci en tes, res sen ti am-se com os ba i xos sa lá ri os pa gos, era
fre quen te a ten são en tre os dois gru pos e por ve zes sur gi am al guns con fli tos de -
cla ra dos. Este tema é re to ma do por Ma nu el da Fon se ca em Cer ro ma i or (1943),
por Fer nan do Na mo ra em Casa da Mal ta (1945) e O tri go e o joio (1954) e mais tar -
de por Sa ra ma go em Le van ta do do chão (1980).

O ran cho dos al gar vi os que se des lo ca va para San ti a go do Ca cém, ce ná -
rio de Cer ro ma i or, tem gran des se me lhan ças com os ran chos de ga i béus, vin dos
das Be i ras e do Alto Alen te jo para a Le zí ria ao sul do Tejo. No fun do, am bas as
clas si fi ca ções são si nô ni mas e sur gi ram como ter mos de pre ci a ti vos da gí ria po -
pu lar cri a dos nas di ver sas re giões, as sim como os ra ti nhos (no Alen te jo), os be i -
rões, os bim bos (que iam para o Algar ve), os ca ra me los (que iam para a re gião de
Co im bra), os mi nho tos, os pi ca mi lhos, os sa que nhos (apa nha do res de aze i to na que 
tra zi am num saco a sua re fe i ção, cor res pon den tes aos bo i as-fri as no Bra sil), os
ser ra nos (tos qui a do res de ove lhas), e ou tras va ri an tes. Os ga le gos, por ou tro
lado, eram mais co muns nas ci da des de Lis boa e Por to, onde ad qui ri am ca ra te -
rís ti cas de ma i or per ma nên cia e re a li za vam tra ba lhos va ri a dos e não es pe ci a li -
za dos, des de ser vi ços do més ti cos até ao pe que no co mér cio am bu lan te. Tam -
bém nas vi nhas o tra ba lho dos ga le gos era bem apro ve i ta do: gran de par te dos
so cal cos do Dou ro foi cons tru í da no úl ti mo quar tel do sé cu lo XIX por pe dre i -
ros da Ga li za.

Fer nan do Na mo ra re ve lou uma sen si bi li da de par ti cu lar em re la ção aos
ra ti nhos e ao modo como eram vis tos pe los alen te ja nos nas re fe rên ci as que lhes
faz. To dos os tra ba lha do res mi gran tes ti nham em co mum o fato de se rem con tra -
ta dos por en ga ja do res que os re cru ta vam no seu lo cal de re si dên cia (onde ha bi tu -
al men te de ti nham uma pe que na ex plo ra ção agrí co la ou ar te sa nal) e ne go ci a vam
os ter mos do con tra to com os la vra do res (v. Mar tins e Mon te i ro, “Ra ti nho”,
2002). Che ga dos ao lo cal da em pre i ta da, os ran chos eram di vi di dos em ca ma ra -
das, cada uma di ri gi da por um ma na ge i ro ou ca pa taz, fi gu ra odi o sa que me re ceu
uma aten ção es pe ci al por par te de Alves Re dol. Numa das mais ex plí ci tas ce nas
dos Ga i béus um ce i fe i ro en tra em de lí rio por ca u sa da sede, ima gi nan do a sua fo i -
ce a de go lar o ca pa taz (Re dol, [1939] 1993: 81-82). Tam bém Ma nu el da Fon se ca
de di ca uma aten ção es pe ci al aos ma na ge i ros no con to “No i te de Na tal” (Fon se -
ca, [1951] 1981: 75). O dra ma des te gru po é con ta do com por me no res ar re pi an tes 
tam bém en con tra dos no ro man ce Este i ros de So e i ro Pe re i ra Go mes, so bre a vida
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das cri an ças que apa nha vam lama para fa zer te lhas e ti jo los na mar gem do Tejo.
As se me lhan ças des ta obra com os Ca pi tães da are ia não se re su mem ao fato de
des cre ve rem a vida mi se rá vel de gru pos de cri an ças, nem à des cri ção da ini ci a ção 
se xu al pre co ce e com al gu ma com po nen te de vi o lên cia e de ses pe ro. Enquan to
nos Este i ros o gru po é com pos to por “me ni nos ilu di dos, inex pe ri en tes e ino cen -
tes” (Tor res, 1983: 89), na obra de Jorge Amado as crianças da rua rapidamente
perdem toda a inocência, passando diretamente a uma carreira de roubo e de
crime. Em ambas está presente este elemento de marginalidade e uma
justificação do roubo como um direito adquirido. 

O tema do rou bo ins ti tu ci o na li za do já se en con tra va em tex tos teó ri cos,
como por exem plo em Lino Net to, que, ape sar de ser um pro pri e tá rio de ter ras,
de fen deu o di re i to ao fur to em face das in jus ti ças do mun do ru ral (Net to, 1908:
211; Cu ti le i ro, 1977: 96-98). O pon to cul mi nan te des ta ten dên cia en con tra-se no 
ro man ce Alca te ia, de Car los de Oli ve i ra (1944), que re tra ta um gru po de la drões
como pes so as con de na das pela so ci e da de à mar gi na li da de e à vida cri mi no sa.
Nos Ca pi tães da are ia o rou bo é um fim em si e o tra ba lho é apre sen ta do como
uma so lu ção pou co viá vel, ape nas jus ti fi ca da como for ma de luta so ci al. Ao cres -
cer, o pro ta go nis ta Pe dro Bala tor na-se lí der sin di cal, aca ban do pre so e de po is
fu gi ti vo da po lí cia. A gran de di fe ren ça que se en con tra en tre esta obra e os Este i -
ros é o fato de esta úl ti ma não glo ri fi car a va di a gem e a vida dos me ni nos que an -
dam em ban do a rou bar. Pelo con trá rio, em face da in jus ti ça da im pos si bi li da de
de fre quen tar a es co la, So e i ro Pe re i ra Go mes apre sen ta o tra ba lho como algo po -
si ti vo e que ain da o se ria mais se não fos se des vir tu a do pe los ca pa ta zes de li be ra -
da men te tor tu ra do res. Mes mo des cre ven do o rou bo como uma al ter na ti va pos -
sí vel e não con de ná vel, o au tor aca ba o li vro e aque le ano de to das as tra gé di as
com a pri são do Gi ne to, o lí der do gru po. Este ver da de i ro he rói, que sal vou o pai
da mor te por afo ga men to, nun ca se con for mou com o tra ba lho ins ti tu ci o na li za -
do, pre fe rin do a mar gi na li da de, e por isso teve de ser cas ti ga do. Não per deu, po -
rém, a ad mi ra ção dos co le gas, so bre tu do do Ga i ti nhas, que, ao par tir com o Sa gui 
a cor rer mun do, quan do as pos si bi li da des de em pre go aca ba ram na que la re gião,
pro me te li ber tá-lo com a aju da do pai, per so na gem mí ti co, pre so pe las suas ide i -
as po lí ti cas e que nem se sabe se ainda está vivo. 

Tam bém em Ani ki Bóbó o rou bo, que tan tos pro ble mas de cons ciên cia
pro vo cou no seu au tor, não che ga a ser con de na do. Car li tos, o pro ta go nis ta que
rou ba uma bo ne ca para ofe re cer à Te re si nha, a quem ele quer para na mo ra da, é
des co ber to, de vol ve o pro du to do rou bo, mas aca ba por ser per do a do pelo dono
da loja, ao re ve lar-se “um bom me ni no”. Para com ple tar as re fe rên ci as com pa ra -
ti vas à li te ra tu ra bra si le i ra, sa li en ta-se José Ma u ro de Vas con ce los com a sua obra 
Lon ge da ter ra de 1949 e mais tar de Meu pé de la ran ja lima de 1967. Em vá ri os des -
tes dra mas en con tra mos cri mes co me ti dos por ne ces si da de ou ino cen tes acu sa -
dos in jus ta men te. A fron te i ra en tre o que é jus to e o que não é fica mu i to tê nue.
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Mas as ví ti mas são sem pre as mes mas: os mais des pro te gi dos ou os ali e na dos da
so ci e da de, os in di ví du os rou ba dos a si mes mos, os que per dem a sua pró pria per -
so na li da de (Tor res, 1983: 36-39). 

Fer nan do Na mo ra foi exí mio na des cri ção da re la ção en tre pa trões e tra -
ba lha do res ru ra is, que ini ci ou com a Casa da mal ta de 1945, uma obra com um en -
re do mi ni ma lis ta, mas re che a do de per so na gens de uma enor me ri que za. As suas
qua li da des li te rá ri as fo ram su bli ma das com a obra Re ta lhos da vida de um mé di co,
cujo pri me i ro vo lu me foi pu bli ca do em 1949 e o se gun do em 1963. Além de re tra -
tar o que de mais de pri men te se po dia en con trar no povo, com par ti cu lar ên fa se
nos ci ga nos, sem pre des cri tos de for ma ne ga ti va, este con jun to de his tó ri as re ve la
as su ti le zas das re la ções en tre “uma aris to cra cia se ve ra de se nho res da ter ra”, para
quem “o mun do está fe i to para os ser vir”, e to das as ou tras clas ses. Mes mo o mé di -
co, so bre tu do um jo vem vin do de fora, es ta va a uma dis tân cia abis mal de qual quer
“se nhor Acá cio” que o man das se cha mar ao meio da no i te por um cri a do. O de sa -
gra do da per so na gem prin ci pal/nar ra dor em re la ção aos ri cos alen te ja nos não po -
dia ser mais ób vio, cha man do-lhes des ca ra da men te “es ses me di e vos”!

Fer nan do Na mo ra, que mais tar de aban do nou a car re i ra mé di ca para se
de di car por in te i ro à li te ra tu ra, es cre veu, en tre ou tros, O tri go e o joio, um ro man -
ce de di ca do ao Alen te jo, no qual a pers pec ti va do au tor em re la ção aos gru pos
mais des pri vi le gi a dos di fe re subs tan ci al men te das an te ri or men te de sen vol vi das 
por Alves Re dol e So e i ro Pe re i ra Go mes. Se já tí nha mos per ce bi do que o mé di co
não gos tou dos ri cos, aqui fi ca mos com a cer te za de que o seu apre ço pe los po bres
tam bém não foi mu i to gran de. Na sua des cri ção da vida de um mal tês (Mar tins e
Mon te i ro, 2002), já não en con tra mos a exal ta ção dos sen ti men tos pu ros dos ali e -
na dos da vida, nem a jus ti fi ca ção do rou bo por ca u sas no bres... Enquan to os ho -
mens com fa mí lia para sus ten tar ti nham de se su je i tar a qual quer ser vi ço e hu mi -
lha ção, pro cu ran do por ve zes tra ba lho fora de casa e mes mo no es tran ge i ro, o
pro ta go nis ta Bar ba ças, pelo con trá rio, na sua qua li da de de sol te i ro e des com pro -
me ti do, po dia dar-se ao luxo de tra ba lhar quan do lhe ape te cia, pre fe rin do cla ra -
men te pas sar as tar des na ta ber na.

Mas a fal ta de in te gra ção na so ci e da de e a ali e na ção des tes des gra ça dos
da vida não se es go ta com esta per so na gem: tam bém os pe que nos pro pri e tá ri os
das cou re las nas bor das das gran des her da des são aqui des cri tos de uma for ma
vi o len ta que re tra ta o fim de um gru po pro fis si o nal que per deu a sua ra zão de
exis tir: os se a re i ros, que so fre ram ao lon go do sé cu lo XX um pro ces so de pro le ta -
ri za ção ou de subs ti tu i ção pela má qui na, além da ane xa ção das suas ter ras pelo
la ti fún dio. Nes te caso o cou re le i ro Loas e a sua mu lher, a Ti Jo a na, são pro gres si -
va men te re du zi dos à mi sé ria to tal, de po is de uma sé rie de trá gi cas de ci sões que
re ve lam a in ca pa ci da de de adap ta ção a um mun do em mu dan ça e um ca mi nho
ine vi tá vel para a de mên cia.
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Uma se gun da fase

A lu ci dez de Fer nan do Na mo ra na sua aná li se dos di fe ren tes gru pos so -
ci a is alen te ja nos é de uma im por tân cia fun da men tal, as sim como o fato de o au -
tor ter co me ça do a in di vi du a li zar e a di ver si fi car os seus pro ta go nis tas, tal como
Ma nu el da Fon se ca tam bém o fez. Ago ra já não se tra ta va de ce i fe i ros anô ni mos
ou de la drões in di fe ren ci a dos: os gru pos des mem bra ram-se. Os tra ba lha do res já
não eram to dos igua is. Entre eles exis ti am di fe ren ças pro fun das que co me ça ram
a aflo rar: os ca sa dos e os sol te i ros, os jus tos e os even tu a is, os da ter ra e os de fora,
os que tra ba lha vam e os pre gui ço sos. Encon tra mos mes mo en tre os pro ta go nis -
tas al guns mem bros das eli tes fun diá ri as que já não têm ape nas ca ra te rís ti cas ne -
ga ti vas: tor nam-se mais humanos. 

Ma nu el da Fon se ca atre veu-se a elo gi ar um la vra dor no con to “O úl ti mo
se nhor de Albar rã”, na mes ma li nha de Fer nan do Na mo ra ao de mons trar o
quan to a vida num ermo pode ser pre ju di ci al para a sa ni da de men tal de qual quer 
ho mem. Até o ma i or pro pri e tá rio da re gião po dia su cum bir a uma de si lu são de
amor e co me ter atos de lou cu ra. Mas este rico é as sim des cri to com a in ten ção de
o des ta car do seu gru po, que con ti nua com a tra di ci o nal co no ta ção ne ga ti va. Os
tem pos es ta vam a mu dar e nada no pre sen te se com pa ra va com o pas sa do mí ti co
onde tudo era bom: “Gen te da que la raça já não exis te. Eram ou tros tem pos, ca -
ram ba!” (Fon se ca, [1951] 1981: 123-124). Cla ro que na tra di ção da ques tão agrá -
ria a crí ti ca di re ta aos la ti fun diá ri os alentejanos continuava tão forte como antes. 
Nota-se, contudo, que é uma crítica mais elaborada e sutil. 

Nas obras dos anos 1950 ve ri fi ca-se uma ten dên cia para o ama du re ci -
men to da cor ren te li te rá ria, a qual “atin giu a ma i o ri da de” (Na mo ra, 1961: 3-4), o 
que não a im pe diu de se man ter co e ren te com as suas ra í zes. Um dos pon tos mais
al tos do mo vi men to ne or re a lis ta foi atin gi do pelo mes mo au tor que o ini ci ou:
Alves Re dol, com o Bar ran co de ce gos, pu bli ca do em 1962 e clas si fi ca do como “a
obra-pri ma de Alves Re dol (...) a cú pu la do (seu) edi fí cio nar ra ti vo” (Ro dri gues,
1981: 33). A evo lu ção do seu es ti lo e o aper fe i ço a men to es té ti co são ní ti dos nes ta
obra, onde as des cri ções do belo subs ti tu í ram par te dos hor ro res ex plí ci tos das
obras an te ri o res. Mas isto não im pe de que o hor ror con ti nue pre sen te e que os te -
mas con ti nu em for tes e vi o len tos. Toda a pre po tên cia dos ri cos com os seus cri a -
dos e com toda a po pu la ção da re gião é aqui le va da ao ex tre mo em ce nas como a
da vi si ta de Di o go Rel vas a Alde ba rã, onde por pou co não en tra a ca va lo em casa
do “che fe ja co bi no da vila” e não o zur ze com o ca va lo-ma ri nho, como te ria fe i to
anos an tes (Re dol, [1962] 1998: 52). Ou no epi só dio da ma ni pu la ção das ele i ções
lo ca is, em que a iro nia che ga ao pon to de o la vra dor di zer ao pre si den te da mesa
que exa ge rou nos re sul ta dos fal si fi ca dos. No en tan to, é com a pró pria fa mí lia e
com os cri a dos da casa que ele con se gue ser mais cru el, ar re pen den do-se de po is
amar ga men te, sem nun ca de i xar de agir como ele con si de ra ne ces sá rio. Des de
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logo com Zé Se ge i ro, cas ti ga do como se fos se uma cri an ça, ape sar dos seus 50
anos, jun to com os dois fi lhos de Di o go Rel vas por te rem par ti lha do uma ga i béua.
De po is com o pró prio fi lho Antó nio Lú cio, a quem toda a vida tra tou como um
fra co e só de po is de o ver à mor te ad mi tiu que afi nal ti nha a va len tia da fa mí lia. E
fi nal men te com a fi lha pre fe ri da, Ma ria do Pi lar, que se apa i xo nou pelo do ma dor
de ca va los fa vo ri to do pa trão. É pre ci sa men te por gos tar tan to dos dois que não
lhes per doa a tra i ção, man dan do ma tar o cri a do e en cer ran do a fi lha num mon te
iso la do. Arre pen di do, pas sou qua tro anos sem sair da sua torre...

O pro ta go nis ta des te ro man ce foi ins pi ra do no ma i or la ti fun diá rio da
Le zí ria do Ri ba te jo na épo ca: José Ma ria dos San tos, o mes mo la vra dor de Alco -
che te que dis tri bu iu ter ras por co lo nos e que era con si de ra do o “Rei dos vi nhos”
(Mar tins, 1992: 367). Di o go Rel vas, por ou tro lado, era o “Rei do gado” e ti nha
ori gens fa mi li a res já na agri cul tu ra, en quan to a per so na gem real ti nha as cen di do 
so ci al men te pelo ca sa men to com uma vi ú va rica. Este por me nor dis tin guia-os
fun da men tal men te: en quan to o pri me i ro pe gou na for tu na da mu lher e mul ti -
pli cou-a, pon do em ação o seu “es pí ri to em pre sa ri al mo der no”, a per so na gem
fic ci o na da foi cons tru í da pro po si ta da men te pelo au tor como um ar qué ti po de
uma clas se con ser va do ra, ul tra mon ta na e re sis ten te à ino va ção. Os seus bens fo -
ram her da dos e pre ser va dos para trans mis são aos her de i ros, como lhe cum pria
na qua li da de de gran de pro pri e tá rio: “Um ho mem nas cia com a he ran ça de uma
ter ra e cum pria-lhe de i xar o le ga do, ín te gro, aos que vi es sem de po is” (Na mo ra,
1991: 38). E en tre os sím bo los in tro du zi dos por Alves Re dol não fal ta ram as ca -
ra te rís ti cas tra di ci o nal men te atri bu í das aos la ti fun diá ri os, como por exem plo a
de ca dên cia dos her de i ros, que só gas tam o di nhe i ro da la vou ra em pa lá ci os e di -
ver ti men tos em Cas ca is em vez de reinvestir na agricultura.

As di ver gên ci as en tre Di o go Rel vas e José Ma ria dos San tos não im pe -
dem, no en tan to, que ou tros por me no res nos re ve lem a ins pi ra ção do au tor: tam -
bém o avô Chi co te, que ti nha as cen di do so ci al men te com o seu pró prio tra ba lho e
ini ci a ti va, teve uma ação de co lo ni za ção como a do per so na gem real, se bem que
não tão ela bo ra da. Ape sar de o pla no não ter sido de ini ci a ti va di re ta do la vra dor,
os mes mos re sul ta dos po si ti vos fo ram al can ça dos. No en tan to, quan do o pa tri ar -
ca Di o go Rel vas fi nal men te se desfez em pó, a primeira resolução do neto Rui
Diogo foi expulsar “essa malta”.

O Ne or re a lis mo não se es go tou com os seus úl ti mos re pre sen tan tes ofi -
ci a is, José Car do so Pi res e Urba no Ta va res Ro dri gues, este úl ti mo já mais pró xi -
mo de uma “nova fic ção de ins pi ra ção exis ten ci a lis ta” que ain da nos anos 1950
deu os seus pri me i ros pas sos e que pode con si de rar-se de con ti nu i da de ne or re a -
lis ta (Sa ra i va e Lo pes, 1955: 1114). Tam bém mar ca do por uma in fân cia pas sa da
no Alen te jo, Ta va res Ro dri gues es cre veu As aves da ma dru ga da, um con jun to de
novelas publicadas em 1959, entre as quais se destaca “Margem esquerda”. 
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Nes tes anos é ób vio o afas ta men to dos te mas ru ra is da li te ra tu ra, ape sar
de n’O Del fim de Car do so Pi res ain da po der mos as sis tir a um dra ma so bre o fim
de uma casa agrí co la: de po is de onze ge ra ções de la vra do res che i os de vir tu des,
To más Ma nu el da Pal ma Bra vo, o Infan te, é o sím bo lo da de ca dên cia das eli tes
ru ra is, des cri to como uma pes soa cru el, es ban ja do ra e che ia de ví ci os, jo ga dor
pro fis si o nal e aman te da vida no tur na. Enge nhe i ro sil vi cul tor com em pre go
numa fá bri ca, trans for mou a sua pro pri e da de numa cou ta da de caça, “a der ra de i -
ra pro du ção de uma casa que de i xa ra de ter la vou ra” (Pi res, 1968: 25, 201), re du -
zin do os seus cri a dos ao mí ni mo, en quan to a an ti ga po pu la ção que a casa em pre -
ga va emi grou.

A ma i o ria das obras con tem po râ ne as pas sou a cen trar-se em me i os ur -
ba nos, acom pa nhan do, aliás, a ten dên cia de mo grá fi ca em ge ral e o per cur so ge o -
grá fi co dos au to res, que re si di am ma jo ri ta ri a men te em Lis boa, per den do um
pou co o con ta to com as al te ra ções que vão ocor ren do no mun do ru ral. O pró prio
José Car do so Pi res apre sen ta o seu nar ra dor como um es cri tor que vai à al de ia
ape nas para ca çar, por tan to qua se um tu ris ta, não um re si den te no mun do ru ral.
Já Luís de Sttau Mon te i ro apre sen ta-nos, na sua Angús tia para o jan tar (de 1961)
um dra ma ur ba no onde está pre sen te a te má ti ca do con fli to de clas ses. Nas suas
per so na gens amar gas, os ódi os re cí pro cos e as ide i as fe i tas re pro du zem uma so -
ci e da de es tá ti ca e sem gran des es pe ran ças de mu dan ça, onde se re a li zam “jo gos
que não le vam a nada”, mas que têm re gras mu i to es pe cí fi cas que o au tor vai enu -
me ran do. Com este au tor as sis te-se a uma con ti nu i da de dos te mas do Ne or re a -
lis mo trans pos tos para uma Lis boa de ca den te, onde se cru zam ou tros ri cos (nes te 
caso in dus tri a is, pro pri e tá ri os de pré di os, di plo ma tas, en fim bur gue ses) com ou -
tros po bres (fun ci o ná ri os, ope rá ri os), mas cu jas re la ções não di fe rem mu i to das
que os ri cos e pobres dos meios rurais estabelecem entre si.

Tam bém Ver gí lio Fer re i ra e Agus ti na Bes sa-Luís ti ve ram um pa pel de
re le vo nes te pro ces so. No con jun to da pro du ção li te rá ria mais re cen te sur gem
ain da al gu mas ex ce ções que vol tam aos te mas ru ra is, se bem que com ca ra te rís ti -
cas di fe ren tes das obras an te ri o res. Enquan to os au to res ne or re a lis tas atrás des -
cri tos re la ta ram o que vi ram e o que ain da era a ver da de do seu tem po, al guns au -
to res que es cre ve ram logo a se guir ao 25 de Abril abor da ram os mes mos te mas
com uma pers pe ti va de um pas sa do con ge la do que é re cu pe ra do para vin gar os
opri mi dos. Em con se quên cia da re vo lu ção de 1974 os es cri to res per mi tem-se
ago ra atri bu ir ao povo uma ca pa ci da de de ação que até en tão não lhe era re co nhe -
ci da. O po bre tra ba lha dor que amar ga va em si lên cio numa vida es tag na da e sem
horizontes de mudança passa a ser um revoltado que quer agir para mudar o seu
destino, e essa revolta torna-se possível.

No caso d’ O pão não cai do céu, es cri to em 1975 nos Esta dos Uni dos
(onde re si dia des de 1935) por José Ro dri gues Mi guéis, au tor que não ali nhou
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com o mo vi men to ne or re a lis ta, essa pos si bi li da de de luta é trans plan ta da para o
pe río do dos anos 1930, quan do ain da es ta va mu i to pre sen te a tra di ção da re sis -
tên cia re pu bli ca na con tra a di ta du ra mi li tar. Com o ob je ti vo de mos trar a ca pa ci -
da de do povo para se unir e lu tar pe los seus di re i tos, o au tor des cre veu-nos um
Alen te jo ir re al de gran des mo vi men ta ções so ci a is e de ba tes po lí ti cos. Esta obra
foi ins pi ra da no mes mo in ci den te ex plo ra do por Ma nu el da Fon se ca na Se a ra de
ven to, e evo ca um Alen te jo “algo abs tra to” que Mi guéis vi si ta ra mu i tos anos an -
tes (Mi guéis [1981] 1996: 271-273). No en tan to, em vez de o pro ta go nis ta ter um
per cur so com ple ta men te iso la do de luta con tra a in jus ti ça que o es ta va a vi ti mar,
nes te caso o “Ci ga no” está en vol vi do num mo vi men to re vo lu ci o ná rio de gran de
en ver ga du ra que mo bi li za uma mul ti dão em Beja e que está li ga do a uma ten ta ti -
va de re vo lu ção ao ní vel na ci o nal para derrubar o regime.

Na mes ma onda de en tu si as mo com a re vo lu ção, e so bre tu do com a re -
for ma agrá ria em cur so no Alen te jo, José Sa ra ma go ins ta lou-se du ran te uns me -
ses no La vre, uma fre gue sia do con ce lho de Mon te mor-o-Novo, onde par ti ci pou
na vida dos tra ba lha do res da Co o pe ra ti va Boa Espe ran ça e re co lheu a me mó ria
oral que lhe ser viu de su por te para o li vro Le van ta do do chão. A obra de Sa ra ma go
é a ver são li te rá ria de qual quer tese aca dê mi ca que se es cre va so bre o Alen te jo.
Além de uma re co lha et no grá fi ca que in clu iu a des cri ção das ta re fas agrí co las e
dos di ver sos tra ba lha do res que as exe cu tam, en con tra mos nes te ro man ce to dos
os com po nen tes tra di ci o na is da ques tão agrá ria e da li te ra tu ra ne or re a lis ta: os
pa trões cru éis, ago ra ab sen tis tas; os fe i to res la ca i os e os ca pa ta zes mal va dos; os
tra ba lha do res opri mi dos, os po bres a man dar os fi lhos pe dir “ao pré dio”, ape sar
da ver go nha, en tre tan tos exem plos que re tra tam à exa us tão os gra vís si mos pro -
ble mas so ci a is de um Alen te jo que não es que ce a mi sé ria por que pas sou so bre tu -
do nos anos 30 e 40 do sé cu lo XX. Mas ou tros te mas sur gem ago ra mais às cla ras,
de po is de ape nas aflo ra dos nas obras an te ri o res: por exem plo a re sis tên cia ao tra -
ba lho pe sa do nas con di ções mais du ras, como era o caso do ma nu se a men to da
de bu lha do ra fixa, ou os pre sos po lí ti cos, de ti dos in jus ta men te e sem jul ga men to. 
Enquan to nos Este i ros en con tra mos ape nas uma alu são re mo ta ao pai do Ga i ti -
nhas, aqui a pri são de João Mau-Tem po é des cri ta com todo o por me nor em trin -
ta pá gi nas, onde não fal tam as des ven tu ras da mu lher, Fa us ti na, que se per de no
ca mi nho para a prisão de Caxias e chega já depois da hora da visita. A viagem
desta mulher desde Monte Lavre a Lisboa, e depois pela estrada de alcatrão
quente onde queima os pés e derrete as meias, e a decepção por não a deixarem
ver o marido são de levar às lágrimas... 

Tam bém o tema dos tra ba lha do res que eram le va dos aos co mí ci os de
apo io ao re gi me já fora aflo ra do por Fer nan do Na mo ra n’O tri go e o joio, mas
numa pers pe ti va di fe ren te. A in ge nu i da de dos anos 30 já não exis te nos tra ba lha -
do res de Sa ra ma go, os qua is, mes mo fa zen do o que lhes man dam, re vol tam-se
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con tra a sua sor te. João Mau-Tem po vai a uma ma ni fes ta ção em Évo ra por que a
tal é obri ga do, pois tem fa mí lia e não quer fi car mar ca do, não pode per der o tra -
ba lho, nem a jor na da que le dia: “A von ta de é di zer não (…) o pior é de po is, que
este ca chor ro toda a gen te co nhe ce, é o Re quin te, ouve e vai contar (…) sei lá se
depois me vêm prender…” (Saramago, [1980] 1991: 90-91).

Os me dos com que se vi via, o tra ba lho duro e in cer to, a opres são, tudo é
vin ga do com a re vo lu ção e a ocu pa ção das ter ras. A re for ma agrá ria de 1975 é
evo ca da no úl ti mo ca pí tu lo, que se de sen ro la num cres cen do de emo ção e no qual
as sis ti mos ao sim bo lis mo dos mor tos que se le van tam do chão para as sis tir a esse
mo vi men to glo ri o so que vai re sol ver to dos os pro ble mas e in jus ti ças que ao lon -
go de tan tos sé cu los ca ra te ri za ram o la ti fún dio. O mé ri to de Sa ra ma go como um
dos me lho res es cri to res con tem po râ ne os foi re co nhe ci do in ter na ci o nal men te
com a atri bu i ção do Prê mio No bel da Li te ra tu ra de 1998. Con tu do, esta obra em
par ti cu lar apre sen ta o gran de pro ble ma das obras es cri tas nes se pe río do “quen -
te” da His tó ria de Por tu gal: se o li vro Le van ta do do chão ter mi na com um gri to de
es pe ran ça, os anos que se se gui ram mar ca ram o ab so lu to in su ces so de todo o pro -
ces so da re for ma agrá ria. De qual quer modo, se bem que ape nas por al guns mo -
men tos, os mor tos de Sa ra ma go ti ve ram o seu momento de glória, quanto mais
não seja pelo fato de terem conseguido humilhar os proprietários que eles
consideravam a causa de todas as suas misérias.

Con clu são

Ve ri fi ca-se na li te ra tu ra por tu gue sa do sé cu lo XX a cons tru ção in ten -
ci o nal de uma ima gem do Alen te jo na qual pre do mi na a bi po la ri za ção so ci al
mar ca da pe los es te reó ti pos do la ti fun diá rio, ci da dão “de la vou ra e ca ba ré” (Pi -
res, 1968: 151), com uma co no ta ção ir re me di a vel men te ne ga ti va, e do tra ba -
lha dor ru ral vi ti ma do pelo pró prio nas ci men to e pela con di ção de po bre, sem
qual quer ca pa ci da de de es ca par a um des ti no de ser vi dão e de hu mi lha ção nas
mãos da pre po tên cia do pa trão e dos seus re pre sen tan tes: fe i to res, ca pa ta zes...
Toda esta cons tru ção li te rá ria en con tra a sua cor res pon dên cia teó ri ca no re tra -
to fiel e apro fun da do que José Cu ti le i ro fez dos Ri cos e po bres no Alen te jo (1977).
No en tan to, des de os le van ta men tos et no grá fi cos de José da Sil va Pi cão (1903)
e de Le i te de Vas con ce los (1933) um le i tor mais aten to terá to ma do cons ciên cia
da ma i or di ver si da de so ci al que se pode en con trar nes ta re gião e da enor me
evo lu ção que se ve ri fi cou ao lon go do sé cu lo. Foi uma evo lu ção mar ca da por os -
ci la ções, em con se quên cia de fe nô me nos eco nô mi cos e po lí ti cos (in flu en ci a -
dos mu i tas ve zes pela con jun tu ra in ter na ci o nal) que de sen ca de a ram mo vi -
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men tos de mo grá fi cos im por tan tes. E se tal vez al guns la ti fun diá ri os alen te ja -
nos apre sen tas sem de fato as ca ra te rís ti cas que de ram ori gem ao re tra to do pro -
pri e tá rio ab sen tis ta e es ban ja dor, ou tros po rém, como os que fo ram es tu da dos
por Con ce i ção Andra de Mar tins (1992), ti ve ram com por ta men tos em pre sa ri a is
di nâ mi cos e ca pi ta lis tas, mo der ni zan do as suas ex plo ra ções e con tri bu in do para
o de sen vol vi men to das suas re giões.

Igual men te, se mu i tos tra ba lha do res so fre ram tan tas ou mais hu mi lha -
ções como as que atrás se ci ta ram, so bre tu do na qua li da de de even tu a is, sem con -
tra to ao ano e com ma i or in ci dên cia nos anos 1930 e 40, quan do as Cam pa nhas do 
Tri go pro mo ve ram a in ten si fi ca ção cul tu ral e a di mi nu i ção dos sa lá ri os na agri -
cul tu ra e a emi gra ção es te ve ve da da de vi do à Se gun da Gu er ra Mun di al, por ou -
tro lado nos anos 1950 e 60, e com o au xí lio da emi gra ção, da nova le gis la ção so-
cial e dos in cen ti vos à me ca ni za ção da agri cul tu ra, al guns as sa la ri a dos que fi ca -
ram na ter ra con se gui ram as cen der às ca te go ri as de se a re i ro ou mes mo de pe que -
no ren de i ro, ao mes mo tem po que se cri a ram no vos gru pos pro fis si o na is como
tra to ris ta, alu ga dor de má qui nas (Mar tins e Monteiro, 2002) e outras es pe ciali -
za ções que muito contribuíram para uma melhoria da qualidade de vida do tra -
balha dor rural alentejano.

São es tas par ti cu la ri da des que não se po dem es que cer quan do se ana li -
sam mo vi men tos como o da re for ma agrá ria, no qual se mo bi li zou a po pu la ção
ru ral e se ten tou a anu la ção des sa di ver si da de e a re cons tru ção de uma ima gem
dos tra ba lha do res como um gru po co e so e igua li tá rio. Em 1975 as sis tiu-se a uma
ver da de i ra luta para ni ve lar em ter mos de sa lá rio e ho rá ri os tra ba lha do res tão di -
fe ren tes como pas to res e tra to ris tas, pes so al ad mi nis tra ti vo e mon da de i ras. Para
a ge ra ção que par ti ci pou nas ocu pa ções de ter ras, a me mó ria de uma in fân cia de
pri va ções e mu i to tra ba lho ain da es ta va mu i to pre sen te, se bem que a fome e os
longos períodos de desemprego já fizessem parte das recordações transmitidas
pela geração anterior.

E se Sa ra ma go nos fa lou de Antó nio Mau-Tem po, que emi gra va sa zo nal -
men te para a Fran ça, onde tro ca va “anos de vida por mo e da for te”, e o tra ba lho
ao me nos “era ga ran ti do e bem pago”, ape sar das pés si mas con di ções da vi a gem,
do tra ba lho duro e do ra cis mo dos fran ce ses (Sa ra ma go, 1991: 125, 287-290), fal -
ta ago ra al guém que es cre va um ro man ce no qual um an ti go por que i ro con se gue
che gar a ca se i ro e en car re ga do ge ral de uma pe que na la vou ra, en quan to o seu fi -
lho é dono da dro ga ria da vila e a neta é mé di ca. E tan tas ou tras his tó ri as so bre
car pin te i ros que emi gra ram para Lis boa e têm fi lhos en ge nhe i ros com bons em -
pre gos e que com pram pe que nas quin tas onde re cor dam nos fins de se ma na a
vida ru ral que os pais de i xa ram (Almeida, 2010). Felizmente não acabou tudo em 
tragédia, e é esta diversidade que ainda está por contar.

404                             Est. Hist., Rio de Ja neiro, vol. 25, nº 50, p. 389-407, julho-dezembro de 2012.

Maria Antónia Pires de Almeida



Referências bibl iográficas

ALMEIDA, Ma ria Antó nia. A re vo lu ção no
Alen te jo. Me mó ria e tra u ma da re for ma agrá ria 
em Avis. Lis boa: ICS, 2006.

———. Me mó ri as alen te ja nas do sé cu lo XX.
Cas ca is: Prin cí pia, 2010.

AMADO, Jor ge. Ca pi tães da are ia. [1937]
Mem Mar tins: Eu ro pa-Amé ri ca, s. d.

ANDRADE, João Pe dro. Ambi ções e li mi -
tes do ‘Ne or re a lis mo’ por tu guês. In:
FRANÇA, J. (org.). Te tra cór nio. Anto lo gia de
iné di tos de au to res por tu gue ses con tem po râ ne os, 
meio sé cu lo XX de li te ra tu ra por tu gue sa.
Lis boa: e. a., 1955.

CUTILEIRO, José. Ri cos e po bres no Alen -
te jo (uma so ci e da de ru ral por tu gue sa). Lis boa:
Sá da Cos ta, 1977.

FERREIRA, Ana Pa u la. Alves Re dol e o
Ne or re a lis mo por tu guês. Lis boa: Ca mi nho,
1992.

FONSECA, Ma nu el. Cer ro ma i or. [1943] 7ª
ed. Lis boa: Ca mi nho, 1997.

———. O fogo e as cin zas [1951] 9ª ed. Lis -
boa: Ca mi nho, 1981.

FRAGOSO, F. & FONSECA, R. F. A
ma ra vi lho sa his tó ria da arte das ima gens.
1895-1939. Lis boa: Ala di no, 1949.

GOMES, So e i ro Pe re i ra. Este i ros. Lis boa:
Sí ri us, 1941. 

———. Pra ça de jor na. [1946] Lis boa: PCP,
1976.

LISBOA, Eu gé nio. Po e sia por tu gue sa do
«Orpheu» ao Ne or re a lis mo. Ama do ra:
Insti tu to de Cul tu ra e Lín gua Por tu gue sa,
1980.

LOPES, Óscar. Ga i béus – uma le i tu ra (uma
li ção) cin quen te ná ria, pre fá cio da 17ª ed.

In: REDOL, A. Ga i béus. 18ª ed. Lis boa:
Ca mi nho, 1993.

MADEIRA, João. Os en ge nhe i ros de al mas. O 
Par ti do Co mu nis ta e os in te lec tu a is (dos anos
trin ta a iní ci os de ses sen ta). Lis boa: Estam pa,
1996.

MARTINS, C. A. Opções eco nó mi cas e in -
fluên cia po lí ti ca de uma fa mí lia bur gue sa
oi to cen tis ta: o caso de São Ro mão e José
Ma ria dos San tos. Aná li se So ci al, vol.
XXVII (116-117), 1992, p. 367-404.

——— & MONTEIRO, N. (Org.). A agri -
cul tu ra: Di ci o ná rio das ocu pa ções. In: MA-
DUREIRA, N. (co ord.). His tó ria do tra ba lho
e das ocu pa ções, vol. III. Oe i ras: Cel ta, 2002.
Dis po ní vel em: http://repositorio-iul.iscte.
pt/browse?type=author&order=ASC&
rpp=20&value=Almeida%2C+Maria+A
nt%C3%B3nia+Pires+de

MIGUÉIS, José Ro dri gues. O pão não cai do
céu. [1981] 7ª ed. Lis boa: Estam pa, 1996.

MONTEIRO, Luís de Sttau. Angús tia para
o jan tar. Lis boa: Áti ca, 1961.

NAMORA, Fer nan do. Casa da mal ta.
[1945] 15ª ed. Mem Mar tins: Eu ro pa-
Amé ri ca, 1990. 

———. Re ta lhos da vida de um mé di co.
Lis boa: Inqué ri to, 1949.

———. A no i te e a ma dru ga da. [1950] 12ª ed. 
Mem Mar tins: Eu ro pa-Amé ri ca, 1994.

———. O tri go e o joio. [1954] 22ª ed. Mem
Mar tins: Eu ro pa-Amé ri ca, 1991.

———. Esbo ço his tó ri co do Ne or re a lis mo.
Lis boa: Aca de mia das Ciên ci as, 1961.

———. Re ta lhos da vida de um mé di co, vol. 2
[1963]. Lis boa: Cír cu lo de Le i to res, 1996.

      Est. Hist., Rio de Ja neiro, vol. 25, nº 50, p. 389-407, julho-dezembro de 2012.          405

A questão agrária na literatura neorrealista portuguesa



———. Em tor no do Ne or re a lis mo. In:
NAMORA, F. Um sino na mon ta nha. Ca -
der nos de um es cri tor. 6ª ed. Mem Mar tins:
Eu ro pa-Amé ri ca, 1991.

NETTO, Antó nio Lino. A ques tão agrá ria.
Por to: Emp. Lit te ra ria e Typo grap hi ca,
1908.

OLIVEIRA, Car los. Alca te ia. Co im bra:
Co im bra Edi to ra, 1944.

PICÃO, José da Sil va. Atra vés dos cam pos.
Usos e cos tu mes agrí co lo-alen te ja nos (con ce lho
de Elvas). [1903, reed. 1947] Lis boa: D. Qu i - 
xo te, 1983.

PIRES, José Car do so. O Del fim. Lis boa:
Mo ra es, 1968.

QUEIRÓS, Eça de. A ilus tre casa de Ra mi res. 
[1897]. Por to: Lel lo & Irmão, 1945.

REDOL, Alves. Ga i béus. [1939] 18ª ed. Lis - 
boa: Ca mi nho, 1993.

———. Fan ga. [1943]. 11ª ed. Lis boa: Ca -
mi nho, 1995. 

———. Bar ran co de ce gos. [1962] 11ª ed.
Lis boa: Ca mi nho, 1998.

———. Bre ve me mó ria para os que têm
me nos de 40 anos ou para quan tos já es -
que ce ram o que acon te ceu em 1939. Pre -
fá cio à 6ª ed. dos Ga i béus, em 1965, in clu í do
na 18ª ed. Lis boa: Ca mi nho, 1993.

REGO, José Lins do. Me ni no de en ge nho –
Do i di nho. Lis boa: Li vros do Bra sil, s. d.

REIS, Car los. Tex tos teó ri cos do Ne or re a lis mo
por tu guês. Lis boa: Se a ra Nova, 1981. 

RIBEIRO, José Ma ria do Ca sal & CORVO,
João de Andra de. Re la tó rio e Pro jec to so bre o

Co mér cio dos Ce re a es, apre sen ta dos ao Con se -
lho do Com mer cio, Indus tria e Agri cul tu ra pela
Co mis são no me a da em ses são de 25/2/1864.
Lis boa: Impren sa Na ci o nal, 1864.

RODRIGUES, Urba no Ta va res. As aves da
ma dru ga da. Lis boa: Ber trand, 1959.

———. Um novo olhar so bre o Ne or re a lis mo.
Lis boa: Mo ra is, 1981.

SACRAMENTO, Má rio. Há uma es té ti ca
Ne or re a lis ta? 2ª ed. Lis boa: Veja, 1985.

SARAIVA, Antó nio José & LOPES, Óscar.
His tó ria da li te ra tu ra por tu gue sa. Por to: Por to 
Edi to ra, 1955.

SARAMAGO, José. Le van ta dos do chão. 9ª
ed. Lis boa: Ca mi nho, 1991.

SILVA, Gar cez da. Alves Re dol e o gru po
Ne or re a lis ta de Vila Fran ca. Lis boa: Ca -
mi nho, 1990.

TORRES, Ale xan dre Pi nhe i ro. O Ne or -
re a lis mo li te rá rio por tu guês. Lis boa: Mo ra es,
1977.

———. O mo vi men to ne or re a lis ta em Por -
tu gal na sua pri me i ra fase. Lis boa: Insti tu to
de Cul tu ra e Lín gua Por tu gue sa, 1983.

VASCONCELOS, J. L. Etno gra fia por tu -
gue sa. Ten ta me de sis te ma ti za ção. [1933] 2ª ed. 
Lis boa: Impren sa Na ci o nal, 1980, 9 vols.

VIÇOSO, Ví tor. Estu do in tro du tó rio. In:
BRANDÃO, R. Os po bres. Lis boa: Co mu -
ni ca ção, 1984. 

———. Nar ra ti va no mo vi men to ne or re a lis ta:
as vo zes so ci a is e os uni ver sos da fic ção. Lis boa: 
Colibri, 2011.

Re su mo

Os te mas de sen vol vi dos pe los in ves ti ga do res ci en tí fi cos e pe los po lí ti cos que
se de di ca ram à ques tão agrá ria por tu gue sa ao lon go dos sé cu los es tão
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pre sen tes de for ma cla ra na li te ra tu ra so bre o mun do ru ral. No sé cu lo XX a
cor ren te que mais for te men te ex pres sou as pre o cu pa ções so ci a is da ru ra li da de
foi o Ne or re a lis mo, e esta in cur são pelo seu uni ver so de au to res e te mas teve
como ob je ti vo a sín te se das ima gens que se cons tru í ram so bre o Alen te jo e
que mu i to con tri bu í ram para lançar as bases do movimento da reforma
agrária que se realizou em 1975.
Pa la vras-cha ve: Ne or re a lis mo; li te ra tu ra; Alen te jo; tra ba lha do res;
latifundiários.

Abstract
The the mes that were stu di ed by scho lars and po li ti ci ans in te res ted in the
agra ri an is sue in Por tu gal throug hout the cen tu ri es are also pre sent in
li te ra tu re de a ling with the agra ri an world. Du ring the 20th cen tury, the
li te rary cur rent that most strongly ex pres sed the so ci al con cerns of the ru ral
world was Ne o re a lism. This study of the uni ver se of ne o re a list aut hors and
the mes has the pur po se of synthe si zing ima ges that were cons truc ted over the 
Alen te jo re gi on, in the sout hern part of Por tu gal, and which were im por tant
for the agra ri an re form that took pla ce in the Alen te jo in 1975.
Key words: Ne o re a lism; li te ra tu re; Alen te jo; ru ral wor kers; lan dow ners.

Ré su mé
Les thèmes étu diés par les cher che urs et les po li ti ci ens qui ont écrit sur la
ques ti on agra i re por tu ga i se au cours des siè cles sont aus si pré sents dans la
lit té ra tu re sur le mon de ru ral. Au long du XXème siè cle, le cou rant qui a plus 
for te ment ex pri mé les préoc cu pa ti ons so ci a les du mon de ru ral a été le
Néo réa lis me. Cet te in cur si on sur l’u ni vers d’a u te urs et de thèmes néo réa lis tes 
a l’ob jec tif de fa i re la synthèse des ima ges que ont été cons tru its sur la ré gi on
de l’Alen te jo et qui ont con tri bué pour lan cer les bases du mouvement de la
reforme agraire qui a eu lieu en 1975.
Mots-clés: Néo réa lis me; lit té ra tu re; Alen te jo; tra va il le urs; pro prié ta i res.
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