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Ah, homens de pensamento 

Não sabereis nunca o quanto 

Aquele humilde operário 

Soube naquele momento! 

Naquela casa vazia 

Que ele mesmo levantara 

Um mundo novo nascia 

De que sequer suspeitava. 

O operário emocionado 

Olhou sua própria mão 

Sua rude mão de operário 

De operário em construção 

E olhando bem para ela 

Teve um segundo a impressão 

De que não havia no mundo 

Coisa que fosse mais bela. 

(Vinicius de Moraes, em O Operário em Construção, 1959) 

 

 

 

Os ninguéns: os filhos de ninguém, os donos de nada. 

Os ninguéns: os nenhuns, correndo soltos, morrendo a vida, fodidos e malpagos: 

Que não são, embora sejam. 

Que não falam idiomas, falam dialetos. 

Que não praticam religiões, praticam superstições. 

Que não fazem arte, fazem artesanato. 

Que não são seres humanos, são recursos humanos. 

Que não têm cultura, e sim folclore. 

Que não têm cara, têm braços. 

Que não têm nome, têm número. 

Que não aparecem na história universal, aparecem  

nas páginas policiais da imprensa local. 

Os ninguéns, que custam menos do que a bala que os mata. 

(Eduardo Galeano em O Livro dos Abraços, 2018) 

 

 

 

Convenhamos: a Humanidade é um bando de crianças                                

inconscientes que brincam com o fogo até incendiar a casa,                                  

ou brincam com a água até apagar o incêndio. 

(João da Silva Correia em Dois Amigos, 1997) 

 





RESUMO 

 

A presente dissertação visa a des(en)cobrir a história dos operários 

chapeleiros da cidade portuguesa de São João da Madeira, por 

intermédio do romance Unhas Negras, publicado em 1953. O seu autor, 

João da Silva Correia, escreveu durante a Segunda Guerra Mundial 

palestras contra o nazismo lidas ao vivo pela rádio BBC, de Londres, 

sob o pseudônimo “João Ninguém”. Partindo do princípio de se tratar de 

um romance neorrealista e da hipótese de que o movimento neorrealista 

português procurou, de maneira peculiar, restituir voz aos emudecidos 

da história, aos vencidos de que fala Walter Benjamin, ou desvelar o 

testemunho mudo a que se refere Jacques Rancière, são também 

analisados o contexto histórico em que viveram esses operários e a 

própria mundividência de João da Silva Correia, testemunho memorial e 

ocular da realidade passada de sacrifícios e opressão na indústria 

chapeleira local, em um tempo de indignidade, exploração brutal, 

experiência devastada e ausência de direitos. A história particular desses 

operários nos idos de 1914, conhecidos como “unhas negras”, faz parte 

também da história maior do século XX comentada por Susan Buck-

Morss, a de um “mundo de sonho” cuja “utopia das massas” esfacelou-

se sob a catástrofe do “pesadelo desenvolvimentista”, do progresso e da 

indústria, ou a da “distopia econômica” disfarçada de “democracia” 

apontada por Alain Badiou. 

 

Palavras-chave: Unhas Negras. Neorrealismo português. 

Mundividência. Memória. História. 

 

 

 

  





ABSTRACT 

 

The present research aims to uncover the history of the workers of the 

Portuguese city of São João da Madeira, through the novel Unhas 

Negras, published in 1953. Its author, João da Silva Correia, wrote 

during World War II lectures against Nazism read live on BBC radio in 

London under the pseudonym "João Ninguém". Based on the principle 

of being a neorealist novel and the hypothesis that the Portuguese 

neorealist movement sought, in a peculiar way, to restore voice to the 

mute of history, to the vanquished of whom Walter Benjamin speaks, or 

to unveil the mute testimony to which Jacques Rancière refers, we also 

analyze the historical context in which these workers lived and João da 

Silva Correia's own worldliness, a memorial and ocular testimony of 

past reality of sacrifices and oppression in the local plate industry, in a 

time of indignity, brutal exploration, devastated experience and absence 

of dignity. The particular history of these workers in 1914, known as 

"unhas negras", is also part of the larger twentieth-century story 

commented on by Susan Buck-Morss, that of a "dream world" whose " 

mass utopia" collapsed under the catastrophe of the "developmental 

nightmare," of progress and industry, or of the "economic dystopia" 

disguised as "democracy" by Alain Badiou. 

 

Keywords: Unhas Negras. Portuguese neorealism. Worldliness. 

Memory. Story. 
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1 A DESCOBERTA DE UM NEORREALISMO DE UNHAS 

NEGRAS (Memórias escondidas no Rossio) 

 

Escrever uma história requer o infindo esforço de compreensão 

ou compressão entre suas margens de uma irrequieta realidade. À 

maneira de uma garrafa condutora por mares bravios, seu conteúdo que 

se quer comprimir naquele interior vítreo, transparente, e em sua errante 

busca pelo incerto remetente, desmistura-se no caudal violento de 

marés, correntezas e vagas. Seus personagens e acontecimentos, capitães 

indômitos de sete mares ou mais, procuram dominar a natureza, apontar 

rota por meio de peculiar sextante ou guia de farol que revele um ponto 

de desatraque, permanente sob o sol. Nessa viagem não é o mar o 

tenebroso desafio a vencer, mas sim a pressão interna de um mundo 

temerário que em todo momento, tal suicida indelicado, quer-se explodir 

(ou implodir) e, assim, conter uma rolha que não espoque antes da hora 

e vaze em perdição seu conteúdo é tão importante quanto o próprio 

conteúdo. Um livro, uma história, uma dissertação, nesse caso, são 

como garrafas cujo líquido interno não se perdeu e a algum destino 

chegou. Ao fluido, como aos estados de uma história, o destino pode 

não ser um só, já que há sempre a possibilidade de solidificar, evaporar 

ou liquefazer-se. E voltar à forma líquida, nessas condições, é lutar 

sempre para que essa história não se dilua em um caldo de 

esquecimento, mas que, semelhante a uma propriedade química 

inesperada, consiga resultar em fórmula particular no cadinho memorial. 

O encontro fortuito com a história dos “unhas negras” remonta 

uma tarde de primavera quando cerejas frescas e adocicadas são 

vendidas nas esquinas da Baixa Pombalina e sacadas azulejadas se 

sarapintam de prímulas, gerânios, petúnias e cravinas. Numa ladeira 

próxima à estação neogótica de comboios do Rossio, encontrei na 

Calçada do Duque a acanhada fachada que trazia na discreta vitrine a 

oferta de alguns livros usados e raros. A pequena livraria se chamava “O 

AZ do Livro” e logo à entrada da loja pude me certificar, apesar do 

espaço interno limitado, da infinidade de livros geometricamente 

impossível de encaixe nas paredes abarrotadas, capaz de desconfiar o 

olhar de um leitor de Borges para a possibilidade de fundos falsos ou 

compartimentos secretos. Dias atrás eu recebera na aula de Seminário de 

Português
1
 a tarefa de pesquisar a obra de um autor português já 

                                                        
1
 Em fevereiro de 2015, acompanhando minha esposa numa Bolsa de Pós-

Doutorado do CNPQ, pelo Programa Ciência sem Fronteiras, tive como destino 

Portugal, mais precisamente Lisboa. Graduando do curso de Letras-Português 
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falecido, não canônico e que não tivesse mais de meia dúzia de livros 

publicados em vida. A ideia era descobrir autores mais desconhecidos 

ou de menor visibilidade da crítica e, a partir de uma de suas obras, 

produzir uma monografia como trabalho final.  

Saí da pequena livraria e ganhei a atmosfera azulada que a artista 

plástica Viera da Silva atribuía à capital portuguesa, trazendo numa das 

mãos o livro Farândola, do quase desconhecido João da Silva Correia. 

A edição primeira de 1944, de páginas ainda emendadas, justapostas, 

sem nunca terem sido separadas por um leitor curioso, permanecia 

intocável e sem sinais de manuseio. Enquanto pesquisava sobre o autor, 

como forma de sustentar a análise dos três contos do livro que utilizaria 

em minha monografia, deparei-me na biblioteca da Faculdade de 

Ciências Sociais e Humanas da universidade com uma última edição do 

romance Unhas Negras, de João da Silva Correia. A edição, que mais 

tarde notei trazer uma capa distinta das duas anteriores, com uma foto 

centrada dos operários chapeleiros “unhas negras” em torno de uma 

caldeira a vapor sobre um fundo preto, sombrio, causou-me uma 

sensação e primeiro impacto de misteriosa gravidade, como se 

recolhesse em suas páginas a revelação do que os olhos daqueles 

homens da fotografia clamassem por um dia dizer. Nos dias seguintes, 

intercalei a análise do conto Mijados e Chamorros, de Farândola, com a 

leitura do romance Unhas Negras, páginas que puderam me demonstrar 

um autor já amadurecido, de fôlego, atrelado a uma visão mais 

tipicamente neorrealista de denúncia social, ainda que guardasse 

nuances existenciais, testemunho vivo e documental do passado dos 

operários chapeleiros de São João da Madeira
2
. Durante semanas 

procurei investigar rastros da vida e obra de seu autor, fosse durante as 

tardes passadas na Biblioteca Nacional de Portugal, no bairro de Campo 

Grande, para onde eu me dirigia a pé desde a Faculdade de Ciências 

Sociais e Humanas, fosse através dos contatos por e-mail e 

correspondências que passei a trocar com a Biblioteca Municipal de São 

João da Madeira e com a Câmara Municipal da mesma cidade.  

                                                                                                                     
da Universidade Federal de Santa Catarina e auxiliado pelo professor Stélio 

Furlan, coordenador do curso na época, realizei matrícula em duas disciplinas 

da Universidade Nova de Lisboa.  
2 A imediata afinidade e interesse pela obra de João da Silva Correia, 

especialmente por Unhas Negras, decorreram primeiramente de uma suposta 

identificação a partir de minha experiência no campo sindical, da vivência em 

comunicação social e como escritor atento às vicissitudes do entorno. 
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Um primeiro desafio à pesquisa já se desenhou naquela época: a 

bibliografia e fortuna crítica escassa sobre o autor. As poucas fontes se 

restringiam à palestra e textos do falecido estudioso Renato Figueiredo, 

conterrâneo do autor. Ao mesmo tempo, recebi pelo correio da 

Biblioteca Municipal de São João da Madeira uma segunda edição de 

Farândola, editada pela Câmara Municipal da cidade. Foi assim que 

fiquei sabendo que, com a ajuda de Renato Figueiredo, a Câmara 

Municipal vinha publicando edições atualizadas de toda a obra de João 

da Silva Correia. Juntamente com o livro, chegou às minhas mãos 

também uma cópia da palestra de Renato Figueiredo sobre João da Silva 

Correia e um folder com dados biográficos do autor. A monografia 

intitulada Deus Dinheiro e João Ninguém em procissão – a narrativa 

sem esperança em Mijados e Chamorros, que fazia menção ao conto 

premiado que abria o livro Farândola, foi apresentada no final do 

semestre à professora Helena Barbas, da Universidade Nova de Lisboa, 

e obteve o conceito máximo. A monografia, mais tarde, também 

receberia menção no site da Biblioteca Municipal de São João da 

Madeira
3
. 

Da monografia escrita em Portugal ao trabalho de conclusão do 

curso de Letras na Universidade Federal de Santa Catarina
4
, em meu 

retorno ao Brasil, acabei percorrendo uma trajetória natural, de acúmulo 

de conhecimento e aprofundamento sobre a obra de João da Silva 

Correia. Da história da descoberta do autor português e da narrada em 

Unhas Negras sobre a memória dos heróis menores, marginalizados, 

subalternizados e calados de São João da Madeira frente à História 

Maior - a do progresso positivista que deita ao chão os vencidos pelo 

passo linear e enaltece os sucessos dos vencedores -  às inúmeras 

histórias de vida, entre real e ficção, entre documentos do tempo e 

matérias jornalísticas não censuradas, fui traçando um curso de 

                                                        
3 Disponível em http://bibliotecasjmadeira.blogspot.com/2015/11/o-conto-

mijados-e-chamorros-de-joao-da.html. Acesso em 14/01/2019. 
4 O trabalho, intitulado Deus Dinheiro, João Ninguém e os Sem-Esperanças: o 

destino trágico neorrealista em João da Silva Correia, foi defendido em banca 

em 2016 e também recebeu conceito máximo da Universidade Federal de Santa 

Catarina. A professora Helena Barbas, da Universidade Nova de Lisboa, 

participou como coorientadora do trabalho, que teve a orientação do professor 

Stélio Furlan.  
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pesquisa
5
 que, inevitavelmente, conciliava obra literária e 

mundividência. 

O cruzamento entre história, literatura e memória durante o 

estudo, que levou à investigação da mundividência de João da Silva 

Correia e sua relação com a análise do romance Unhas Negras, 

demandou mobilizar um arcabouço crítico que não poderia evitar 

perseguir os passos da teoria e dos fatos formadores de um movimento 

literário e artístico português que acabou, em nome da literatura e da 

arte, demarcando uma posição social, política e humana em seu tempo 

histórico: o neorrealismo português. Sendo uma das hipóteses deste 

estudo investigar se existem traços e elementos em Unhas Negras que o 

aproximem de um típico caso de romance neorrealista em Portugal, 

compreendeu-se que, para isso, a história narrada em sua correlação com 

a história transcorrida à época da narrativa ganhava contornos também 

ideológicos que não escapavam a um escrutínio do real. Nesse sentido, o 

neorrealismo português, mais do que literário, mas também profícuo na 

                                                        
5
 A própria trajetória de pesquisa, nesse caso, já guarda sua história. Ao 

constatar que nenhuma crítica havia acessível sobre Unhas Negras no Brasil, 

nem mesmo exemplares da obra disponíveis em livrarias brasileiras, cenário que 

se repetia quase igualmente nas livrarias portuguesas, acabei localizando e 

encomendando uma primeira edição do romance em uma livraria de obras raras 

em São Paulo. O correio, passados 30 dias da data prometida para a entrega do 

livro em meu endereço, deu a obra como definitivamente extraviada, único 

exemplar de Unhas Negras disponível no Brasil, fato que, após a devolução dos 

valores pela livraria paulistana, acabou me motivando a perseguir outro 

exemplar disponível em uma livraria da cidade do Porto, em Portugal. Nesse 

meio tempo, eu receberia da Câmara Municipal de São João da Madeira um 

exemplar da segunda edição de Unhas Negras, publicada em 1984, cuja capa 

copiava a da edição original, acompanhada do livro de cartas trocadas entre 

João da Silva Correia e José Moreira, Dois Amigos. Passados alguns meses, 

quando já frequentava as aulas do Mestrado em Literatura na Universidade 

Federal de Santa Catarina e ainda tentava encontrar maneira de adquirir a 

primeira edição de Unhas Negras junto à livraria da cidade do Porto, recebi em 

minha casa o livro. O envelope do correio brasileiro não deixava dúvida: a obra 

em sua primeira edição remetida pela livraria de São Paulo, que havia sido dada 

como perdida, chegava finalmente ao destino certo. Ao abrir o livro já próximo 

do final da escrita desta dissertação, haja vista que trabalhava com a terceira 

edição do romance, fui surpreendido por uma dedicatória na primeira página, 

em tinta esmaecida, quase apagada, de letra igualmente ilegível. Pude, no 

entanto, reconhecer ao pé da dedicatória a assinatura de quem a escrevera: João 

da Silva Correia. 
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intenção de gerar um documento histórico, precisava fazer escutar sua 

própria história, aquela que encontra fragmentos dispersos em livros 

teóricos e artigos críticos de revistas da época, mas que, conforme 

Lourenço (1983), não estabelece uma história em Portugal a ser 

denominada como “história do neorrealismo”. Nesse caso, “tentar uma 

história para o neorrealismo português”, como transparece no título do 

primeiro capítulo desta dissertação, visa a uma possibilidade jamais 

passível de ser concretizada na perspectiva de uma totalidade ou 

linearidade; antes disso, é a recolha da teoria e da crítica em prol de um 

exercício reflexivo que intente situar o movimento literário e artístico 

dentro da historiografia portuguesa, sem que, com isso, pretenda fechar 

a porta a uma história que não pode cerrar-se em si.  

Portanto, sob o argumento de se “tentar uma história para o 

neorrealismo português”, busquei primeiramente percorrer e mobilizar a 

fortuna crítica disponível sobre aquela vertente literária com a finalidade 

também de posicionar, se possível, o romance Unhas Negras dentro do 

neorrealismo em Portugal. Para isso, optei por relacionar tal fortuna 

crítica sobre o movimento português com a teoria de Walter Benjamin, 

notadamente suas teses sobre o conceito de história, por compreender 

que sua intenção de trazer à superfície as vozes soterradas dos 

historicamente vencidos coaduna com o intento da literatura neorrealista 

e, não menos, com a história narrada em Unhas Negras, que é a de 

retratar os sacrifícios vivenciados pelos operários na indústria chapeleira 

de São João da Madeira no início do século XX. Nesse sentido, 

experiência, memória e materialismo histórico acrescentam a essa 

primeira parte do estudo fundamentos teóricos capazes de oferecerem 

melhor sentido à existência do movimento neorrealista naquele país, 

incluindo o que representou para sua formação e em seu tempo a 

adversidade de regimes autoritários e fascistas em vigência no 

continente europeu, na Península Ibérica e em Portugal. Assim, dentre 

outros teóricos, o pensamento crítico de Georg Lukács que permite 

observar, sob a lente da práxis humana, personagens e outros elementos 

narrativos de um romance, como forma de salientar uma concepção de 

mundo e um lugar para esse sujeito histórico, também encontra posição 

central para a análise proposta neste estudo. O capítulo deixa ainda uma 

janela biográfica aberta para a investigação, a partir do conceito de 

práxis humana/artística, da presença da mundividência do autor em 

Unhas Negras, no que respeite à passagem da realidade vivida – 

objetiva ou concreta – pela subjetividade do artista. 

No segundo capítulo desta dissertação, dentro ainda da hipótese a 

considerar ou não o romance Unhas Negras uma obra do neorrealismo 
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português, em especial filiada ao “novo humanismo” que almejasse o 

des(en)cobrimento de vozes subalternas, oprimidas, emudecidas, são 

abordados acontecimentos históricos e analisadas outras obras literárias 

neorrealistas como forma de comparar, contrapor, diferenciar ou 

convergir elementos da narrativa de Unhas Negras com o campo 

político, econômico, social e literário que o cercava. As obras 

referenciadas como de parâmetro comparativo no capítulo são, além de 

Unhas Negras, os romances Gaibéus, de Alves Redol, e Casa na Duna e 
Uma abelha na chuva, de Carlos de Oliveira. O critério de escolha dos 

romances decorreu de suas datas de publicação – Uma abelha na chuva 

e Unhas Negras coincidem suas estreias - e do tratamento, tanto estético 

quanto de estratégia de abordagem social, adotado pelas suas narrativas. 

A proposição teórica, aplicada neste estudo ao neorrealismo português, 

em buscar restituir a voz desses infames e indignos personagens, predita 

por Foucault (1992), ou de revelar seus “testemunhos mudos”, como 

acrescenta Rancière (1994), também compartilha a perspectiva 

benjaminiana de desenterrar os ecos de vozes que emudeceram, aquelas 

vencidas e soterradas pela marcha histórica dos que não cessam de 

vencer.  

Ao traçar essa cartografia dos esquecidos, remontando as 

condições sociais, acontecimentos, geografia, hábitos e costumes que 

circunscrevem o ano de 1914, o terceiro capítulo deste estudo objetiva 

verificar também o quanto a própria memória do autor e sua 

mundividência, enquanto filtros existenciais e artísticos de si mesmo, 

influenciam ou submetem-se à narrativa de Unhas Negras. Para a 

investigação e desvelamento de tais marcas autorais, sempre 

privilegiando o aspecto da práxis humana, foram abordadas as cartas 

trocadas entre João da Silva Correia e seu conterrâneo, José Moreira, 

reunidas no livro Dois Amigos, resguardado pelo conselho de Foucault 

(1992) de que, ao averiguar-se uma “escrita de si”, deve-se partir de suas 

correspondências com outrem. O exame desta “função autor” apontada 

por Foucault (1992) perpassaria, portanto, o modo de existência, 

circulação e funcionamento dos discursos em uma dada sociedade, em 

um dado tempo, que acabariam atravessando também o autor e sua obra. 

Por fim, ainda amparado pela teoria de Foucault (1992), e como forma 

de amalgamar toda a fortuna crítica sobre o movimento neorrealista e a 

mundividência do autor de Unhas Negras, almejei analisar, dentro da 

obra, a hipótese da existência de uma “pluralidade de eus” ou “alter-

egos” representados em três personagens do romance: o líder operário, 

Manuel Ferreira, o farmacêutico solidário às causas operárias, Camilo 
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Palmeira, e o ex-operário, industrial e sócio da “fábrica nova”, Paulo 

Cerqueira.  

Da livraria subterraneamente escondida no Rossio ao espectro 

acadêmico e crítico, o traçado de um plano preciso de navegação, a 

destinar este estudo, abarca os desafios que restam ao caminho de todo 

navegante. Nessa rota, terá mesmo Unhas Negras um lugar dentro da 

extensa constelação e tradição literária portuguesa ou estará fadado à 

vala-comum de tantas outras obras, neorrealistas ou não? O 

neorrealismo encontrou seu verdadeiro lugar na historiografia literária 

portuguesa? A mundividência de João da Silva Correia, enquanto 

memorial escritor, possui espaço subjetivo de pertença dentro da obra 

que, por conseguinte (tal como boneca russa a revelar uma a mais ou a 

menos, ou como uma história aberta a outras), pode inserir-se dentro do 

movimento neorrealista português?  
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2 TENTAR UMA HISTÓRIA PARA O NEORREALISMO 

PORTUGUÊS 

 

Abordar o movimento neorrealista português é já singrar as 

margens de alguma sinistra revelação e, a concordar com Lisboa (1980), 

subterrânea de fato, uma vez que cinge em seu diverso e vasto interior a 

existência de obras menores
6
 e, não raras vezes, menos prestigiadas do 

ponto de vista público e crítico. A superfície desse percurso é que 

descortina o que restou publicado durante o período neorrealista. 

Romances, novelas, contos, poemas exibem a face literária do 

movimento que, à maneira de Juno, entendo ter mirado passado e futuro 

num presente histórico, face essa a figurar do desfigurado, já que se 

torna possível partilhar da opinião de Lourenço (1983, p. 32) de que o 

neorrealismo português nem tanto foi uno que o legitimasse um 

manifesto, nem tanto permitiu o que se pareça com uma história própria 

baseada também “no registro de confissões, memórias e anedotas de 

seus atores diretos”. Acredito que é sob tais pegadas apagadas ou 

rasuradas que a ação de um historiador, à maneira de Benjamin (1994), 

deva atuar enquanto descobridor de uma história ou possibilidade de
7
. É 

ele que escava rememorações, chafurda a charneca do esquecimento e 

do sujeito histórico, do oficial, do publicado ou publicável, para o 

deleite consolado dos lastros presentes ao longo de um tempo nunca 

vazio, nunca homogêneo, mas sempre a ser desvelado.  

                                                        
6 A utilização nesta pesquisa do termo “menor”, como referência a determinadas 

obras literárias neorrealistas, não pretende aqui angariar sentido depreciativo, de 

minoração. Quer antes partilhar da posição de Flora Süssekind, expressada em 

sua dissertação de Mestrado na Pós-Graduação em Literatura Brasileira da PUC 

do Rio de Janeiro, intitulada Tal Brasil, Qual Romance?, que demonstra que o 

termo “obra menor” seria correlato literário para “rebelde”, “bastardo”, 

“deserdado”, palavras que, no meu entendimento, aplicam-se adequadamente às 

obras do movimento neorrealista português em suas faltas de correspondência, 

ora estética, ora temática, com a tradição “patriarcal” da historiografia literária 

no país. 
7 É preciso ressaltar que não é intenção ou presunção deste trabalho delimitar, 

exaurir ou estabelecer tacitamente, tanto no que se refere à linearidade ou 

totalidade, uma perspectiva de história acabada e fechada ao neorrealismo 

literário e artístico português, mas sim realizar um ensaio ou exercício, a partir 

da coleta de textos críticos e teóricos sobre o movimento e sua época, que 

clarifique suas obras e trajetória – e até suas invisibilidades – dentro de uma 

possível historiografia portuguesa. 
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A importância de se pensar a história do neorrealismo passa 

também por uma análise da história de Portugal, em especial daquela 

que se desdobrou sobre o século XX. Convergindo com Lourenço 

(1999, p. 47) na perspectiva de uma história de Portugal como 

“decadência inconformada consigo mesma”, resta-me acrescentar que 

também a sina neorrealista não escapa do fracasso histórico diante de 

seus algozes, os mesmos que Benjamin (1994) acertadamente afirma 

não cessarem de vencer, em sua visão marcadamente materialista. Nesse 

sentido, afirmo ser a outra história, a dos derrotados da vida, que esse 

historiador deve arqueotisticamente, tal qual artista e arqueólogo, 

socavar no entranhado do presente, rastreando marcas de um passado 

esquecido ou reprimido. Des(en)cobrir, portanto, a arca da “história 

real” é revelar a história dos vencidos que, como conclui Arriada (2003), 

endossando uma leitura benjaminiana, esses próprios vencidos não 

puderam narrar porque careciam de voz. Dessa forma, compreendo que 

a história dos vencidos não deve estar dissociada de traços, 

idiossincrasias e contornos artísticos a confessar o neorrealismo 

português.  

Contudo, verifico que a historiografia do neorrealismo português 

ainda frutifica em mistério, rebenta enquanto pensamento ideológico 

que, à guisa da popularidade assumida em sua época, enfrenta antigas 

questões referendadas aos portugueses, à invisibilidade e pouco 

dimensionamento de uma literatura que, em última instância, mirava 

uma possível identidade do povo: 

 
[...] para os indivíduos, a identidade só se define 

na relação com o outro. Como essa relação varia 

com o tempo – é o que chamamos a nossa história 

-, a identidade é percebida e vivida por um povo 

em termos simultaneamente históricos e trans-

históricos. (LOURENÇO, 1999, p. 89) 

 

A história do neorrealismo em Portugal, a meu ver ainda informe 

e não devidamente conhecida, sofre o ônus de seu posicionamento 

político frente à história maior, aquela que somente oficializa o que anda 

de acordo com o pendor altissonante das eras e que, por prudência ou 

excesso, comumente afasta-se de qualquer tendência que, embora de 

muitos, não representa o gosto comum dos poucos vencedores. Por 

sorte, no caso do neorrealismo português, um crítico como Mário 

Dionísio soube antecipar, já à época, a percepção do valor inestimável 

dos efeitos de sua literatura e de sua arte sobre o povo, capaz de 
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assegurar-lhe algum lugar na história: “Quando, mais tarde, se fizer a 

história do momento que estamos vivendo, ver-se-á claramente, então, o 

papel que teve a literatura a que nos estamos referindo, na sua tarefa de 

reveladora da realidade nacional”. (DIONÍSIO, 1945, p. 117) 

Ainda que obtivesse a aceitação de parte da crítica da sua época, 

mais situada em meios de comunicação que se dispuseram a promover 

suas obras, autores e pintores, o neorrealismo português resigna-se a 

preconceitos e clichês que, segundo Santos (2007, p. 14), tem-no 

“impedido, em certa medida, de obter uma interpretação mais eficaz e 

produtiva do ponto de vista da investigação científica”. Reis (1983, p. 

10) ajuda a esclarecer o suposto desinteresse ou inexistência de um mais 

amplo aprofundamento científico, crítico e acadêmico sobre o 

neorrealismo português, lançando uma posição redentora sobre as 

possíveis falhas e defeitos em que o neorrealismo português possa ter 

incorrido: “Nem todos conseguem ser Pessoas e do Neo-Realismo bem 

pode dizer-se que foi o que teve que ser, no país que há quarenta anos 

éramos, com a cultura que então vivíamos”. A reforçar o argumento de 

um neorrealismo forjado em grande medida a partir de seu contexto 

histórico, Reis (1983, p. 29) ainda acrescenta que, naquele tempo, “os 

grandes problemas dos homens deixaram de ser individuais, para serem 

colectivos, em que o desemprego, a fome, as guerras são males 

colectivos”.  

O surgimento ou surto neorrealista ocorrido em Portugal na 

década de 1930 – que teve como marco intelectual as ideias, críticas e 

textos literários publicados principalmente no semanário O Diabo e nas 

revistas Seara Nova, Sol Nascente e Vértice, a conferência “Arte” 

proferida por Alves Redol em Vila Franca de Xira em 1936 e a 

publicação do romance inaugural do movimento Gaibéus em 1939, 

também de Alves Redol – confluiu, enquanto causas originais, com as 

turbulências sociais, econômicas e políticas advindas da crise mundial 

de subconsumo oriunda do crack da Bolsa de 1929 e da guerra civil 

desencadeada na vizinha Espanha que, assim como grande parte da 

Europa Central e Meridional, convivia com regimes fascistas que, 

dentro de seu assombrador espectro, incluía ainda a ditadura salazarista 

iniciada em 1933 em Portugal e a projetar-se em vulto sobre mais de 

quatro décadas posteriores. No campo da literatura, é consensual a 

influência de autores brasileiros engajados no realismo social, retratando 

especialmente as vicissitudes de personagens nordestinos, e que teve em 

Jorge Amado seu maior representante, além de obras norte-americanas 

de autores progressistas como John dos Passos, Caldwell e Hemingway, 

e também dos escritores russos cujas narrativas exprimiam os ideários 
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revolucionários de 1917, destacadamente Máximo Gorki. Oliveira 

(2010, p. 103) denota que os escritores neorrealistas, juntamente com 

artistas plásticos, “faziam a crítica da sociedade e das artes em geral e 

propunham a aplicação de teorias marxistas, tais como alienação e luta 

de classes como temas a serem tratados [...]”. 

 Saraiva e Lopes (1975, p. 1107) adicionam ainda um importante 

componente que, em solo português, acabaria ocasionando condições 

sociais e econômicas excepcionais para o aparecimento do neorrealismo: 

“um declínio constante no dinamismo directo ou ideológico das 

camadas populacionais médias e uma polarização social, resultantes do 

lento mas irreversível processo de industrialização e sobretudo de 

centralização e concentração económica”. É nesse ínterim que o 

neorrealismo, impulsionado pelo processo histórico-social, projeta seu 

foco sobre as camadas proletarizadas. Saraiva e Lopes (1975, p. 1108) 

ressaltam, no entanto, que a nova corrente literária desenvolve-se de 

modo sinuoso, incorrendo de quando em quando em erro, “do que por 

vezes resultam certos desajustes e abstractismos [...] com o risco de cair 

no epigonismo da tradição literária, no pitoresco regionalista, no 

sentimentalismo pessoal ou humanitário, no próprio psicologismo ou 

formalismo que começou por criticar”, alusão evidente às ideias e textos 

veiculados pelos integrantes da revista Presença surgida em 1927 em 

Coimbra e que, até seu encerramento em 1940, nutriria a combustão da 

inflamada polêmica cujo alvo era os neorrealistas dos primeiros anos. 

Quanto ao uso da variante regional como parte da linguagem empregada 

nas obras neorrealistas, Oliveira e Santos (2013, p. 112) comentam que 

tal recurso esteve presente muitas vezes nas falas de personagens como 

forma de trazer à tona sua visão de mundo e sua condição sociocultural, 

“em grande medida desprezadas pelas elites e pela academia”. Por sua 

vez, Páscoa (2006, p. 3) acrescenta que “a arte deveria até inserir os 

costumes e posturas típicos das gentes do povo e não a fala escorreita 

das linguagens clássicas e normatizantes, sendo permissíveis mesmo 

algumas ‘imperfeições”. 

Afora a tentativa de busca de um estilo e linguagem que se 

aproximasse do cotidiano do povo português ou de suas camadas sociais 

menos privilegiadas, sem ignorar os processos evolutivos a que sempre 

estará exposto qualquer movimento artístico ou literário, resta-me a 

aceitação da concepção, amplamente disseminada, de que ao 

neorrealismo português coube acompanhar a direção do vento de sua 

profícua e profusa época, num desenvolvimento histórico que não 

poderia prescindir da situação econômica e política onde esteve inserido, 

enquanto contraponto crítico e dialético: 
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Era para esses fatores que urgia voltar as atenções, 

não já com a impassibilidade dos primeiros 

realistas, que no seu ódio ao burguês eram no 

fundo uns bons burgueses, nem mesmo com o 

naturalismo do velho Zola, cujo experimentalismo 

pseudocientífico nada trouxera afinal de válido e 

de durável, mas sim com a intenção deliberada de 

usar a literatura como uma força que agiria no 

conjunto de forças que transformam as 

sociedades. (ANDRADE APUD REIS, 2005, p. 

47) 

 

2.1 DO REALISMO BURGUÊS AO PRESENCISMO: EM 

CONTRAMÃO OU NÃO 

 

Torres (1977) elucida que, já em sua fase embrionária, o 

neorrealismo português opera um corte em relação ao Socialismo 

burguês do século XIX e ao Humanismo humanitarista, que 

encontraram na Geração Realista de 1870 seus maiores seguidores e 

disseminadores culturais. Da mesma forma, iria opor-se aos 

Modernismos da geração do Orpheu (1915) e da Presença (1927) por 

entender que nelas não havia mais ideologia do que a repescada da 

Geração de 1870. Nesse sentido, o autor considera, em termos 

ideológicos e artísticos, a geração neorrealista como autotélica, fechada 

em si, contrária ao princípio imanente de uma suposta reforma moral a 

se aproximar do “imperativo categórico” de Kant como a que aparece 

nos ideais de Proudhon, que acabaram não permitindo à Geração de 

1870 chegar à verdadeira ação revolucionária, e que ainda se achavam 

latentes nos presencistas. Ao contrário de imaginarem a possibilidade de 

uma reforma moral no âmbito individual, advinda do conflito existencial 

ou da consciência sem conflito, o movimento neorrealista português 

valeu-se de sua facúndia predominantemente marxista e comunista para 

se afastar do Socialismo burguês, que esteve mais próximo das ideias 

reformistas e revisionistas de Proudhon e daquilo que, mesmo 

indiretamente, poderia ter ocasionado de mais hostil à visão neorrealista, 

o Estado Novo:  

 
Quem se pode admirar que o mesmo Proudhon se 

tenha tornado numa das fontes do Fascismo como 

pareceu adivinhar, a muitos anos de distância da 

respectiva eclosão, Louis Dimier no seu livro Les 

Maitres de la Contre-Revolution (Paris-1907)? 
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Proudhon seria também reivindicado como 

“mestre” pela Action Française, madrinha 

espiritual de Salazar, o mesmo Proudhon que os 

homens de 70 liam como uma verdadeira Bíblia 

pela noite adiante. (TORRES, 1977, p. 14) 

 

Corroborando com a ideia de uma clara oposição entre os dois 

realismos portugueses, o de 1870 e o dos neorrealistas do século XX, 

encontro em minha opinião eco nas palavras de Lourenço (1999) e de 

Ferreira (1977), especialmente quanto ao fator maior a diferenciá-los, 

que é o de desviar-se do olhar crítico e satírico sobre a sociedade 

burguesa portuguesa para outro que quisesse mirar, como alvo da cena, 

a classe proletária, invisível até então ante a historiografia do país. 

Assim, Lourenço (1999) é quem afirma que a Geração de 1870 

provocou a impressão ou o aval de que sua ideologia, de recorte 

iluminista, revolucionária, originada de nebuloso socialismo eivado de 

anarquismo, mais tarde convertido em utopismo social, se confundia 

com a “Verdade”. Ferreira (1977, p. 15), por seu turno, conclui que a 

impotência da Geração de 1870 no plano revolucionário derivava 

mesmo de seus pressupostos ideológicos que, a julgar por sua situação 

pequeno burguesa, recusava “qualquer classe que estivesse interessada 

objectivamente nela”, adepta de um socialismo conservador que, em 

última instância, “procura inconscientemente deter ou prevenir a 

proletarização acima de tudo”.  

No que tange à polêmica despertada entre presencistas e 

neorrealistas nas décadas de 1930 e 1940, aponto que a disputa literária 

pareceu dar-se ideológica e criticamente dentro de razões políticas que, 

à primeira vista, pareceram evoluir para uma pública ruptura, mas que, 

dentro de um suposto processo evolutivo, entendo não ter eliminado a 

possibilidade de uma complementaridade, de um aproveitamento por 

parte dos neorrealistas de traços concernentes à arte presencista, 

especialmente no que se refere ao uso do “psicologismo”:  

 
Sem reduzir a análise à explicitada rejeição da arte 

pela arte por parte dos neorrealistas, opondo-se ao 

subjetivismo da Presença e favoráveis a uma 

literatura acessível às grandes massas, é ressaltado 

que, sem o “psicologismo” presencista, a 

mobilização da arte para o serviço político teria 

sido prejudicada, uma vez que apenas a 

consciencialização da função literária específica 
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permitiu a sua adaptação a fins políticos. 

(MOURA, 2016, p. 18) 

 

Essa parcial absorção por parte do neorrealismo daquilo que 

Torres (1989) veio a denominar “o espírito da Presença”, e que aparece 

notadamente na poesia do Novo Cancioneiro, não impede a flagrante 

preferência dos poetas neorrealistas pela abertura de espaço a uma 

realidade social até então desconsiderada pelos presencistas. Guimarães 

(1981) vislumbra uma fundamental unidade de estilo entre a poesia 

portuguesa das décadas de 1920 e 1930 e a poesia produzida 

posteriormente pelos neorrealistas nas décadas de 1930 e 1940. 

Ampliando a análise para os gêneros narrativos, Reis (1983, p. 153) 

também contesta essa aparente oposição intempestiva entre presencistas 

e neorrealistas, preferindo recorrer à cândida complementaridade ou 

continuação de alguns aspectos presentes na Presença: 

 
Com efeito, ao contrário do que por vezes se 

pensa, o Neo-Realismo não se saldou por um anti-

psicologismo sistemático, antes procurando 

atribuir à análise psicológica das personagens a 

importância e a elaboração adequadas às 

finalidades estéticas e sociais por que se batia”. 

(REIS, 1983, p. 153) 

 

Como forma de conceder maior ênfase à análise do campo 

narrativo neorrealista, principalmente no que se refere ao romance e 

suas características principais, haja vista que a proposta deste trabalho é 

investigar um romance desse período, deixarei para etapa posterior uma 

discussão ampliada sobre o assunto. Importa saber, dentro desse 

processo de parte da transferência genética-literária da Presença ao 

neorrealismo, que as primeiras obras do Novo Cancioneiro são de 

autores consagrados porque já haviam publicado suas poesias na famosa 

revista coimbrã, entre eles Joaquim Namorado, Mário Dionísio e João 

José Cochofel.   

 

2.2 O NEORREALISMO PORTUGUÊS FEZ DO CONTEÚDO A 

FORMA? 

 

A discussão sempre referenciada entre forma e conteúdo na 

literatura neorrealista portuguesa guarda, a meu ver, uma complexa 

influência que resulta, não só de tendências literárias, artísticas e 
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filosóficas em que o movimento buscasse refletir-se, mas também da 

conjuntura histórica e de seus problemas advindos de ordem econômica, 

política, humanitária e de mentalidade ou consciência. Essa minha 

assertiva sobre o neorrealismo português, que encontra suporte dentro 

da teoria literária de ordem marxista, acaba divergindo da crítica de Vale 

(1954) que, de forma ambígua, parece defender os pressupostos da “arte 

pela arte”, mesmo que os criticando, como antídoto à falsa representação 

de uma realidade quando vista tão somente pelo viés social. Para o 

autor, esse tipo de arte social acabaria por afastar a arte da vida e, como 

forma de solucionar a questão e encontrar uma expressão que 

conciliasse ou atasse os dois pontos, os dois lados, ou seja, o da pequena 

burguesia e o dos interesses das classes mais baixas, é que ele acaba 

propondo um meio termo, uma posição supostamente intermediária. A 

proposta de Vale (1954) parece-me, no entanto, desconsiderar a força 

descomunal da realidade verdadeiramente atroz a empurrar artistas e sua 

arte para o desfiladeiro da crítica social e reclamante de necessário 

engajamento, mais assertivamente em oposição aos tempos vividos ou 

sofridos, como é o caso dos neorrealistas portugueses que tiveram de se 

deparar com toda sorte de problemas e impedimentos literário-políticos. 

É certo, porém, que para alcançar uma arte que, em conteúdo, criticasse 

os sofrimentos do momento político e econômico em que se situava e, 

ao mesmo tempo, encontrasse um aprumo estilístico e formal que 

fizesse representar as classes proletarizadas, como prenunciava de forma 

inédita o neorrealismo português, seria necessária a evolução artística 

que todo movimento literário requer.  

É no sentido da evolução do movimento neorrealista português, 

que passa também pela discussão entre forma e conteúdo, que entendo 

ter sido fator passível entre a crítica que avaliou o neorrealismo, 

especialmente aquela que se distanciou dos primeiros anos do 

movimento a decalcar a ideia de duas fases, a necessária convergência 

entre a forma e o conteúdo naquilo que Mário Dionísio, citado por 

Torres (1977), consideraria como elementos inseparáveis. O próprio 

Torres (1977), a concordar com a posição aberta e menos dogmática 

defendida pelo ainda jovem Mário Dionísio, retoma a conhecida divisão 

do neorrealismo português em duas fases, que muitos críticos e 

estudiosos disseminaram como uma espécie de oposição entre uma mais 

voltada à denúncia social, concreta e objetiva, e outra que acabou 

incorporando uma nova forma estilística que se permitiu a incorporação 

de nuances psicológicas e subjetivas sem perder de vista a realidade 

social. A retomada da questão das duas fases também se apresenta como 
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uma maneira de desconstruir a dicotomia forma x conteúdo atribuída ao 

movimento: 

 
Em que argumento basear, pois, a distinção de 

“fases”? No único possível: no dia da aceitação de 

que a Primeira Fase seria a de assentamento de 

posições teóricas, inclusivamente o período em 

que foi necessário decretar que o desprezo da 

forma não poderia constituir-se em plataforma 

estética aceitável, mesmo a curto prazo, para o 

Neo-Realismo (TORRES APUD REIS, 2005, p. 

55). 

 

Em aceitação à ideia de que a denominada primeira fase do 

neorrealismo português necessitou voltar-se sobremaneira ao conteúdo 

como forma crítica de disseminar o seu programa teórico, que aqui 

depreendo por “ideológico e político”, torna-se necessário também 

considerar o posicionamento de Reis (1983) ao afirmar que as rupturas 

existentes dentro do movimento neorrealista foram externas ao campo 

teórico-literário. Adotarei, no decurso deste trabalho, a terminologia de 

fases para o neorrealismo português, muito mais para demonstrar os 

primórdios de sua formação crítica e teórica do que para uma distinção 

absoluta de características que, a rigor, puderam ser encontradas nas 

chamadas duas fases, embora por vezes mais de um lado ou de outro. 

 

2.3 FOTOGRAFAR OU DEFORMAR, EIS A TRANSFORMAÇÃO... 

 

A emblemática e reverberante colocação de Dionísio (1942, p. 

132) afirmando que “o autor deve partir da ideia de que o realismo se 

constrói usando as coisas tal qual, quando o verdadeiro realismo dá as 

coisas tal qual, sim, mas só o consegue porque usou meios, processos, 

técnicas que deformaram em vez de fotografarem”, acaba revelando, do 

ponto de vista da crítica da época, o que se esperava desse novo 

realismo. Nesse sentido, na hipótese de concordar com a colocação de 

Dionísio (1942), interponho uma primeira e mais urgente questão: a 

transformação da sociedade, almejada pela corrente neorrealista 

portuguesa em sua filiação marxista, dar-se-ia, em termos artísticos, por 

intermédio de uma representação realista que seria a da ordem de um 

filtro ou olhar narrativo deformador, porém a situar-se basicamente no 

plano estético? Minha precoce resposta leva a crer que o que transparece 

nesse caso é que Dionísio (1942) parece muito mais situar seu conselho 
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de deformação sobre a capacidade estilística do artista do que 

propriamente sobre o que se vê e reproduz, o antes e depois da 

linguagem que seria um veículo, mas não um fim em si. Adiciono que 

“deformar”, no sentido apresentado por Dionísio (1942), cavouca a 

forma, chafurda em busca do estilo perfeito para representar a realidade 

que talvez a grande maioria dos romancistas neorrealistas, com exceção 

de um Carlos de Oliveira, não tenham se atido com a devida atenção e, 

por isso, apesar de usarem expressões populares, cotidianas, 

regionalistas, acabaram muitas vezes se afastando, em termos formais, 

do que seria popular, cotidiano, e identificado regionalmente. 

Depreendo, assim, que tal “deformação” estaria situada tão só no plano 

do discurso, da estética, da linguagem, imprescindível tanto quanto o 

conteúdo narrado, o tema escolhido, ou seja, uma forma x conteúdo 

indissociáveis entre si. Dionísio (1942), na sequência, ataca a forma 

adotada nos romances de Alves Redol, as dificuldades técnicas do 

processo de depuração de sua linguagem para atingir um alcance 

popular, a fim de querer demonstrar que o autor acaba se afastando dos 

objetivos idealizados pelo conteúdo escolhido e, dessa forma, do 

realismo a que quer chegar. Oliveira e Santos (2013, p. 111) parecem, 

no meu entendimento, delimitar melhor a questão ao invocarem que, 

para além do conteúdo, o neorrealismo literário reivindicou uma forma 

narrativa que ressaltasse “os aspectos que ficavam obscurecidos e 

banalizados por questões culturais, como, por exemplo, considerar a 

pobreza como um fato do destino”.  

Se compreendo aceitar a hipótese de que a lente de Alves Redol, 

assim como a de grande parte dos neorrealistas, não deforma, antes 

optando por fotografar, concluo também que, em não deformando, o 

resultado é um suposto afastamento do almejado lugar de “moderno” 

sobre o qual intentaria a crítica assentar aquele movimento literário à 

época. Conquanto acredite não haver um lugar estético que justifique a 

existência de uma terceira onda modernista em Portugal, opto pela 

posição de Lukács (1965) em não reduzir a forma e estilo literário 

somente à superfície imediatamente percebida do mundo exterior:  

 
Ao mesmo tempo que coloca o realismo no centro 

da teoria da arte, a estética marxista se preocupa 

com o mais firme combate a qualquer espécie de 

naturalismo, qualquer tendência prêsa à 

reprodução fotográfica da superfície 

imediatamente perceptível do mundo exterior 

(LUKÁCS, 1965, p. 27) 
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Diante disso, acato o entendimento de que o neorrealismo 

português, mais nitidamente no período compreendido por sua 

denominada segunda fase, acabou incorporando em seu arcabouço 

estético e estilístico traços do existencialismo e uma abertura a 

elementos psicológicos presentes na subjetividade descritiva, tanto no 

plano dos personagens quanto no plano da diegese de cenários e 

paisagens, o que resultou na aproximação desse segundo neorrealismo 

da possibilidade de deformação almejada por Dionísio (1942), ainda 

que, em minha ótica, incorra na hipótese de não alcançá-la da mesma 

forma que outros novos realismos, como o caso dos romancistas 

brasileiros da geração de 1930. Minha posição pode ser ratificada por 

Dionísio (1942) que, ao analisar o ponto de vista do autor, cita a 

ausência nos romances iniciais de Alves Redol de uma profundidade na 

construção psicológica dos personagens, por exemplo, que afastasse 

esses primeiros romances da mera reportagem ou documento. Não 

fossem as palavras de Alves Redol no prólogo de Gaibéus a explicitar 

sua intenção, sua disposição em divulgar um documento humano da 

vida sacrificada dos ceifeiros de arroz no Ribatejo, entenderia ser 

absolutamente cabível contrapor à crítica de Mário Dionísio com o 

termo com que o próprio Mário Dionísio batizou o neorrealismo 

português: “um movimento”. Sendo, sobretudo, um movimento de 

caráter de contestação histórica, antes de ser uma escola literária e 

artística no que necessitaria de mais apurado e maturado, sem tempo 

para a depuração estilística e estética talvez necessária, considero que 

sua primeira fase e mesmo diversas das obras neorrealistas posteriores 

se ocuparam, enquanto documento humano da história (ou de uma 

história pronta a soterrar-se), em prestar conhecimento sobre o que se 

passava em seu entorno, intuito próximo do adotado pela dinâmica 

jornalística a expor sua versão dos fatos. Por concordar com uma 

apropriada análise da literatura neorrealista portuguesa a partir dos 

pressupostos teóricos do marxismo, notadamente do materialismo 

histórico e dialético, aceito pactuar com a leitura de Benjamin (1994) 

sobre o Angelus Novus de Paul Klee, o anjo da história de olhos 

voltados para o passado enquanto adeja para o futuro, como uma das 

características elementares da temática do movimento. Lukács (1965, p. 

26-27), entrelaçando materialismo histórico e dialético, entende que a 

superioridade do marxismo em comparação com as ideologias 

burguesas “consiste exatamente nesta capacidade do marxismo de 

incorporar criticamente tôda a herança da cultura progressista e de 

assimilar orgânicamente tudo que é grande no passado”. Dessa forma, 

resta-me constatar que o percurso que Dionísio (1942) cumpre ao 
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analisar a obra de Alves Redol culmina num destino tácito, numa 

conclusão até certo ponto óbvia: a de se tratar de uma obra fora do que 

se poderia denominar “romance”, ainda que digna do interesse público 

que alcançou em sua época. Acredito que o resultado dessa dialética 

entre forma e conteúdo, que mirou criticamente em especial os autores 

da primeira fase do neorrealismo, como é o caso de Alves Redol, residiu 

no que Oliveira e Santos (2013, p. 112) convencionaram ser uma 

“ênfase ao propósito político dessa literatura que assumia um verdadeiro 

ideal formador e desalienador, fazendo com que as pessoas ali 

representadas se descobrissem como sujeitos históricos”. Devo 

concordar ainda com Torres (1977) que esse sujeito histórico emerge 

das obras neorrealistas porque são nelas que surge o conceito ou noção 

de classe.  

Uma representação artística e literária da realidade, que antes 

deforme do que fotografe, necessita, para incidir profundamente sobre 

sua essência, da inclemência social dos pressupostos e condições 

exteriores da criação, conforme Lukács (1965). Outro ponto de vista a 

corroborar com a ideia de uma relação da obra com o mundo exterior, 

que compreendo ser de mútua influência, parte de Bakhtin (1981, p. 31) 

e seu entendimento da obra literária como um produto ideológico que 

”faz parte de uma realidade (natural ou social) como todo corpo físico, 

instrumento de produção ou produto de consumo; mas, ao contrário 

destes, ele também reflete e refrata uma outra realidade, que lhe é 

exterior”. A obra literária carregaria os signos que dão forma e 

existência à consciência e que são criados, segundo Bakhtin (1981), por 

um grupo organizado no curso de suas relações sociais e, sendo assim, 

depreendo que a consciência que cria a obra literária constitui um fato 

sócio-ideológico, fruto da interação social. Essa proximidade com a 

realidade mais baixa, cuja vida comezinha se traduz em sobrevivência e 

não em sátira mordaz ou irônica crítica burguesa, esse contato físico e 

teórico com as classes sociais mais desfavorecidas, subalternas, 

espoliadas, é o que acredito diferenciar o neorrealismo português do 

realismo da geração de 1870, como encruzilhada a distanciar suas práxis 

artísticas, seus destinos e destinatários.  

É principalmente na direção de Lukács que compreendo o sentido 

de rompimento do neorrealismo português no século XX com o caráter 

denominado utópico, de ideário proudhoniano da geração de Eça de 

Queiroz e Antero de Quental, o que faz com que a teoria do autor 

húngaro encontre melhor correspondência, ainda que indireta, com a 

deformação da realidade anunciada por Mário Dionísio: 
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“O erro de certos críticos, quando apreciam o 

Neo-Realismo, reside essencialmente no facto de 

o suporem uma nova forma daquele realismo do 

século passado, que se limitava a fazer a cópia 

fotográfica da realidade. Tal realismo nada tem a 

ver com o Neo-Realismo; entre eles existe a 

diferença que vai de uma fotografia a um sistema 

de idéias [...]”. (DIONÍSIO APUD REIS, 1983, p. 

38-39) 

 

Lukács (1965, p. 26) defende ainda, a partir da concepção estética 

marxista, que a possibilidade de inovação radical, novidade absoluta ou 

vanguardismo artístico estariam, antes de tudo, inextricavelmente 

relacionados à concepção do mundo do proletariado, de onde “a sua luta 

de emancipação e a futura civilização a ser criada por essa luta devem 

herdar todo o conjunto de valores reais elaborados pela evolução 

plurimilenar da humanidade”. Ao também envidar esforços para 

investigar a existência de uma estética do neorrealismo português, 

Sacramento (1985) revela sempre haver um contrapólio de irreal 

idealizado em qualquer realismo. A concordar com Lukács e 

Sacramento, compreendo que, do ponto de vista da criação artística, é 

aceitável a concepção de que a subjetividade elabore o real no sentido de 

um conhecimento mais particular e objetivo. Essa subjetividade 

perfeitamente cabível ao discurso literário, que os críticos mencionam 

estar mais presente numa segunda fase do neorrealismo português, ainda 

que não necessariamente, necessitou para a sua consolidação definitiva 

do amadurecimento estético e ideológico que, conforme Reis (1983), 

somente o passar dos anos poderia trazer. De uma maneira geral, 

concluo que, à ausência de melhor definição do que representou o 

neorrealismo português enquanto discurso enunciador de uma história 

ainda por fazer-se, a seguinte declaração torna-se a mais acertada: 

 
[...] o discurso literário neorrealista considera a 

integração do real no fenômeno imaginário, a 

valorização do seu caráter documental e uma 

mensagem artística constantemente atenta aos 

fenômenos sociais e econômicos, o que não deve 

fazer esquecer a dimensão estética da obra 

literária, ainda que seu discurso preserve uma 

recusa velada aos princípios criativos de tipo 

esteticista. (REIS, 1983, p. 78)  
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De meu ponto de vista, filiado a uma análise materialista dialética 

que não pode se dissociar do caráter histórico-conteudístico, mesmo 

dentro da identificação de traços estéticos de suas obras como forma de 

a arte constituir o reflexo dialético da realidade mesma, acredito que a 

comparação, entre os críticos, do resultado literário do neorrealismo 

português em relação ao “neorrealismo brasileiro” ou o conjunto de 

obras publicadas pela geração do realismo social brasileiro da década de 

1930 sugere uma predileção pelo que vinha sendo produzido nas terras 

novas. Ainda que a literatura daquela época espelhasse uma realidade 

econômica e social incipiente, Gomes (1944) aponta que a literatura 

neorrealista europeia, diferente da brasileira, já demonstrava um final de 

ciclo econômico e social, em franca crise, decadente, sem grande 

esplendor, apesar de certa vitalidade social manifestada em suas 

páginas. Ainda conforme o autor, a literatura neorrealista brasileira, por 

já se encontrar inserida num contexto de crise de crescimento 

econômico e social, escapou às características de esquematismo e 

artificialismo mais associadas ao neorrealismo português, inclinado 

muitas vezes para uma literatura de tese, sempre mais próxima dos 

tratados de sociologia e do enquadramento da realidade dentro da 

correspondente teoria explicativa. Dessa forma, depreendo que uma 

literatura útil aos propósitos neorrealistas só poderia ser acompanhada 

da vivência profunda do autor quanto ao conteúdo de suas obras, capaz 

de, em seu apanhado da vida real, criar personagens reais com 

sentimentos e emoções reais, qualidades que estariam mais tangíveis à 

chamada literatura neorrealista brasileira.  

Dentro da noção de um contexto artístico influenciado, enquanto 

arte realista, pelas nuances econômicas e sociais, Mário Dionísio, em 

entrevista à revista Seara Nova, enumera as razões de existir um 

ambiente desfavorável ao desenvolvimento de uma literatura 

progressiva em Portugal durante o período que compreendeu o 

neorrealismo no país:  

 
a) não existe um clima favorável ao 

desenvolvimento duma literatura progressiva 

quando todos aquêles que poderiam criá-la se 

vêem a braços com as mais sérias dificuldades 

económicas, quando o extraordinário desnível 

entre o custo de vida e a remuneração de trabalho 

obriga, tirânicamente, a maior parte da população 

dum país a preocupar-se com o ganhar o seu pão 

de cada dia (quando o consegue) da maneira mais 

árdua e a afastar-se, por isso, de todos os 
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problemas da cultura; b) não existe um clima 

favorável ao desenvolvimento duma literatura 

progressiva quando a chaga do analfabetismo, de 

todos bem conhecida, tão poderosamente se 

alastra numa percentagem como a que temos no 

nosso país; c) não existe um clima favorável ao 

desenvolvimento duma literatura progressiva 

quando os escritores não podem dirigir-se 

directamente ao público sem ser por intermédio 

dum serviço de censura, em que têm de pensar 

constantemente em pleno momento de criação; d) 

não existe um clima favorável ao 

desenvolvimento duma literatura progressiva, 

finalmente, quando, por motivos que estão um 

pouco fora desta entrevista, os livros atingem 

preços que excedem, muitas e muitas vezes, 

aquilo que um trabalhador ganha numa semana. 

(DIONÍSIO, 1945, p. 117) 

 

Sobre o problema do analfabetismo em Portugal, Serrão (1983, p. 

138) sugere-o como uma doença sofrida pela nação e que a condenava 

ao atraso cultural em relação aos estados civilizados, diagnosticando que 

em pleno início do século XX “a quase totalidade dos portugueses, 

imersa em trevas e miséria, não passou ainda do nível da sociedade 

medieval”. Nesse período, conforme o autor, cerca de oitenta por cento 

da população portuguesa era analfabeta, enquanto um pequeno número 

de portugueses tinha direito à prática da cidadania, sem impedimentos 

legais, culturais e políticos. Ainda assim, contra a maré e em condições 

econômicas e sociais precárias, Dionísio (1945) sustenta que a literatura 

progressiva que triunfaria em todo o mundo surgiria também em 

Portugal, angariando simpatia e entusiasmo até mesmo de inimigos, 

embora com muitas limitações. Seja por intermédio de uma lente de 

aumento solidária ao que vê ou a deformar a realidade concreta a que 

assistia, acrescento que o papel assumido pelo neorrealismo português 

de catalisar, às vistas de todos, uma consciência que se voltasse aos 

espoliados da história não poderia deixar de guardar em seu interior as 

próprias contradições de que, dialeticamente, também é feita a história 

de qualquer movimento literário. Se o neorrealismo não poderia deixar 
de ser o que foi em sua época, acredito que grande parte da potência 

adquirida por seu discurso adveio da consciência da intervenção objetiva 

na realidade assumida por seus artistas e escritores e que, a concordar 

com Páscoa (2006), ter-se-ia acentuado no Pós-Guerra, momento da 
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tomada do controle, quando aos neorrealistas não parecia mais haver 

dúvida de que era preciso denunciar as diferenças entre a vida, o meio e 

as necessidades dos poderosos contra os anseios populares. Essa 

posição, a privilegiar um período que passou a ser marcado pela Guerra 

Fria, é a que situa dentro do próprio neorrealismo português sua 

contradição aparentemente maior, que compreendo ser a de valorização 

de um discurso de pungência mais denuncista e de representação mais 

fiel de uma suposta realidade concreta, cabível à chamada primeira fase 

do movimento, e de um discurso que acabou introjetando elementos de 

um subjetivismo existencial, essencialmente mais sutis, ainda que 

incorresse no risco de um afastamento da realidade concreta. De uma 

maneira ou de outra, confluo para a posição de Abdala Junior (1981) ao 

mencionar que, de forma geral, a representação da realidade assumida 

pelo neorrealismo português não parte de um caos desordenado, mas de 

processos históricos passíveis de serem objetivados no texto.  

Devo acrescentar ainda que o motor propulsor a impulsionar 

versos, romances e contos neorrealistas parece embebido em um aspecto 

ou sentimento decorrente do tipo de humanismo adotado por aquela 

corrente literária, o “Novo Humanismo” batizado por Torres (1977). Só 

assim, atrelado a uma nova forma de humanismo, é possível imaginar o 

neorrealismo português em concordância com o termo proposto por 

Lisboa (1980, p. 94), ou seja, o de “um autêntico arsenal de esperanças”. 

Aqui esclareço que esse arsenal neorrealista de esperanças estaria, de 

modo visceral, muito mais relacionado a uma perspectiva social de 

mitigação das injustiças mais terrenas e comuns às relações humanas do 

que a aproximar-se do prometido destino mítico português a que se 

refere Lourenço (1999) e sua (espera)nça pelo retorno do rei 

desaparecido em batalha nos areais do Marrocos, portanto muito mais 

acercado de uma concretude motivada pela aceitação da realidade atroz 

do que do sonho do Quinto Império pessoano. Encontro em Lisboa 

(1980) um endosso à minha conclusão, uma vez que o crítico português 

contextualiza o tempo histórico dos neorrealistas como o de uma 

realidade desalentadora, de esperança sufocada pelo apocalipse 

noticiado, em que os homens tinham todas as razões para desesperar e 

quase nenhuma para esperar, o que entendo criar condições de deslocar 

para dentro da “esperança” uma capacidade ampliada de fabular, de 

recusar o acontecimento ou rechaçá-lo, de deformar essa cruel e temível 

realidade, seguindo o ideal de representação realista externado por 

Mário Dionísio. Ao confrontar a aberração da vida e exortar uma 

filigrana de otimismo perante a falta de esperança, Lisboa (1980, p. 103) 

acrescenta que essa arte neorrealista em Portugal não seria “uma ilusão, 
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mas sim uma dura conquista interior através de um percurso de agonia e 

sofrimento”. 

Torres (1977, p. 24) complementa essa possibilidade de otimismo 

quanto a um mundo futuro, que vai da transformação interior à 

transformação da sociedade, ao apontar que o mundo idealizado pelo 

neorrealismo é, afinal, tão opaco, sem espelhar o “mundo-tal-como-o-

vê”, mais próximo de uma proposta artística e literária que se poderia 

chamar de “Utopia”, ou seja, “o-mundo-tal-como-desejaria-que-fosse”. 

Melhor dizendo, o mundo neorrealista é o da “Eutopia” que, diferente da 

“Utopia”, é um lugar que existe e no qual é urgente viver. É no 

preenchimento de lacunas que levam a crer na existência de um “eu 

neorrealista” capaz de promover a transformação do mundo exterior, 

elegendo “o que deve ser”, ao invés de “o que é”, que acredito que o 

neorrealismo acaba sempre se projetando para o futuro, apesar de não 

perder o passado de vista. Lukács (1965) desconstrói uma concepção 

equivocada e estigmatizada sobre a estética marxista que supostamente 

considera os realistas como captadores e reprodutores de uma realidade 

tal como ela é: 

 
Não é absolutamente necessário, a nosso ver, que 

o fenômeno artisticamente fixado seja atingido 

como fenômeno da vida cotidiana e nem mesmo 

como fenômeno da vida real em geral. O que quer 

dizer: até mesmo o mais extravagante jogo da 

fantasia poética e as mais fantásticas 

representações dos fenômenos são plenamente 

conciliáveis com a concepção marxista do 

realismo [...] Naturalmente, há fantasia e fantasia. 

E há fantástico e fantástico. Se, neste campo, 

quisermos procurar um critério de valorização e 

discriminação, deveremos voltar às teses 

fundamentais da dialética materialista e à teoria 

do reflexo da realidade. (LUKÁCS, 1965, p. 31) 

  

Pita (2017, p. 32), ao analisar a obra do escritor neorrealista 

Alexandre Cabral, acrescenta ainda a possibilidade da alucinação 

também fazer parte da realidade, sem deixar de ser realidade, ampliando 
o entendimento do que venha a se constituir o realismo em direção a 

uma opção que não possa “reservar a palavra ‘realidade’ unicamente 

para o que se dá imediatamente à percepção dos sentidos”, o que, a meu 

ver, acaba acertadamente incluindo para dentro da possibilidade de 

representação realista o artifício do fantástico e do mágico, a exemplo da 
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literatura produzida pelos escritores latino-americanos, em especial os 

de língua espanhola como Gabriel García Márquez, Juan Rulfo e Carlos 

Fuentes.  

No que tange à teoria do reflexo, citada por Lukács (1965) como 

de papel essencial na criação estética realista, ou neste caso neorrealista, 

basta mencionar, para uma ideia geral, que ela aproxima, enquanto 

reflexo mútuo, a teoria e a prática literária. A obra de criação artística 

torna-se, assim, uma forma de reflexo do mundo exterior na consciência 

humana, o que, em meu entendimento, reserva à práxis artística um 

lugar absolutamente central na discussão sobre a representação 

neorrealista, bem como quanto à conciliação da dicotomia 

objetivismo/subjetivismo. A contribuir com minha conclusão, e 

considerando os esforços para tentar, neste primeiro capítulo, uma 

aproximação inicial com o que seria, do ponto de vista histórico e 

dialético, uma história do neorrealismo português, Lukács (1965, p. 55) 

dispõe, mais uma vez, da frase-chave a explicar a essência do 

movimento enquanto arte: “[...] a valoração estética não pode ser 

mecanicamente separada da dedução histórica”. 

 

2.4 A HISTÓRIA DO NEORREALISMO X A HISTÓRIA DO 

SALAZARISMO: UM REAL POSSÍVEL PARA CADA MITO? 

 

A contrastar com a possibilidade de afloração de uma história do 

neorrealismo português encontra-se, também em oposição histórico-

ideológica e sobreposição conjuntural, o salazarismo. Os anos de 

Salazar no poder não parecem ingenuamente descolar-se de uma relação 

com o que representou ou teria representado, do ponto de vista histórico 

e mítico, como correlação de forças simbólicas, o movimento 

neorrealista em Portugal. Viveram ambos na mesma época e 

desfrutaram de razões políticas e ideológicas diametralmente opostas, 

décadas que de parte a parte, dadas as suas disputas, meios e escolhas, 

coube com letargo aos portugueses esquecerem e soterrarem tal qual o 

trauma angustiante inapagável da memória e, por isso, negado em 

silêncio. Lourenço (1999, p. 134) confirma a inexistência, entre os 

portugueses, de uma história do salazarismo, reduzido, a princípio, a um 

regime espelhado no fascismo italiano. Segundo o autor, o seu 

nacionalismo autoritário esteve alicerçado sobre os valores católicos em 

que atividade missionária e atividade colonizadora encontravam 

absoluta correspondência. Salazar, ainda para o mesmo autor, 

confirmou-se como um ditador sem poderes oficiais dentro de uma 

República plebiscitada em que seu presidente formalmente poderia 
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conservar todos os poderes. Com o final do Estado Novo, a cultura 

política pós-25 de abril acabaria colocando o salazarismo fora da 

História. Oliveira (2010), por seu turno, oferece alguns motivos para 

uma compreensão global do que poderia ser revelado como uma história 

do salazarismo: políticas de governo que indistintamente buscavam o 

apoio desde as massas trabalhadoras até as elites por intermédio de uma 

forte propaganda que tinha a educação como seu ponto forte e que 

tampouco se esqueceu da cultura. Neutralizando uma maior 

contundência da oposição política ao seu regime, mesmo que à força da 

repressão e da tortura quando necessárias, adiciono que Salazar acabou 

angariando de uma parcela significativa da população portuguesa o 

apoio e a popularidade que acabou se traduzindo em décadas de poder. 

Da mesma forma, numa relação que se aproxima de uma consequência 

disso, Lourenço (1999) conclui que atualmente também o movimento 

neorrealista pertence à História, numa alusão à história vazia e 

homogênea dispensada por Benjamin (1994), entendida então como 

disciplina e como o que já não existe. Para Lourenço (1999, p. 141), o 

momento de hegemonia do neorrealismo português teria ocorrido entre a 

década de 1940 e 1960 e hoje estaria diluído na “difusa ‘cultura de 

esquerda’, entre envergonhada e auto-satírica”. Ainda segundo o autor, 

no aspecto ideológico a sua vertente marxista não conseguiu 

permanecer, nem mesmo após a Revolução dos Cravos, no pós-abril de 

1974, quando o Partido Comunista Português se descobriu com um 

número exíguo de militantes, consequência de um “país avesso a 

elucubrações filosóficas, com um teor de analfabetismo superior ao do 

resto da Europa” e cuja “divisão de classes’ estava inscrita nas caras, 

nos usos e nos costumes”. 

O resultado da análise de Lourenço (1999), em meu ponto de 

vista, lança a discussão numa equidade de forças, de anulação de 

poderes, que volta a desembocar no republicanismo possível, 

antirrevolucionário, revisionista e liberal, que a Portugal e aos 

portugueses, desde o seu projeto nacional de regeneração no século 

XIX, sempre calhou. Por tais razões históricas é que me levo a 

concordar que em nenhum século a revolução anunciada, seja pela 

geração realista de 1870, seja pelos neorrealistas do século XX, ocorreu 

realmente. Serrão (1983, p. 65) reforça a ausência de uma revolução 

liberal em Portugal, mas que também é a da impossibilidade de 

quaisquer grandezas ou feitos próximos disso: “Uma revolução que não 

o era? Que o não podia ser?”. O próprio Lourenço (1999, p. 144) 

ressalta que “nunca tivemos, a sério, autênticos movimentos 

revolucionários [..] Tivemos em vez disso grandes ou pequenas 
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‘revoluções culturais’, que pela força das coisas elevamos a 

acontecimentos míticos”. Entendo, portanto, que des(en)cobrir uma 

história do neorrealismo português é constatar também sua impotência 

histórica, suas limitações a uma causa literária, artística, política e 

ideológica que, no intuito revolucionário de angariar a grande 

transformação, resultou em aparentes mudanças que, do ponto de vista 

estrutural, acabaram restritas, decerto como não deveria deixar de ser, à 

ótica artística-humanista. 

Diante dos esboços históricos do neorrealismo, e seus esforços 

em contrapor o salazarismo de seu tempo e uma mentalidade dominante 

que se propôs a não arredar pé em direção ao inconformismo 

revolucionário, é que me proponho a tentar interpretar a época passada 

em que seus atores, contra ou a favor, estiveram expostos aos sortilégios 

das circunstâncias: 

 
Os que sofreram os “tempos” de Salazar estavam 

dentro deles. Raros foram os que de armas na mão 

ou repulsa ativa o combateram ou fugiram dele. 

Os mais sensíveis arderam no seu banho-maria 

suavemente seráfico, recusando-lhe as seduções, 

as mentiras, a censura calibrada, a alegria 

cultivada ou radiofonicamente euforizante. 

(LOURENÇO, 1999, p.138) 

 

Calvão (2008) oferece um alento diante das afirmações de 

Lourenço (1999), um respiro à esperança de uma história neorrealista, 

ao mencionar que foi o próprio programa político rigoroso e de regras 

fechadas do movimento que o permitiu confrontar os períodos políticos 

autoritários, assumindo um papel histórico e heroico e transformando-se 

para toda uma geração de portugueses em um mito preservado na 

história, assim como Salazar também se tornou um mito encerrado nos 

livros de história de outra maneira. Na oposição ou sobreposição 

necessária entre os dois mitos a vivenciarem uma mesma época, que 

entendo confirmar o acerto de Fernando Pessoa em tornarem-se “o tudo 

que é o nada”, resta-me depreender que, num mesmo intervalo de 

tempo, em especial entre os anos 1930 e 1940 em Portugal, só haveria 

espaço politicamente circunstancial a um mito vencedor e a um mito 

vencido e que, dessa forma, cabe por ora também à minha investigação 

des(en)terrar o respectivo mito das vozes suprimidas, caladas ou 

abafadas porque, nesse caso, reviver é preciso. 
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Discorrer sobre os vencidos presume, em sentido implícito ou 

lexical, a suposta aceitação dos vencedores, e o neorrealismo português 

não pôde se furtar à sina de ter sua existência relacionada, de forma 

praticamente inexorável, ao seu algoz salazarista, o que faz com que o 

percurso de minha pesquisa opte por tanger neste momento os anos 

iniciais do Estado Novo português, época em que tanto o salazarismo 

quanto o neorrealismo procuravam, em sua essência, se afirmarem.  

A investigação internacional sobre os regimes fascistas 

instaurados na Europa a partir da década de 1930 hesitou, por vezes, em 

classificar peremptoriamente o salazarismo como um regime de tal 

ordem. Segundo Pinto (1990), até os anos 1970 a maioria dos trabalhos 

existentes sobre o regime de Salazar excluía-o dos “fascismos”, 

demonstrando ignorar o caso português. Para o mesmo autor, a 

diferença do regime de Salazar em relação ao de Mussolini consistia na 

ausência de um processo real de mobilização de massas, especialmente 

de um pseudorevolucionarismo. O regime de Salazar se mostrou 

voluntariamente conservador, teve uma base bastante restrita de 

recrutamento da sua elite dirigente, distinguindo-se pela acentuação do 

elemento tecnocrático de formação universitária; deste ponto de vista 

procurou criar uma oligarquia dirigente, visou ao consenso entre as 

classes médias, sem a mínima ambição de produzir em Portugal 

qualquer transformação social.  

Com a evolução dos estudos sobre o fascismo europeu nas 

décadas seguintes, alcançaram-se novos resultados e pontos de vista. Os 

aspectos que fariam o salazarismo ser considerado um fenômeno com 

características epigonais ao fascismo italiano seriam a eliminação 

totalitária dos adversários políticos, o corporativismo que foi um 

instrumento de eliminação da autonomia do movimento operário, e o 

estatismo moralizador dos espíritos e da economia.  

Como fatores a diferenciar o salazarismo do nazismo, encontram-

se, além do já citado fato do Estado Novo ter sido um regime muito 

tradicional e sem o apoio e mobilização das massas, também a reiterada 

ausência de planos de agressão expansionista, o que Pinto (1990) aponta 

ter induzido os historiadores a situá-lo dentro do binômio autoritarismo-

fascismo, ou seja, numa categoria demarcada do fascismo, sendo o 

paradigma “autoritário” dominante. Torgal (1994) acrescenta que, a 

distinguir-se das formas de fascismo, está a constatação do salazarismo 

de ter a sua matriz cultural resultante de uma concepção ético-política de 

“democracia cristã”, de inversão integrista e conservadora, embora no 

início entrelaçada com elementos de vanguardismo no que tange ao 
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populismo cultural e político, sempre oposta ao socialismo em sua 

obsessão anticomunista e antidemocrática: 

 
Desta forma, Salazar, que procurava justificar o 

Estado Novo corporativo como a verdadeira 

"democracia social", matava à nascença as 

possibilidades ainda esperadas de formação de 

uma democracia política que, se alguma vez 

apareceu no seu espírito, ao falar de "eleições 

livres" — "tão livres como na livre Inglaterra" —, 

seria pensada em termos de um bipartidismo 

"dentro do sistema", um pouco à maneira do 

bipartidismo britânico ou americano. E é para a 

América que se volta, abrindo, assim, 

geograficamente a ideia de "Ocidente" ou, 

concretamente, de "Europa", entendida — 

conforme dizíamos — como vago património 

cultural, feito de valores éticos e políticos 

conservadores, mas também de conceitos de 

estratégia anticomunista e de defesa de princípios 

coloniais, vistos como elementos de "civilização 

cristã" espalhados entre os "povos selvagens’”. 

(TORGAL, p. 81) 

 

A política colonial de Salazar nos domínios ultramarinos em 

África que, em meu entendimento e diante das discussões sobre os 

regimes fascistas, pouco teria a ver com o expansionismo de ordem 

imperial que o nazismo intentou efetivar ao varrer a Europa, teve a 

participação fundamental da Polícia Internacional e de Defesa do 

Estado, a PIDE, que de 1945 a 1969 funcionou como órgão de repressão 

interna e de intervenção estratégica naqueles países, em clara 

semelhança com a atuação da Gestapo do regime nazista. No entanto, no 

que se refere aos anos anteriores à existência da PIDE, existiu a Polícia 

de Vigilância e Defesa do Estado - PVDE, que funcionou de 1933 a 

1945 como a polícia política de Salazar nos primeiros anos do Estado 

Novo.  

A PVDE, em seus anos de atuação, teria prendido e matado mais 

opositores políticos do que a PIDE
8
, fazendo com que a ditadura militar, 

                                                        
8 Conforme artigo publicado por Irene Flunser Pimentel, investigadora do 

Instituto de História Contemporânea da Faculdade de Ciências Sociais e 

Humanas da Universidade Nova de Lisboa, concedida ao portal Público.pt no 

dia 29 de outubro de 2012. Em Origens do totalitarismo, Hannah Arendt refere-



45 

 

depois chamada de Ditadura Nacional, concebesse à época um clima de 

guerra civil. De acordo com Pimentel (2012), apesar de a PIDE ter 

intensificado os métodos de tortura, a PVDE dos primeiros anos do 

salazarismo saldou-se por centenas de mortos, prisões, deportações 

administrativas e saneamentos políticos. E não eram necessários os 

julgamentos para se enviar alguém durante dez anos para o Tarrafal
9
. 

Após os republicanos e os "reviralhistas"
10

, foram derrotados os anarco-

sindicalistas, até Salazar eleger como principal adversário político o 

comunismo, a “grande heresia”, fazendo do PCP
11

 o seu alvo direto.  

O anticomunismo e afã antidemocrático já presente nos primeiros 

anos do salazarismo não deixou de incluir ainda outros “antis”:  

 
Salazar apareceu lenta e eficazmente, impondo-se 

de cima para baixo [...] Como se sabe, o 

descrédito da democracia política e do liberalismo 

e a crise económica e financeira foram comuns no 

tempo. Daí que Salazar, como outros políticos de 

então, entendesse que o momento era das 

ditaduras, embora em processo para regimes mais 

estruturados, em cuja organização era 

fundamental o corporativismo
12

 [...] O 

                                                                                                                     
se ao teórico nazista, Eugen Hadamovsky (1933), para realizar uma 

aproximação entre o uso da violência em tais regimes e a sua propaganda 

disseminada. Nesse sentido, a propaganda e a violência não são jamais 

contraditórias, e o uso da violência pode ser parte da propaganda. 
9 Colônia penal situada no Cabo Verde e criada pelo Estado Novo português em 

1936, conhecida também como Campo de Concentração do Tarrafal. 
10 O Reviralhismo formou-se inicialmente em torno da esquerda republicana e 

dos militares radicais ligados às inúmeras intentonas da Primeira República. A 

este grupo associa-se boa parte da intelectualidade liberal e democrática 

portuguesa, com destaque para o grupo ligado ao movimento intelectual 

subjacente à publicação da Seara Nova. 
11 Vale lembrar que o PCP - Partido Comunista Português – reunia em torno de 

suas ideias a maioria dos artistas neorrealistas portugueses. 
12 O partido nacional-sindicalista em Portugal, que tinha à frente Rolão Preto, e 

que procurou ligar entre si todos os nacionalistas, monárquicos ou 

"republicanos", foi talvez o movimento que acompanhou mais precocemente e 

com maior entusiasmo a primeira vitória nazista, acabando por ajudar a colar ao 

regime de Salazar uma “imagem” populista e revolucionária, própria do 

movimento nacional-sindicalista. Anos mais tarde, ainda durante o Estado 

Novo, Rolão Preto “passaria para o outro lado”, tornando-se adversário do 

regime.  
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anticomunismo, o antiliberalismo, o 

antidemocratismo, o autoritarismo, o 

nacionalismo, o corporativismo faziam parte de 

um património ideológico comum, onde se 

encontraram monárquicos e republicanos 

"convertidos", integralistas, católicos sociais, 

nacionais-sindicalistas, nacionalistas de várias 

tendências... Daí o aparecimento de Salazar. 

(TORGAL, 1994, p. 84) 

 

É importante destacar, em meu percurso de análise, que dentre as 

várias tendências a que se refere Torgal (1994) incluíam-se também os 

xenófobos e que, naquela conjuntura da década de 1930, o “dinheiro de 

Moscou” ou a ameaça de um “rico comunismo” que pretendesse varrer 

ou “comprar” uma Europa mergulhada na crise entre guerras, tornava-se 

parte principal e estratégica do discurso propagandista de regimes 

fascistas e ultranacionalistas. Após a guerra civil na Espanha e mesmo já 

dentro dos horrores da Segunda Guerra, o discurso de Salazar se 

manteve na mesma perspectiva: 

 
Salazar dizia, em plena Assembleia Nacional: 

"[...] nós que nos afirmamos por um lado anti-

comunistas e por outro anti-democratas e anti-

liberais, autoritários e intervencionistas”
13

 [.. ] E 

afirmações deste tipo continuarão a ser expressas 

ao longo do seu consulado, sobretudo em 

momento de "revivescência" do sistema e das suas 

formas repressivas. O comunismo era considerado 

um novo perigo para Europa e para o mundo, e o 

liberalismo e a democracia eram julgados como 

sistemas velhos, em vias de desaparecimento, e 

também perigosos pela sua permeabilidade ao 

bolchevismo. (TORGAL, P. 78-79) 

 

 Na Alemanha nazista, Goebbels anteviu o comunismo como 

ameaça na década de 1930 e lançou primeiramente contra eles o que 

seria “o espírito do nazismo” enquanto discurso, o que faria com que o 

Nazismo ganhasse corpo como partido político e ascendesse depois ao 

                                                        
13 Discurso proferido na Assembleia Nacional, em 25 de Maio de 1940, durante 

a sessão em que a Câmara aprovou a Concordata e o Acordo Missionário, 

assinados no Vaticano em 7 de Maio anterior. In Discursos, vol. III, Coimbra, 

Coimbra Editora, s. d., p. 236. 
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poder. António Ferro, que desde 1932 dirigiu o Secretariado da 

Propaganda Nacional – SPN, do Estado Novo em Portugal, sendo 

mentor da chamada “Política do Espírito” – política de fomento cultural 

dirigida aos fins políticos de Salazar – não poupou esforços na defesa de 

uma arte nacionalista, ainda que numa ambiguidade permanente entre 

vanguarda e tradição que conservasse o que era “essencial” e adaptasse 

o que era “assimilável”: 

 
Em 1934, na primeira festa de distribuição dos 

Prémios Literários, em que o próprio Salazar 

esteve presente, António Ferro
14

 procedeu à 

cuidadosa explanação do que entendia por 

“Política do Espírito”. O SPN devia favorecer 

uma “arte saudável” e combater “tudo o que suja 

o espírito”, “tudo o que é feio, grosseiro, bestial, 

tudo o que é maléfico, doentio, por simples 

volúpia ou satanismo”. (ROSMANINHO, 2008, 

p. 295) 

 

À pergunta “Salazar foi fascista?”, que insiste em repetir-se, 

Torgal (1994, p. 103) responde: “O certo é que Salazar sonhou um dia 

com uma Europa semeada de estados autoritários - chamarmos ou não 

‘fascista’ a esta esperança é também de somenos importância”. Para 

Pimentel (2012), afirmar que se tratava de uma ditadura com 

características conservadoras, reacionárias e uma matriz católica não 

provocará grandes divergências, ou seja, não interessa tanto saber se o 

"fascismo" existiu em Portugal, como interessa afirmar que vigorou uma 

ditadura em Portugal durante muitos anos, tendo até sido a que maior 

longevidade teve na Europa do século XX. De meu ponto de vista, a 

partir de tais posicionamentos, torna-se evidente que todo regime 

autoritário, antidemocrático, especialmente aliado a um 

conservadorismo religioso, e que busque o dirigismo cultural como 

propaganda nacionalista, jogará obrigatoriamente para um polo oposto o 

que divirja desse ideal, não restando a possibilidade do meio termo dada 

a radicalização e extremismo de tais regimes. Se muitos dos artistas 

portugueses do chamado modernismo foram seduzidos pela propaganda 

de António Ferro, condutor nacional do antimodernismo durante o 
Estado Novo, não censor apenas de um “tipo” de modernismo que 

alcançasse em suas obras um “indispensável equilíbrio que negasse a 

loucura das formas” e, assim, domesticador da arte moderna, como 

                                                        
14 Grifo meu. 
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aponta Rosmaninho (2008), entendo não ter sobrado como ferrolho à 

literatura portuguesa das décadas de 1930 e 1940 algo mais “novo” do 

que o aflorar de obras que, à guisa de menor esteticismo do que o 

modernismo de Orpheu e da Presença, procurassem colocar-se como 

um desvelo da realidade que representava a ameaça salazarista à arte 

mais liberta, naquilo que em nada se compara à suposta liberdade 

defendida pela “arte pela arte”, mas sim à remota e restrita possibilidade 

de expressão a advir de uma consciência que não fechava os olhos para 

o que havia de pior e mais desgraçado em seu entorno. Ao salazarismo 

das décadas de 1930 e 1940, como mito no espelho, só resistiria o 

advento artístico de seu reflexo invertido: o neorrealismo. Espelho 

também, no campo ideológico, da clara dicotomia estabelecida à época 

entre nacionalismo/autoritarismo versus comunismo
15

/democracia. Se 

ao neorrealismo português pode-se outorgar o estatuto de mito é decerto 

por ter trazido à tona uma realidade encoberta que o tivesse feito atuar 

em seu tempo como uma espécie de desmi(n)to em oposição a um mito 

maior, antimito que em negação a um mito já era mito. 

No campo econômico, os primeiros anos do salazarismo também 

se mostraram reféns de seu conservadorismo austero. A lenta 

industrialização da década de 1930 ocorreu sem o apoio essencial de 

uma reforma agrária, conforme Rosas (1994), o que ocasionou o 

seguinte quadro socioeconômico a refrear o desenvolvimento do país e 

sua integração econômica com a Europa em pé de igualdade: 

 
Uma industrialização historicamente assente na 

sobreexploração da força de trabalho, em grande 

medida semicamponesa, com largo peso de 

mulheres e crianças, analfabeta, sem formação 

técnica de qualquer espécie e privada de liberdade 

de associação e expressão sindicais. Salários 

baixíssimos e longas jornadas de trabalho, 

conjugados com as várias modalidades de 

proteccionismo estatal, foram viabilizando a 

                                                        
15

 O termo “comunismo” aqui deve ser isolado do Stalinismo enquanto ditadura 

totalitária que Hannah Arendt, em As origens do Totalitarismo, buscou 

demarcar em sua comparação com o Nazismo de Hitler, ambos regimes que, em 

seu espectro de ódio, intolerância e mal banal, exterminaram milhões de vidas. 

No entanto, não é objetivo deste trabalho discutir exaustivamente a teoria que 

originou o termo “comunismo”, e sim, antes de tudo, admitir que sua concepção 

histórica e estética esteve no cerne do movimento neorrealista português, 

mesmo enquanto arte. 
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maioria das empresas dos sectores industriais 

tradicionais. De uma forma geral, eram escassas 

as preocupações patronais com o investimento 

tecnológico, a formação do pessoal ou a adopção 

de esquemas assistenciais, uma vez que se 

sobrevivia e até se prosperava ao abrigo da 

concorrência e da reivindicação e à custa de um 

operariado que, em boa parte, ia buscar à terra o 

complemento do salário que o empresário não 

pagava. (ROSAS, 1994, p. 885) 

 

Segundo Torres (1977), após a Constituição antidemocrática de 

1933 que conduziu Salazar e seus acólitos ao poder, o longo período de 

41 anos de ditadura em Portugal não teria levado a cabo um programa 

de redistribuição de riquezas, tampouco a industrialização necessária ao 

dinamismo da economia nacional, como apregoava a propaganda do 

Estado Novo, mas tão somente ao pretendido beneficiamento do alto 

capital, de alguns monopólios, e ao agravamento da pobreza e da 

ignorância sob o terror e a opressão. Pinto (1990) afirma, em 

complemento, que Salazar continuou durante seu regime a confiar em 

primeiro lugar nos grupos conservadores que o levaram ao poder. Diante 

dessa síntese de argumentos que coadunam com o que entendo poder ter 

faltado ao salazarismo em termos de condições para o seu 

desenvolvimento econômico e social, casado como esteve com seu 

conservadorismo a beneficiar poucos grupos econômicos em detrimento 

das demais camadas da população, especialmente a do campo, e 

abrigado sobre uma ditadura política, cultural e religiosa “do espírito”, é 

que acredito assumir agora a possibilidade de uma análise a apontar o 

lugar do neorrealismo português em tal conjuntura. 

Na busca de um significado histórico para o neorrealismo 

português, resta-me recorrer à realidade, à matéria-prima com que 

lidaram os seus artistas, a de que a história a ser um dia contada não 

poderá fugir. Reis (1983, p. 9), ao abordar a realidade do contexto 

histórico e político em que se encontrava o neorrealismo português, 

volta-se ao seu papel literário como fundamento imprescindível a 

qualquer intenção: “trata-se de um período literário que no seu tempo 

conheceu não apenas a polémica frequente, mas também a desconfiança 

do regime político vigente, quando não menos a repressão”. Bergamo 

(2008, p. 62), na mesma linha, alude à censura intensa que o 

neorrealismo enfrentou ao veicular, na literatura, “informações sobre a 

realidade portuguesa que a imprensa periódica não poderia publicar, 

tornando-se uma forma de resistência ao regime totalitário”. Essa 
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aproximação da literatura neorrealista com a função jornalística, 

utilizando, em meu ponto de vista, menos os recursos e técnicas 

comunicacionais do que a finalidade do jornalismo em reproduzir os 

fatos da realidade
16

, teria acabado estabelecendo naturalmente a “relação 

de solidariedade do escritor para os fenómenos que o rodeiam”, além de 

sua “concepção comprometida e militante”, citadas por Reis (1983, p. 

30). 

Sempre a me reaproximar dos preceitos marxistas do 

materialismo histórico no que abrange a sua gênese e essência, que 

Lukács (1965) afirma só poderem ser compreendidas e explicadas no 

quadro histórico geral de todo o sistema, no conjunto do 

desenvolvimento histórico, assumo o ponto de vista de que o 

neorrealismo português esteve essencialmente ligado a uma condição 

humanista que o permitiu radiografar a ossatura de uma sociedade até 

então escondida sob o tecido histórico e mítico, ora do Sebastianismo a 

conservar as esperanças heroicas de um Quinto Império, ora do 

decadentismo querendo arrancar-lhe da condição de atraso mental, 

ambas a guardar distância direta da realidade cotidiana injusta e 

perversa, reveladoras da pobreza de uma população à época 

predominantemente camponesa e analfabeta:  

 
Ora, a humanitas – ou seja, o estudo apaixonado 

da natureza humana do homem – faz parte da 

essência de tôda literatura e de tôda arte autêntica; 

daí que tôda boa arte e tôda boa literatura sejam 

humanistas, não só ao estudarem 

apaixonadamente o homem e a verdadeira 

essência de sua natureza humana, mas também 

por defenderem apaixonadamente a integridade 

humana do homem contra todas as tendências que 

a atacam, a envilecem e a adulteram. Como tôdas 

                                                        
16 A necessidade da factualidade reveladora do real, recurso utilizado pelas 

obras neorrealistas a partir de um olhar referencial, foi condição sine qua non 

para a sua contraposição àquilo que todo regime que se propõe a ser totalitário 

busca empregar por intermédio de sua propaganda, segundo Hannah Arendt: a 

capacidade de isolar as massas do mundo real. Embora Hannah Arendt, em 

Origens do totalitarismo, reconheça como verdadeiros exemplos de regimes 

totalitários apenas a Alemanha de Hitler e a Rússia de Stalin, os termos 

“autoritarismo”, “fascismo” e “totalitarismo” ganham nesta pesquisa conotação 

similar, uma vez compreender-se que um regime, como o Estado Novo de 

Salazar em Portugal, pretendesse e compactuasse com uma forma de governo 

que, em maior ou menor grau, almejava tais condições. 
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essas tendências, e naturalmente antes de tôdas a 

opressão e a exploração do homem pelo homem, 

assumem a mais desumana das suas formas na 

sociedade capitalista – exatamente por seu caráter 

reificado e objetivação aparente -, todo verdadeiro 

artista e todo verdadeiro escritor é um adversário 

instintivo de qualquer alteração do princípio do 

humanismo, independentemente do grau (maior 

ou menor) em que seja alcançada a consciência 

disso nos espíritos criadores individualmente 

considerados.  (LUKÁCS, 1965, p. 21) 

 

Torres (1977) oferece pistas sobre a origem do termo 

“Neorrealismo” em Portugal, assim como as designações “Novo 

Humanismo” e “Neo-Humanismo”, vocábulos que, em pleno regime 

ditatorial de Salazar, só encontraram sentido como formas de 

ultrapassarem e superarem a ideologia do Socialismo burguês do século 

XIX e ludibriarem a censura instaurada durante o período, proibidora 

das palavras “socialismo” e “marxismo”. Assim, abrindo mão de um 

termo próximo ao “Realismo Socialista”, o autor revela que o termo 

Neorrealismo nada mais era do que a expressão artístico-literária do 

Novo Humanismo, intenção velada ou cifrada do desejo humanista de 

uma geração de artistas e escritores que, antes de tudo, e de forma 

concreta, objetiva e real, almejava uma igualdade, libertação e justiça 

completas do homem que não restasse meramente utópica. Sacramento 

(1985), em contraponto, situa a mentalidade preponderante dos anos 

1930 e a suposta consciência progressiva do país em posição semelhante 

à da Primeira República, cujas esperanças ainda estavam postas na 

pequena burguesia, considerando as massas proletárias 

insuficientemente representativas ou conscientes. Lourenço (1999), ao 

traçar sua genealogia da saudade portuguesa, como passado a se 

desenrolar sobre um destino mítico e paradisíaco inventado, guardado 

sob o nevoeiro ao seu povo, acrescenta vaticinante um elemento a mais 

a determinar sua hipótese de um Portugal que, diante do mar aberto à 

promessa sempiterna, parece voltar costas à realidade próxima:  

 
O nosso povo, imemorialmente rural, absorvido 

por fora em afazeres desprovidos de 

transcendência, mas levados a cabo como uma 

epopeia, com o seu talento do detalhe, da 

miniatura, é um povo-sonhador. Não 

especialmente por ter cumprido sonhos maiores 
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do que ele, mas porque, no fundo de si, ele recusa 

o que se chama realidade [...] Mais quixotescos 

que d. Quixote, os portugueses não dão realmente 

muita atenção à realidade empírica (LOURENÇO, 

1999, p. 14) 

 

Sem menosprezar o ideal poético pessoano, o de uma esperança a 

embalar o son(h)o português, tampouco a lúcida fantasia quixotesca a 

sempre renovar a cultura e o imaginário ibérico, entendo que o 

neorrealismo, a procurar seu espaço na história, brada de um outro lugar. 

Assim, vejo-me concordar com a ideia, projetada por Sacramento (1985, 

p. 22), de ser o neorrealismo português “a única expressão viável de 

aspectos da vida social que, noutras circunstâncias, teriam cabido ao 

jornalismo, à política e ao livro doutrinário” em sua época. Diante dessa 

relação funcional literário-jornalística, o livro Gaibéus, de Alves Redol, 

converge para tal conclusão ao surgir como “um compromisso 

deliberado da reportagem com o romance, em favor dos homens 

olvidados e também da literatura aviltada” (SACRAMENTO, 1985, p. 

33). Ao remover o véu da realidade portuguesa de sua época, Dionísio 

(1942, p. 131) atesta que a orientação literária neorrealista em Portugal 

“veio ao encontro das necessidades, dos desejos e do gôsto do público”. 

Ferreira (1962, p. 207) revisita a conceituação dada por Mário Dionísio 

ao neorrealismo português como um “movimento literário”, 

acrescentando a possibilidade desse movimento ter sido o maior e mais 

profundo de sua época, abarcando inúmeras escolas e grupos, como a do 

“Novo Cancioneiro, a dos estetas da esperança sem estética, os 

neorromânticos panfletários, os evidentes-medíocres, os realistas, os 

satíricos, os poetas militantes e até o neorrealistas que não se 

reconhecem como tais”, todos eles formadores de um movimento 

literário que, não imune a conflitos e disputas em seu interior, “abalou 

as raízes filosóficas da Poesia tradicional portuguesa”. Torres (1977, p. 

35), a concordar com Mário Dionísio, considera que o neorrealismo não 

seja uma escola literária, mas antes um “método de abordagem para a 

verdadeira inteligência do real, não pressupondo um determinado modo 

de escrita, nem pressupondo, como tanto se tem denegrido, um 

enfeudamento obrigatório a determinados temas, em especial temas da 

‘miséria”. Ao defender que não existe um único neorrealismo histórico, 
mas realismos que se sucedem em cadeia, e em convergência com essa 

gama de últimos argumentos críticos a situarem o neorrealismo “no 

campo da realidade próxima”, verdadeiramente dentro de sua 

conturbada época, sem falsas ilusões ou utopias, Sacramento (1985) 
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realça que o movimento neorrealista não poderia ter produzido um livro 

a que se chamasse de obra exemplar, já que nunca se propôs a criar um 

molde ou um uniforme. O próprio Alves Redol, no prólogo de 

Gaibéus
17

, já demonstrava essa assertiva: 

 
O neo-realismo foi assim um sadio combate de 

juventude. E daí certo desprezo aparente por tudo 

o que representasse literatura sem raízes sociais 

bem vincadas, embora alguns dos seus poetas 

herdassem exactamente do “presencismo” a seiva 

formal para a sua poesia, enquanto outros se 

aconchegavam a García Lorca ou Alberti, a 

Machado ou a Êluard, para só citar alguns. O 

excesso, porém, é sempre a ganga fatal, e benéfica 

também, de um primeiro impulso. Mesmo em 

arte, o iniciar dos movimentos polémicos jamais 

se faz por compromissos. (REDOL, 1965, p. 33) 

 

Distante de uma homogeneidade que resultasse num programa 

estético único, como um manifesto, entendo que o neorrealismo 

português esteve no campo narrativo muito mais próximo do uso 

unânime de um conteúdo social que pretendesse, como afirma Oliveira e 

Santos (2013, p. 111-112), “formar uma cultura crítica e promover a 

consciência das responsabilidades humanas sobre a realidade narrada”. 

Assim, a contrapor a posição de Lourenço (1999) de se tratar de um 

movimento que pertence à História, abandonado ao oficial didatismo 

histórico, pressuponho que a história ainda a ser contada sobre o 

neorrealismo português deva residir nas entrelinhas e lacunas, no não-

lugar concedido aos seus heróis e personagens invisíveis. Nessa lógica, 

compreendo que tanto os que à época estiveram de cabeça rente à faina 

do charco dos arrozais ou reclusos do mundo na escuridão do Forte de 

                                                        
17

 Não pode ser reduzida a uma coincidência histórica a temática explorada em 

Gaibéus, que serviria de base representacional para ulteriores narrativas 

neorrealistas portuguesas e cujo mote é a realidade degradante dos ceifeiros nos 

arrozais do Ribatejo, e a sua correlação com a canção popular italiana Bella 

ciao. Provavelmente composta no século XIX como canto cotidiano dos 

trabalhadores rurais temporários, a exemplo dos gaibéus, que se deslocavam 

sazonalmente da Emilia Romagna e do Veneto para as plantações de arroz da 

planície Padana, a canção foi mais tarde utilizada como símbolo da resistência 

italiana (partigiana) contra o fascismo de Mussolini, até ganhar notoriedade 

mundial no decorrer do século XX entre os movimentos populares. 
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Caxias ou do Aljube, necessitam imperiosamente e em acréscimo de 

esforço ter retirada sua sombra do fundo mítico da caverna histórica.    

Os desdobramentos do apanhado teórico que persegui até aqui, 

com vistas a tentar des(en)cobrir alguma parte ou face do que seria um 

movimento literário denominado neorrealismo português, levando em 

conta a preocupação de seus atores com a formulação discursiva de uma 

mensagem condicionada à eficácia sociocultural do movimento, como 

afirma Reis (1983), parecem-me encaminhar à escolha, enquanto 

veículo dessa mensagem, dos gêneros ou meios literários utilizados para 

atingir seus fins. Ao assumir para o neorrealismo português um lugar 

possível de subliteratura, especialmente no que se denominou de 

primeira fase, condicionada a desvios, deturpações e crises inevitáveis 

relacionadas à conjuntura histórica, Sacramento (1985) alça, sobretudo, 

a novela e o romance como a expressão possível do que, em outras 

circunstâncias, deveria refletir-se apenas numa literatura de vivência 

ideossensível. Perscrutando esse foco projetivo sobre a narrativa 

romanesca, ainda que entenda que, pelo contrário, as intempéries da 

conjuntura histórica é que fizeram despertar inicialmente a atenção da 

crítica sobre a literatura ou “subliteratura” neorrealista, julgo coerente 

agora investigar de forma breve a relação do gênero romance com um 

dos objetos ou objetivos maiores que, a meu entender, justificam este 

trabalho e seu destaque dado ao movimento português: a história dos 

vencidos. 

 

2.5 O ROMANCE DOS VENCIDOS 

 

O romance, em seu percurso histórico e de consolidação como 

gênero literário de grande importância, tem, em sua origem, um cadinho 

dialético de, ora separação em relação à epopeia enquanto gênero 

representacional e literário, ora de mistura ou complementação formal 

ao que o gênero grego se constituiu, ainda que guardados os seus 

devidos elementos diferenciais. Conforme Bergamo (2008, p. 30), é a 

partir do século XIX que o romance se transforma “na mais importante e 

mais complexa forma de expressão literária dos tempos modernos”, 

configurando-se como gênero que se caracteriza pela representação dos 

aspectos cotidianos da vida social e de sua experiência individual. 

Bergamo (2008, p. 36) enfatiza ainda que “o romance reforça, no leitor, 

a consciência de ser o filho da sociedade social”, traçando 

“perfeitamente os limites até onde a humanização poderá crescer no seio 

dessa sociedade”. Diante disso, o autor aponta a função desempenhada 

pelo romance ao longo do século XIX numa divisão e distinção, de 
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matriz histórica, entre exploradores e explorados. Assim, o romance 

original, a epopeia burguesa na concepção hegeliana
18

 a representar 

elementos da classe dominante, foi sendo substituído no século XX por 

outra linha de ação correlata aos novos tempos, seus conflitos e 

mudanças históricas: “a projeção épica da luta pela emancipação do 

oprimido ou marginalizado social” (BERGAMO, 2008, p. 37). Ao 

ultrapassar a ótica hegeliana
19

 do romance como forma literária 

específica da era burguesa, Adorno (2003, p. 55) assinala que, do ponto 

de vista do narrador, o realismo presente no romance “é uma 

decorrência do subjetivismo, que não tolera mais nenhuma matéria sem 

transformá-la, solapando assim o preceito épico da objetividade”.  

Ao concordar com tal evolução do gênero romance até a 

modernidade ou contemporaneidade, presumo que é no romance que o 

destino do herói, aquele que surge na epopeia concentrando os 

contornos de uma totalidade extensiva da vida, imerso na dimensão 

coletiva, tornar-se-á individualizado, fragmentado e, arrisco a afirmar, 

por consequência, não raramente ignóbil, insignificante, ínfimo. É 

também, nessa esteira, que o herói do romance, que só é heroico 

enquanto signatário da epopeia grega, ganha os ares de personagem, a 

avizinhar-se daquilo que representa o termo persona
20

. Lukács (2009, p. 

69) determina a idiossincrasia dos personagens romanescos ao constatar 

que, diferente da epopeia, “já são indivíduos que resistem consciente e 

energicamente a uma realidade que a eles se fecha e, nessa oposição, 

tornam-se verdadeiras personalidades”. Ao conferir ao romance a forma 

que seria a do drama, à margem da vida, Lukács (2009) acaba também 

reivindicando ao personagem do romance uma forma de vida que seria a 

do indivíduo problemático. É nesse sentido, descontínuo, fragmentado, 

conflituoso em si mesmo enquanto “persona” diante do mundo, 

                                                        
18

 A conhecida frase de Hegel, que identifica o romance como a epopeia 

burguesa, é referenciada também por Lukács no ensaio literário-histórico-

filosófico A teoria do romance. 
19 Aqui é levada em consideração também a desconstrução da filosofia alemã 

hegeliana proposta por Marx e Engels em Sobre Literatura e Arte, que, segundo 

eles, deveria subir da terra para o céu, ao invés de descer do céu para a terra. 

Assim, é segundo os processos de vida real e material dos homens que o 

pensamento, a imaginação e a representação tornam-se possíveis, ou seja, a vida 

é que determina a consciência. 
20

 Etimologicamente a palavra “persona” possui uma provável origem etrusca 

que a relaciona a significados como “máscara de ator” ou “caráter”, o que 

filosoficamente justifica a condição singular de cada indivíduo da espécie 

humana. 
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individualizado, que o romance adquire, para o autor húngaro, a forma 

biográfica. Esse isolamento, que já nada tem a guardar da organicidade 

do destino e da ação grandiosa da narrativa da epopeia, é que faz com 

que o indivíduo venha a se tornar “mero instrumento, cuja posição 

central repousa no fato de estar apto a revelar uma determinada 

problemática do mundo” (LUKÁCS, 2009, p. 84-85). A meu ver, a 

forma biográfica do romance, portanto, a que concebe o indivíduo e 

mundo como problemáticos, e que só assim permite enquanto drama de 

vida absolutamente humano funcionar como gênero literário a se 

diferenciar da epopeia, parece ser a que trespassa a trajetória subjetiva 

de personagem e autor, a um só tempo. Assim, acredito que a forma 

biográfica de que fala Lukács como pertencente ao romance vem a ser a 

do autoconhecimento, espécie de frêmito capaz de assomar ao autor no 

mesmo instante em que precipita o personagem à ação, momento de 

êxtase ou iluminação que, em última instância, carrega um destino 

individual e comum, um sentido para sua vida.  

Identificado com esse âmago de vida, a conciliar ainda seu 

destino e sentido, Lukács (2009) qualifica o romance como o gênero 

capaz de penetrar inteiramente a realidade, que se dirige sem equívoco 

ao momento histórico-filosófico em sua essência do que há a dizer. Ter 

o que dizer, nesse caso, remete à indissociabilidade do que seja o 

presente, em sentido histórico-filosófico. Por seu turno, Adorno (2003, 

p. 56-57) salienta que na era moderna “contar algo significa ter algo 

especial a dizer, e justamente isso é impedido pelo mundo administrado, 

pela estandardização, e pela mesmice”, passando à crítica à 

“disseminada subliteratura biográfica” como produto da desagregação 

da própria forma do romance. A contrapor, em termos modernos, a 

crítica interposta por Adorno (2003), encontro-me em concordância com 

as análises positivas do novo biografismo, gênero híbrido que flerta com 

o romance moderno e contemporâneo. Felinto (1983, p 56), ao analisar a 

obra e a vida de Graciliano Ramos, parece desejar inverter a frase de 

Antonio Candido, a de que “toda biografia de artista contém maior ou 

menor dose de romance, pois frequentemente ele não consegue pôr-se 

em contato com a vida sem recriá-la”. O grande romancista de Vidas 

Secas, São Bernardo e Infância, a aproximar-se da visão e esforço de 

Felinto (1983), parece guardar em seus romances maior ou menor dose 

de sua biografia. Pereira apud Furlan (2001, p. 335) menciona que “todo 

texto não passa de ‘uma fixação ou excesso de vida”. Ortega (1987, p. 

389), relacionando a arte literária de narrar com o novo biografismo, 

reflete nessa direção: “Qué son todas las novelas que encuentran tantos 

lectores, sino otras tantas biografías fictícias? Qué son todos esos 
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dramas que atraen a innumerables espectadores, sino otras tantas 

biografías en acción?”. Bourdieu (1996) conclui a questão referindo-se a 

uma teoria do relato, que seria indiscernível se feito por historiador ou 

romancista, se biografia ou autobiografia. Por ora, restrinjo-me a 

concluir que “ter o que dizer” no romance passa, em grande medida, 

pela experiência de que fala Benjamin (1989) e que nada tem a ver com 

a superficialidade consciente da vivência. O romance, em meu 

entendimento, sorve da concepção de mundo do artista e mesmo de sua 

práxis humana, não podendo sua narrativa apresentar-se descolada da 

memória, especialmente daquela “involuntária” que Benjamin (1989) 

atribui como descoberta à Freud, sob o risco eminente de resultar falsa 

ao invés de falseada. 

Portugal assiste, nos anos 1930, a uma mudança de percepção 

quanto às possibilidades alcançadas pelo romance, que passa então a 

assumir:  

 
a forma literária mais adequada da expressão de 

uma tendência artística comprometida política e 

socialmente com uma nova realidade, na qual 

sobressai o espoliado como sujeito histórico de 

importância, que finalmente encontrava na 

literatura uma representação dignificante. 

(BERGAMO, 2008, p. 56)  

 

Depreendo que o termo “espoliado” é atribuído ao herói 

subalterno, menor, miserável, jogado às intempéries de um destino 

único que é sempre, dentro da ordem dramática do romance neorrealista, 

o do fim inevitavelmente trágico. É Antonio Candido quem, segundo 

Bergamo (2008), compreende a voz ativa dada ao oprimido dentro de 

um projeto literário e político como a da assunção necessária do “ângulo 

do espoliado”. Um mundo a refletir para dentro das páginas romanescas 

uma concepção que realisticamente, ainda que deformasse mais do que 

fotografasse, mostrasse os infortúnios e tolhimentos de personagens até 

então encobertos, invisíveis e sem voz, poderia ter resultado na 

importância a que o romance chegou dentro do neorrealismo, o que fez 

Reis (1983) posicioná-lo acima dos demais gêneros literários durante o 

período. Ainda assim, e mesmo por conta dessa evolução, o próprio Reis 
(1983, p. 133) menciona que o romance neorrealista não deixou de 

adquirir “um ar excessivamente didáctico, abstracto, denunciador de 

uma ideologia ainda mais pensada do que sentida, mais voluntária do 

que espontânea”. Compreendo, a corroborar com a análise de outros 
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autores já citados, que o momento em que o romance neorrealista possa 

ter sido acusado de maior “conteudismo obsessivo”, em luta contra um 

tempo de conflitos mundiais a exporem as agruras do fascismo, está 

mais situado dentro de sua suposta primeira fase, que teria ido até o final 

da década de 1940. O próprio Alves Redol, em seu prólogo ao romance 

Gaibéus, oferece uma impressão a priori, como autocrítica, do seu 

afastamento naquele início de neorrealismo de uma maior preocupação 

estética que ofuscasse o que, de fato, propunha-se a contar ou desvelar:  

 
O meu coração colocara-se com veemência ao 

lado do povo. Essa paixão turvava-me, talvez, a 

clareza da prosa, traindo o aprendiz de escritor 

que só numa escorreita simplicidade se poria à 

altura dos temas que conhecia e elegera. Mas não 

era possível, a quem então se metera, por inteiro, 

na batalha pela dignificação dos homens 

aviltados, ganhar a perspectiva lúcida naquele 

mínimo de distância que leva o escritor a dominar 

o assunto, sem que lhe deturpe as equivalências 

no plano estético. (REDOL, 1965, p. 22) 

 

Por seu turno, Sacramento (1985) parece justamente demonstrar 

que a predileção pelo romance como gênero neorrealista mais 

privilegiado dentro do movimento passa por uma “subjetividade 

necessária” a que ele tem acesso, se comparada à “subjetividade 

possível” advinda do lirismo enquanto matéria do gênero poético. Essa 

“subjetividade necessária”, inerente ao romance neorrealista, não pode 

estar dissociada, especialmente a partir do idos de 1950, da influência do 

existencialismo de Sartre, tampouco da dos movimentos artísticos de 

vanguarda do século XX e mesmo da importância da psicanálise: 

 
Freud con el psicoanálisis y su teoría de lo 

inconsciente sostuvieron luchas amargas y 

continuas antes de hacer triunfar cuanto hoy es de 

toda evidencia. Quedaba en un primer plano de 

esta manera, cuanto antes era considerado noble y 

bajo, íntimo o público. Se desvanecieron los 

héroes intocables [...] El triunfo de la faible 

criatura fué más valorado. (ORTEGA, 1987, p. 

388) 
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 Diante do “tipo de subjetividade” a servir como mais útil ao 

romance neorrealista, enquanto gênero mais valorizado, é possível 

encontrar explicação capaz de compendiar, em termos críticos, a 

capacidade pragmática do romance em se sobressair como um retrato do 

real: 

 
A poesia dá-nos uma afirmação que muitas vezes 

compreendemos mais sensivelmente do que 

inteligentemente. É uma síntese [...] A poesia dar-

nos-á diretamente uma sensação. O romance 

explicar-no-la-á. Um poeta que cante a miséria de 

um camponês pode desconhecer (e talvez mesmo 

não no-lo deva dar), o tamanho exacto da sua 

choupana, o preço dos géneros alimentícios em 

relação com o seu salário, as minúcias do seu 

estado de cultura ou incultura. O romancista, pelo 

contrário, deve conhecer todas essas minúcias, 

deve dar-no-las circunstancialmente, deve pôr 

sempre um problema, enunciá-lo e resolvê-lo. 

(REIS, 1983, p. 125-126) 

 

O que os críticos convencionaram chamar de segunda fase do 

neorrealismo português é aquela que ocorreu sob os auspícios da Guerra 

Fria, como já mencionado, momento em que o processo de crescimento 

da importância do romance, iniciado já desde a década de 1930, alcança 

o seu auge. Entre a década de 1940 e 1950, o foco da atenção portuguesa 

se desloca gradualmente da poesia e do conto para o romance. 

Bustamante (2011, p. 39) demonstra que, a partir do clima de frustração 

em relação aos dogmas comunistas e do recrudescimento da ditadura 

salazarista, momento que relembro ter sido marcado pelo início das 

operações da PIDE em Portugal, “a interiorização do sujeito surgiu 

como uma forma de fuga à realidade frustrada”. Os neorrealistas 

portugueses daquele momento passam então a aliar a um conteúdo que 

sempre buscava a transformação social e o desvelamento da classe 

desfavorecida, esquecida socialmente, uma inédita preocupação estética 

residente nas nuances da subjetividade. O manancial existencialista, 

utilizado pelos neorrealistas da segunda fase do movimento, lançou mão 
da experimentação de estéticas diversas para ficcionalizar o real e, ao 

mesmo tempo, encontrar formas mais sutis de atuar sobre a mentalidade 

do povo, como reforça Bustamante (2011). Saraiva e Lopes (1975, p. 

1112) enumeram as características dos romancistas desta segunda fase 

que “em plena, embora transitória, ressaca histórica, vão apoiar-se nos 
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gostos e nos públicos já feitos, invocando ora tradições nacionais como 

a camiliana, ora vivências existenciais”. Sacramento (1985, p. 39) alude 

ao existencialismo presente na literatura neorrealista de então como uma 

espécie de catalizador de um “degelo da Consciência formalizada”, ou 

seja, “um descongelador do que as ideologias e as escolas deixaram 

estático ou hirto”.  

Entendo, portanto, ser relevante destacar que a influência do 

existencialismo nesse período citado do neorrealismo português desvia o 

foco de atenção do grupo social para o indivíduo, para a persona, o que 

contradiz, em certa medida, o intento de fuga da realidade frustrada 

defendido por Bustamante (2011), uma vez que almeja, a meu ver, 

buscar uma liberdade que, embora individual, se afasta da condição de 

alienação: 

 
Os protagonistas das obras de cunho 

existencialista são geralmente pessoas que se 

destacam pela sua individualidade (diferença) em 

relação ao meio social: elas problematizam as 

relações tradicionais, o ambiente em que elas 

ocorrem e que as mantém, a mentalidade coletiva 

que as oprime e o caráter fundamental da memória 

e da reflexão moral para que as questões 

existenciais sejam resolvidas. (OLIVEIRA, 2010, 

p. 123) 

 

De uma forma ou de outra, seja por intermédio da denúncia social 

a desvelar o camponês marginalizado ou o operário subalternizado, seja 

pela caracterização subjetivista a demonstrar, por força existencial, as 

angústias e o mesmo destino de desgraça reservado ao espoliado, vejo-

me concordar que o neorrealismo português incorpora uma aliança 

possível entre o artista e o povo, dando o devido relevo à “imagem desse 

povo anónimo e trabalhador” (SANTOS, 2007, p. 6). Esse notável 

retrato neorrealista de personagens despidos do caráter heroico clássico, 

ou da grandiosidade de seu destino, converge também com a citação de 

Gomes (1948, p. 75): “O Herói de hoje não é o dos grandes, mas o dos 

pequenos feitos, das pequenas vitórias, do esforço paciente e metódico”.  

Lourenço (1983) ressalta que, em seu contexto histórico, a 
geração neorrealista se mostra filha de um tempo sem graça, de um 

tempo de des-graça mesmo, privado de bens e esperança, que pouco se 

presta ao exercício soberano da explosão formal confiado nos seus 

sortilégios, uma forma que é quase sempre natural à música de câmara, 

discreta, grave, séria. O tom sóbrio atribuído à arte neorrealista encontra, 
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em meu ponto de vista, também uma possível relação com a sua 

compleição de origem engajada. A literatura engajada, da qual se 

apropria a corrente neorrealista portuguesa, teria surgido primeiramente 

com a geração realista de 1870, especialmente com o aparecimento do 

romance de tese: 

 
que procurava demonstrar, a partir de critérios 

cientificistas de base sociológica e antropológica, 

o modo como funcionava a sociedade. Tal gênero 

romanesco tinha por intuito denunciar as 

injustiças e os abusos cometidos por parte das 

classes e dos grupos dominantes. (FURLAN e 

SIQUEIRA, 2018, p. 140)  

 

Bergamo (2008) alude a fatores inerentes ao século XIX como 

motivos de aparição do engajamento literário, dentre eles o surgimento 

do intelectual com um novo papel social a que se presenciou na obra e 

vida dos escritores da geração de 1870 em Portugal, e a um fator 

determinante e fulcral ocorrido já no século XX: a grande politização da 

literatura instalada com o advento da Revolução Russa. O neorrealismo 

português e sua literatura engagée estariam assim: 

 
a serviço da redenção do homem do campo ou da 

cidade, injustiçado e humilhado por estruturas 

sociais envelhecidas [...] os neo-realistas põem o 

problema da luta de classes, na equação senhor x 

escravo, que se desgastou à custa de tanto ser 

repetida, e que não raro atrofiou a estrita carga 

literária de certas obras. (MOISÉS, 1978, p. 337) 

 

A luta de classes que entendo insurgir pela primeira vez na 

literatura portuguesa dentro das páginas das obras neorrealistas, cuja 

incidência justifica o “pendor globalmente materialista que caracteriza o 

Neo-Realismo” (REIS, 1983, p. 180), culmina com a lógica marxista de 

uma correspondência direta entre o mundo material e o mundo real. No 

entanto, essa relação material-real não pode furtar-se, a meu ver, do 

alcance de uma maior riqueza literária e de aprofundamento das grandes 
questões individuais, e por conseguinte coletivas, a partir do que a 

subjetividade narrativa depositada no personagem neorrealista possa 

agregar à realidade objetiva. Numa tensão entre a confirmação do 

neorrealismo português como um movimento literário a romper com o 

modernismo dos presencistas e, por outro lado, a possibilidade de ser 
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um movimento formador de uma terceira fase modernista, como 

sugerem alguns teóricos, definição esta que não é objetivo deste 

trabalho, percebo também, a partir de seu percurso historiográfico e sem 

abrir mão das características ou de sua evolução estético-ideológica, a 

importância do movimento dentro do cenário cultural e político de sua 

época a ponto de indicar às futuras investigações o quanto ele guarda, 

em seus deslocamentos e abordagens discursivas, a suposta “chave 

modernista” ou, como afirma Lima (2017, p. 87) ao mencionar o 

conceito de “moderno” advindo da Idade Média: “aquilo que desponta 

com mais força” em seu tempo. 

 

2.5.1 A persona neorrealista 

 

O personagem do romance neorrealista, via de regra, encara a 

vida à sua volta a olhar de baixo, tais quais os ceifeiros de Alves Redol 

que, encurvados à lida no arrozal, de olhos rentes à plantação rasteira, só 

permitem-se um volteio curto, um alteio humilde do olhar sobre o 

côncavo dos ombros na direção do sol inclemente. Ao subalterno herói, 

descomposto, sujo, cansado, não são escassas as alcunhas dignas de sua 

indignidade. A opor-se, em certa medida, à sua condição de espoliado 

surge outro vocativo: o de despossuído, termo sugerido por Bergamo 

(2008). Seja despossuído, por nunca ter possuído materialmente nada, 

ou espoliado, a quem se roubou o pouco que tinha, convenciono serem 

heróis dos romances neorrealistas todos os vencidos pela história que 

em suas páginas se anunciam redivivos, existentes, presentes. Levantado 

do chão, o herói vencido, espoliado ou despossuído do neorrealismo 

passa a ser visto “como futuro agente ideológico, com um papel ativo na 

construção coletiva de uma nova formação social” (BERGAMO, 2008, 

p. 21). Nesse sentido, a indignação do ceifeiro animalizado contra o 

perverso capataz pode se apresentar como o primeiro dispositivo a 

despertar no gaibéu, vencido pelo cansaço da faina e pela humilhação, 

uma consciência que pode ser convertida, enquanto ação coletiva, mais 

do que ódio individual, em tomada de posição contra a realidade social 

acachapante: 

 
Por isso o cansaço dos ceifeiros tem de ser 

desfeito pelos brados dos capatazes, arrimados aos 

varapaus, como soldados em guarda empunhando 

espingardas. 

- Eh, tu!... Anda-me lá mais ligeiro, que da tua 

banda fica uma ponta. 
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O outro volve-lhe o olhar humilde de animal 

pacífico. 

- Já te vi, homem!... Já te vi!... Se ainda fosses 

uma cachopa tenra... 

O ceifeiro pende mais a cabeça, finca na foiça os 

dedos com desvigor de moribundo e vai cortando 

caules que lhe roçam a fronte e lha limpam de 

suor. 

Aquele roçagar de humidade empresta-lhe 

ímpetos - parece mão fresca de mulher a dar-lhe 

afagos que não conhece. 

Cerra os olhos e pensa. Pensa vingança que não 

esqueça. A mão descarnada vai tacteando o arroz; 

o decepar das canas assemelha-se ao fender de um 

cutelo a cortar carne. 

E vê a cabeça do capataz, ali à mão, a sorrir o seu 

descanso, a ralhar as suas injúrias. 

Nunca os dedos entorpecidos de fadiga se 

fincaram mais num pé de arroz. Nem os tendões 

se crisparam tanto no seu braço escorreito de 

vigor. 

Segurava ali entre as mãos, as suas, a gorja 

carnuda daquele vendido - que eles, ceifeiros, 

eram só alugados a tanto por cada dia. 

Alugados por uma colheita e depois... ala, moço! 

Cada qual trata de si. 

Mas agora nada havia que valesse àquele vendido. 

Ia dizer-lhe cara a cara, olhos com olhos, todo o 

seu ódio. O ódio de sete gerações roubadas. 

(REDOL,1965, p. 66-67) 

 

Marx e Engels, segundo Lukács (1965), exigiam dos escritores 

que, na caracterização dos seus personagens, tomassem 

apaixonadamente posição contra os efeitos perniciosos e envilecedores 

da divisão capitalista do trabalho e colhessem o homem na sua essência 

e na sua totalidade. Portanto, para Marx e Engels, o personagem ou 

herói não é: 

 
o tipo abstrato da tragédia clássica, nem o 

personagem que resulta da generalização 

idealizante de Schiller, e muito menos aquela 

média que pretenderam estabelecer a literatura e a 

teoria literária de Zola e seus sucessores. O tipo 

vem caracterizado pelo fato que nêle convergem 
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na sua contraditória unidade, todos os traços 

salientes daquela unidade dinâmica na qual a 

autêntica literatura reflete a vida. Vem 

caracterizado pelo fato de que nêle tôdas as 

contradições – as mais importantes contradições 

sociais, morais e psicológicas de uma época – se 

articulam em uma unidade viva [...] Na 

representação do tipo, na criação artística típica, 

fundem-se o concreto e a norma, o elemento 

humano eterno e o historicamente determinado, o 

momento individual e o momento universal 

social. (LUKÁCS, 1965, p. 30) 

 

Essa alusão ao personagem literário, em especial na arte realista, 

insere-o claramente no processo histórico-social como o que denominou 

Lukács (1965) seu fiel reflexo. O mesmo Lukács (2009) acaba por 

conceder ao herói romanesco um traço de passividade em relação à sua 

alma e ao mundo que o circunda, uma qualidade que é mais psicológica 

e sociológica e que desemboca, em sentido imanente, no mero desejo de 

viver. A contrapor essa passividade do personagem romanesco, Reis 

(1983, p 158) não considera os indivíduos fechados em grupos sociais 

como em compartimentos estanques e, como reflexo disso, o 

personagem do romance neorrealista acaba por assumir, na sua 

elaboração, “um processo de integração do individual no colectivo”. 

Essa formação do coletivo, do grupo social, que entendo considerar 

como pressuposto essencial o indivíduo, a persona, parece abrir 

caminho à individualidade, jamais ao individualismo, ao ponto de vista 

do indivíduo como agente participante e dialeticamente formador de 

uma concepção de mundo comum e incomum. Assim, compreendo 

formar-se um grupo social, de individualidades chamejantes e, com elas, 

da subjetividade e idiossincrasias psicológicas do qual, a meu ver, o 

romance neorrealista português, em sua evolução, não pôde se furtar. 

Ainda que haja evidências de uma ligação de complementaridade, 

de hibridismo na literatura neorrealista, entre a perspectiva narrativa e a 

psicologia da personagem, condição sine qua non para que a 

subjetividade da personagem projete-se sobre o tecido narrativo, não 

devo desconsiderar a temática que, em essência, perpassa a narrativa 
romanesca e seus personagens, concentrando a atenção da crítica para o 

que ressona de mais original na literatura do movimento: a 

representação de personagens coletivos, ou como fundamenta Reis 

(1983, p. 163): “chamar a atenção já não para o excepcional do 

indivíduo, mas para a movimentação e preocupações sociais de 
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entidades colectivas”. Com isso, a construção psicológica do 

personagem de um romance neorrealista parece receber de Gorki os 

ingredientes necessários: 

 
para quem o escritor deve extrair de vinte, 

cinquenta, cem comerciantes, funcionários, 

operários, os seus traços de classe mais 

característicos, hábitos, gostos, desejos, crenças, 

modos de falar, etc., - e juntar todos esses traços 

na figura dum comerciante, dum operário”. 

(GORKI APUD REIS, 1983, p. 163) 

 

Reis (1983, p. 164-165) complementa a concepção de Gorki para 

a construção dos personagens: “Através de uma figura literária o 

ficcionista não pretende dar o retrato de uma só pessoa (excepto se faz 

intervir uma figura histórica) mas de uma generalidade de pessoas”, 

considerando que os personagens “são condicionados pela época e pelo 

lugar, pelo extracto social a que pertencem e pelas condições concretas 

da história dum país”. É mais uma vez Alves Redol, em seu prólogo ao 

romance Gaibéus, quem apresenta a chave capaz de esclarecer a 

dicotomia coletivo/individual presente na discussão: 

 
Propus-me com Gaibéus criar um romance 

antiassunto, ou, melhor, anti-história, sem 

personagens principais que só pedissem 

comparsaria às outras. O tema nasce no colectivo 

de um rancho de ceifeiros migradores [...] no 

drama simples e directo da sua condição, destaca 

um ou outro para apontar certos fios mais 

individualizados, mas logo os faz regressar à 

trama do grupo. (REDOL, 1965, p. 28) 

 

Exemplos do que preconiza essa passagem do prólogo podem ser 

encontrados no seguinte excerto do romance, onde o ceifeiro rebelde, 

anônimo, em sua individualidade, representa momentaneamente as 

angústias, os sofrimentos e até mesmo os restos de esperança de todos 

os ceifeiros: 

 
No outro dia, ao alvor, pegam de novo na foice. 

Dia a dia, todos os dias, a foice pesará mais. Podia 

servir para brinquedo de criança ou diadema de 

noiva - parece prata ao sol quando a compram 

pela primeira vez. 
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A cada nova hora, porém, a foice tem 

metamorfoses. 

Ora fica leve como pluma, ora carrega como barra 

de chumbo. 

Para o ceifeiro rebelde não passa de grilheta que o 

prende à terra, em cumprimento de pena por 

males que não fez. 

A caverna do peito é nave vazia onde se 

desdobram angústias. 

As angústias do ceifeiro rebelde tornam-se 

maiores do que as dos camaradas - ele sente os 

pesares de toda a malta que ali moireja. 

No seu peito todas as dores encostam a cabeça e 

ali deixam um vínculo de amargura. E aqueles 

vínculos são estradas que findam na sua cabeça, 

onde o desalento, porém, não caminha. 

(REDOL, 1965, p. 81) 

 

Reforçando essa perspectiva, Oliveira e Santos (2013) salientam 

que os conteúdos das obras neorrealistas eram menos individuais, menos 

particularistas e menos elitistas, centrados no sujeito coletivo, ou seja, 

na classe trabalhadora e nos mais desfavorecidos dentro do processo 

histórico. Novamente, como se espiralizado em sua trajetória de 

desvelamento, encontro o herói vencido neorrealista esforçando-se por 

arrancar a máscara personalista que lhe cobre a identidade, o semblante, 

obscurecido pela história que não cessa de empurrá-lo de encontro às 

ruínas do passado, a aprisioná-lo aos grilhões do esquecimento. Flagro-

os juntos, unido a outros infames, gauches na vida, como se a ganharem 

força para bradar seu silêncio contra a terra sedenta por soterrá-los, 

imiscuindo sua língua fatigada pelas frinchas proibidas e lançando seu 

rumor minimamente enorme contra os ouvidos desatentos do mundo: 

“liberdade”. Para Reis (1983, p. 161), existe entre os neorrealistas a 

crença de que a liberdade, a igualdade e a fraternidade podem, sim, 

traduzir-se em “realidades vivas e concretas da Vida social”. Em 

acréscimo, Dionísio (1945, p. 117) destaca que toda a literatura 

progressiva criada em Portugal durante o período neorrealista tem um 

fundo em comum: “a não aceitação duma realidade inadequada às 

necessidades do homem da nossa época, o desejo de criação dum 

homem verdadeiramente livre!”. O afã neorrealista em busca de uma 

realidade que assegure ao homem de sua época um sopro de liberdade, 

ainda que tal desejo se aparente utópico ou idealista, passa pelo filtro do 

“eu artista”, pelo seu olhar dionisiacamente deformador dessa realidade 
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circundante, observável, e que, apesar de injustamente triste, não 

prescinde, enquanto matéria-prima, da alegria de criar:  

 
Cantando o sofrimento dos menos protegidos, os 

neo-realistas tentam ganhar para eles alegrias 

futuras [...] O altruísmo, como se vê, é bastante 

relativo [...] No sofrimento dos outros bebemos a 

nossa alegria de criar, num típico acto de 

vampirismo que nenhum criador lúcido ignora. 

(LISBOA, 1980, p. 104) 

 

 A voz narrativa, no caso do neorrealismo português, parece ter 

de se mostrar gutural, a bradar, protestar, para atingir o mínimo alcance 

em ser ouvida. Meneia a atenção para o passado, mira fugazmente o 

futuro e reelabora a realidade presente a revolver o terreno da história e 

desenterrar as outras vozes sumidas que já não viam esperança de 

sublevar-se. Nesse sentido, capto a voz do narrador neorrealista 

aproximando o leitor da esperança do coveiro, único capaz de, 

meditando diante de sua mundividência, sua concepção de mundo, 

poder desenterrar a arcada óssea de uma sôfrega vida e, artista em 

práxis, sustentá-la em pé como caminhante de volta. Percebo que o 

narrador neorrealista português não confina o olhar no nevoeiro 

sebástico, não quer sonhar esperanças, quer antes produzi-la dentro do 

chão firme da sua própria existência-espelho a refletir na escrita a 

realidade humana e seus conflitos. Por isso, concordo com a ideia de 

que: 

 
A práxis na sua essência e universalidade é a 

revelação do segredo do homem como ser 

ontocriativo, como ser que cria a realidade 

(humano-social) e que, portanto, compreende a 

realidade (humana e não-humana, a realidade na 

sua totalidade), A práxis do homem não é a 

atividade prática contraposta à teoria; é a 

determinação da existência humana como 

elaboração da realidade. A práxis é ativa, é 

atividade que se produz historicamente – quer 

dizer, que se renova continuamente e se constitui 

praticamente -, unidade do homem e do mundo, 

da matéria e do espírito, do sujeito e do objeto, do 

produto e da produtividade. (ABDALA JUNIOR, 

1981, p. 5) 
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    A compreensão de que a práxis artística opera no interior 

narrativo, como atributo balizador e central, a influenciar ou a se 

contrapor a seus personagens e outros elementos, numa relação dialética 

entre ser existencial, mundo circundante e tempo histórico, no caso do 

neorrealismo, é o que me proponho a analisar a seguir.  

 

2.6 A MÃO QUE ESCREVE REESCREVE A VIDA À MÃO 

 

A antiga e ainda atual discussão sobre a presença ou ausência do 

autor em sua obra parece não guardar tantos pontos evanescentes no que 

respeita à posição marcadamente nítida e corpórea das narrativas 

neorrealistas portuguesas. A maneira de seu ocultamento ou dissolução 

interna, a legitimar uma função autor que comporte a pluralidade de 

“eus” dentro da obra, apontada por Foucault (1992), é o que ainda 

merece atenção no que se refere ao autor neorrealista, seja em seu teor 

mais denuncista das injustiças sociais coletivas, ou em sua maior 

abertura aos meandros existenciais e individualizantes, ainda que sem 

afastar-se do principal aspecto ideológico e tangente de todo o 

movimento neorrealista desde sua gênese: a exploração do homem pelo 

homem. A opção por mobilizar a teoria de Foucault nesta parte da 

pesquisa, ainda que, a princípio, possa contrastar com autores de outras 

vertentes críticas, nomeadamente marxistas como Lukács e Benjamin, 

está centrada na possibilidade de desvanecimento do sujeito escritor na 

sua própria escrita, na forma como o texto aponta para a figura do autor 

que lhe é exterior e o precede, na multiplicidade de alter-ego(s) 

advindas de tal subjetividade do autor, no entrecruzamento dos fios da 

vida e dos fios da obra, ou seja, na influência produtiva de sua 

mundividência. Ou como afirma José Miranda no prefácio de O que é 

um autor? (FOUCAULT, 1992, p. 15): “O autor de si próprio é o 

homem autêntico, aquele que faz da sua vida uma obra que exige 

permanente cumprimento”. 

Lukács (1965), ao se referir ao grande escritor, declara não existir 

composição sem concepção de mundo e, tanto melhor e verdadeira será 

a obra, quanto essa concepção for inteiriça e amadurecida. Uma 

concepção de mundo inteiriça e amadurecida parece amalgamar em 

torno de si a constatação quase unívoca de uma práxis artística que só 

encontre sentido por intermédio do envolvimento próximo, do 

deslocamento físico do artista até o chão prometido à história, do 

imiscuir-se com o objeto narrado, seja etnograficamente ao estilo de 

Alves Redol, ou mesmo pela aproximação mais acentuadamente 

carregada de um idealismo poético sobre o presenciado, à maneira de 
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Carlos de Oliveira. Dionísio (1939, p. 306) defende que “a revelação 

literária de qualquer realidade humana só pode ser feita por aquele ou 

aqueles que a vivem”. É o mesmo Dionísio (1945) quem atribui ao autor 

uma das muitas vozes do povo de um país, desde que ele se misture ao 

povo e seja um de seus guias, vivendo na sua época os pontos mais 

agudos. Na esteira dessa utilidade do artista para uma transformação ou 

“deformação” da realidade vivenciada, avizinhando-se assim do 

conceito de “arte útil” explorado por Pomar (2014), encontram-se 

posições complementares que endossam tal argumento, como a 

afirmação de que “não é a sociedade que serve o artista, mas o artista 

que serve a sociedade” (BUSTAMANTE, 2011, p. 33) ou ainda a de 

Torres (1977, p. 19) proclamando o escritor como “um produto social de 

Beleza útil ao serviço da multidão”. Do ponto de vista da práxis artística 

como uma aproximação física e concreta da realidade, há o revelador 

testemunho do próprio autor de Gaibéus no prólogo à obra: 

 
Poderei agora perguntar se conviria à própria 

literatura, nesse momento exacto, a busca da 

distância em relação à realidade concreta, e bem 

dramática, da época que experimentávamos na 

carne e na inteligência. Interrogo ainda se o 

afastamento premeditado do escritor para atingir o 

equilíbrio necessário à obra literária perfeita não 

poria em risco, num momento de contradições tão 

vivas e de opções tão radicais, a justa posição do 

homem no contexto político-social de então. Não 

acabaria assim o escritor por ser afectado 

também? (REDOL, 1965, p. 22) 

  

Sobre a obra de Alves Redol, há ainda outro posicionamento a 

demonstrar que a influência da mundividência do autor sobre sua obra 

não parece apenas afetar a escolha da temática e do destino concedido 

ao seu enredo, mas encontra-se também no plano da linguagem e na 

construção de seus personagens: 

 
O romance necessita de ser convincente, isto é, 

que a sua acção se realize de maneira a poder crer-

se como real. Isto só o consegue o autor que 

consiga integrar-se perfeitamente no ambiente da 

sua obra e viver a vida dos seus personagens. Um 

conhecimento de superfície arrastará sempre para 

a procura formal, para o espírito, para o subjectivo 
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(se é subjectivo certa propositada deformação dos 

sentimentos e das situações, certo aliteratado, que 

por aí se lê). Isto é a primeira coisa que se verifica 

ao folhear o livro de Alves Redol: um 

conhecimento profundo do tema, integração no 

ambiente, comunhão com o destino das suas 

personagens. Daqui, uma sinceridade sempre 

sentida em cada página, verdade de situações, 

justeza do vocabulário. (NAMORADO, 1939, 

página única) 

 

Bergamo (2008, p. 42) acrescenta que “as realidades sociais não 

se encontram diretamente refletidas na obra de arte”, necessitando do 

processo de mediação para serem refundidas artisticamente. Assim, o 

escritor de intenção realista documenta e transfigura os fatos da vida 

social, recusando enunciar indiscriminadamente opiniões políticas de 

sabor demagógico e sem nenhuma necessidade interna apresentada pela 

obra, como acresce Bergamo (2008), ainda que, em última análise, tudo 

não deixe de ser social e histórico, ou seja, político. Embora o autor 

neorrealista português traga para dentro de sua obra sua clara posição 

político-ideológica, entendo que o cuidado em escapar a um tom 

demagógico parece encontrar um tênue limite que passa pela 

consciência e seus desdobramentos sobre o que se poderia resumir, 

mesmo que incorra no risco de reducionismos e simplificações, em não 

perder-se de vista o advento da verossimilhança: 

 
A missão do romancista não é resolver os 

problemas mas mostrar sem mistificação, 

concretamente, como eles se põem aos homens, 

como os homens os resolvem [...] A missão do 

escritor não é mistificar a vida de nenhuma classe. 

Um romance sobre qualquer assunto pode ser neo-

realismo e é-o quando nos der vida integral. Com 

boas intenções, mesmo com boa observação faz-

se, por exemplo, um romance populista. Mas não 

se faz um romance neo-realista sem consciência, 

sem que os personagens sejam homens que 

procedam como procedem na vida real e não 

bonecos, não fantoches que levantam o braço 

quando o escritor lhes puxa pelo cordel ou abrem 

a bôca quando lhes estica o fio preso ao queixo. 

Os romancistas não se podem esquecer que esta é 

a função máxima do escritor neo-realista: dar vida 
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com o máximo de realidade [...] (FEIJÓ, 1943, p. 

319) 

 

Lukács (2009, p. 95) considera que é somente pela ironia que o 

escritor do romance atinge a liberdade, “a condição transcendental da 

objetividade da configuração”, “ironia que tem de buscar o mundo que 

lhe seja adequado no calvário da interioridade, sem poder encontrá-lo”, 

mas que faz com o que o romance se encontre, em sua feitura, com a 

situação do mundo. Esse espelho da ação narrativa, que reflete vida em 

obra como práxis social, faz-me concordar com a linha de pensamento 

de Lukács (1965) a indicar que é a própria vida que realiza os momentos 

essenciais do homem no mundo. Gomes (1948) acrescenta que o 

neorrealismo já se constituía numa nova atitude do pensamento que se 

objetivava numa interpretação da realidade, conjugando fatores internos 

e externos ao escritor.  

O transpassar vida-obra-vida como um fio de Ariadne que não 

encontra a sua ponta, seu entrelaçamento absoluto e definitivo, seu 

centro de convergência, na medida em que efetua um duplo mover-se 

entre a exteriorização do interno e a interiorização do externo, só 

aparenta-se possível de ser operado no romance neorrealista português, 

em meu entender, a partir de uma tomada de consciência. Esse ser-

consciente-no-mundo, que passa pela ideia da existência, “quer 

precisamente exprimir que a subjetividade humana não é real sem o 

mundo” (LUIJPEN, 1978, p. 53). Nesse sentido, Luijpen (1978) 

demonstra ainda que a fenomenologia existencial parte da existência ou 

intencionalidade desse sujeito no mundo, como abertura do sujeito ao 

que não é o próprio sujeito, às coisas materiais, ao mundo, no sentido de 

mútua implicação. Essa explicação de contornos filosóficos, advinda das 

vertentes da fenomenologia e do existencialismo, é a que, a meu ver, 

procura de forma mais precisa divisar a influência da mundividência do 

autor sobre sua narrativa/obra, ou aquilo que também se poderia 

denominar sua práxis artística. A importância da práxis artística, que se 

apresenta tão necessária à produção artística neorrealista, advém, 

portanto, da tomada de uma consciência da realidade que garanta ao 

autor ou artista o mergulho em seu escambo interior, à rica troca do que 

se vê e do que se sente, sem abrir mão do manancial mnemônico, para 

assim arrancar de seu cadinho a solução certeira, mas nunca mágica, que 

o permita retratar a realidade necessária à obra.  

Torna-se lógico, nesse caso, reforçar o fato de que nenhuma 

realidade escrita ou retratada pode, em sua fidelidade ao objeto, ignorar 

a passagem pela interioridade subjetiva do artista, pela sua 
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mundividência, e, sendo assim, por um ponto de vista particular, 

hipótese que no decorrer desta pesquisa será submetida ao romance 

objeto deste estudo. Justifica-se, assim, o uso teórico de um autor da 

fenomenologia existencialista conjuntamente com autores como Lukács 

e Benjamin que, flanando pelo materialismo histórico e dialético, 

mobilizam conceitos como práxis e memória. Nesse sentido, 

Sacramento (1985, p. 32) aponta que “as circunstâncias em que surgiu o 

neo-realismo português obrigaram-no a vazar na ficção literária não só 

os testemunhos de natureza estética, como também os depoimentos 

ideológicos e morais e os inquéritos sociais”. Pomar (2014, p. 61) 

acrescenta que “o artista vai afirmar-se naquilo que verdadeiramente lhe 

pode garantir lugar na memória dos homens: a sua correlação com a 

história, com o tempo em que vive, com a classe a que pertence”. Por 

fim, Bustamante (2011, p. 36) esclarece ainda mais essa espécie de 

práxis autoral ao declarar que os artistas neorrealistas, apesar de 

mirarem o coletivo, a condição agrária, os direitos dos operários, 

trouxeram também suas experiências pessoais que ajudaram a imprimir 

em sua arte traços estéticos individuais que muito contribuíram para a 

heterogeneidade do movimento.  

Na busca de um percurso teórico que legitime a investigação da 

mundividência do autor dentro de uma romance neorrealista português, 

observo pertinente incluir a posição de Miranda, retirada do prefácio de 

O que é um autor? (FOUCAULT, 1992, p. 15), que percebe “ser melhor 

que a desconstrução das categorias de autor ou de sujeito passem pela 

biografia, pois esta é a figura de salvação do singular”. A função autor, 

segundo Foucault (1992), estaria ligada ao modo de existência, de 

circulação e de funcionamento de alguns discursos no interior de uma 

sociedade, ou seja, na definição da maneira como se exerce essa função 

autor, em que condições, em que domínio, entre outros condicionantes, 

o que compreendo permitir sondar na continuidade desta pesquisa 

possíveis marcas de uma relação de fundamental reflexo entre os 

elementos das narrativas neorrealistas portuguesas e a mundividência de 

seus autores, em especial, neste caso, no que se refere ao romance 

Unhas Negras. Desnecessário seria, a meu ver, questionar a relevância 

na literatura neorrealista portuguesa de exemplos como o retrato dos 

ceifeiros alugados para trabalhar nos arrozais do Ribatejo, ou dos 

sacrifícios dos operários chapeleiros de São João da Madeira, ou ainda 

dos malogros dos trabalhadores na lavoura de milho ou na produção da 

cal na aldeia de Corrocovo, como se a desconsiderar o peculiar 

fenômeno que leva uma particular concepção ou experiência de mundo - 

que já não cabe no interior de uma só vida ou mundo pessoal e que só 
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encontra função em sua relação interno-externo, imanente-transcendente 

– acabar-se transbordando para as páginas escritas como num reflexo 

mútuo contra o espelho “vida-obra-vida”. 

A respeito do narrador, autor e sua visão de mundo, Benjamin 

(1994, p. 221) projeta-o entre os sábios que sabem recorrer ao acervo de 

toda uma vida, o que não inclui apenas a própria experiência, mas 

especialmente a experiência alheia, como quem “assimila à sua 

substância mais íntima aquilo que sabe ouvir dizer”. Essa aproximação 

do autor/narrador com a experiência/memória encontra no conceito da 

história outra chave de leitura:  

 
Articular historicamente o passado não significa 

conhecê-lo ‘como ele de fato foi’. Significa 

apropriar-se de uma reminiscência, tal como ela 

relampeja no momento de um perigo [...] O perigo 

ameaça tanto a existência da tradição como os que 

a recebem. Para ambos, o perigo é o mesmo: 

entregar-se às classes dominantes, como seu 

instrumento. Em cada época, é preciso arrancar a 

tradição ao conformismo, que quer apoderar-se 

dela. (BENJAMIN, 1994, p. 224). 

 

O historiador mencionado por Benjamin, aquele capaz de 

recuperar o passado por intermédio da rememoração, recriando-o no 

próprio presente, transformando-o em coisa sua, é o mesmo que se opõe 

ao historicista que divisa a história como um tempo homogêneo e vazio. 

É também quem mais se aproxima do autor/narrador inferido por 

Lukács, aquele que consegue vislumbrar, em termos materialistas, o 

sujeito histórico que a história historicizada optou por soterrar: “Não 

existem, nas vozes que escutamos, ecos de vozes que emudeceram?” 

(BENJAMIN, 1994, p. 223). Contar a história dos vencidos, desenterrar 

as vozes emudecidas, os heróis invisíveis, menores e desprestigiados, os 

cães da vida, os infames sem raça, pedigree nem estirpe, é desde sempre 

afrontar fronteiras insidiosas, é bradar contra o injusto e falso veredito 

que ameaça a história oficialmente contada, a dos vencedores que não 

cessam de vencer.  

Contar a história dos vencidos é, nesse sentido e a meu ver, 

também ser vencido pela Grande História. Ao comparar o materialismo 

histórico a um autômato, a um enxadrista mecânico que não é capaz de 

ganhar a partida da história, Löwy (2005) indica que esse “ganhar a 

partida” tem um duplo sentido: o de uma correta interpretação que 

remeta a uma luta contra a visão da história dos opressores e, de outro 
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lado, o da possibilidade de vencer o próprio inimigo histórico que se 

situa nas classes dominantes e que, em 1940, época em que Walter 

Benjamin desenvolveu seu conjunto de teses “Sobre o conceito de 

história”, respondia pelo nome de fascismo. A experiência apontada por 

Benjamin (1989), capaz de esgravatar a memória involuntária, a do 

inconsciente, guarda em seus recônditos os segredos invioláveis e 

inenarráveis pelo sentido cronológico-linear, somente passíveis de 

submergir ao conhecimento histórico sob pedaços, estilhaços, 

fragmentos, ameaçando desorientar e desnortear o status quo, o mesmo 

que faz soterrar no caudal milenar do esquecimento o que se apresente 

estranho à sua lógica fundamental. Em sua breve memória aos ceifeiros 

migradores do Ribatejo retratados em Gaibéus, Alves Redol oferece 

uma viva expressão da esperança morredoura que a história implacável 

dos vencedores reserva aos personagens neorrealistas, enquanto 

vencidos pelo destino a si confiados: 

 
Traiu-nos o lugar, sujeito às tropelias de uma luta 

em que o peso da nossa mão não bastava para 

mandar nas rédeas do futuro; traiu-nos o tempo, 

porque o imperialismo buscava a teta de mercados 

que lhe mingassem a gula e aqui não pautava o 

seu destino, sequer pela burguesia liberal; traíram-

nos os espelhos ilusórios em que nos 

embevecemos, na mira da imagem de um 

estímulo, talvez porque o embalar da esperança 

valha mais do que o desespero da realidade 

desesperada; traíram-se a si mesmos quantos 

marcaram o tamanho para a penação, talhando 

fatos à medida da própria vida ou das suas 

ambições, e acabaram desiludidos com refúgio na 

morte civil. Vimos muitas miragens no deserto, 

talvez porque a sede da desafronta nos secasse a 

lucidez. Precisávamos de ter um povo, criarmo-

nos com ele, e caminhámos ao seu encontro sobre 

nuvens de ilusões, supondo que pisávamos terra 

firme. E julgámos muitas vezes o País pelo que 

desejávamos, desconhecendo que as alienações 

divergem. (REDOL, 1965 p. 13-14) 
 

 A passagem do prólogo de Gaibéus desvela a confidência de 

uma intenção político-histórica derrotada, traída segundo as palavras do 

autor como tantas vezes já foram traídos os vencidos. O sadio combate 

de juventude que o próprio Redol (1965) atribuiu aos neorrealistas 
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portugueses encontrava o único desfecho a que a causa política 

neorrealista, simpática às classes exploradas, poderia culminar: o da 

inadiável e real derrota. Se a transformação social em solo português 

não se tornaria viável por intermédio apenas dos esforços da literatura 

ou da arte, os neorrealistas portugueses não deixaram, entretanto, de 

vivenciar o entusiasmo de momento que suas obras angariaram junto ao 

público português, pequeno e pouco alfabetizado é verdade, mas 

suficientemente representativo para fecundar a semente da consciência 

intentada pelo movimento e que provavelmente, numa confluência de 

fatores, levaria aos acontecimentos que convulsionaram o país no ano de 

1974. A história do neorrealismo português é também, portanto, a 

história de um movimento artístico dos vencidos: atores, agentes e 

autores que se aproximaram da realidade do país para radiografar seus 

esqueletos alquebrados e curvos às vistas de todos, salvando-os pela 

memória do sempiterno lugar do olvido.     
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3 EM MEMÓRIA AO DESTINO DOS UNHAS NEGRAS 

 

Para a investigação de uma obra literária neorrealista, como é o 

caso do romance Unhas Negras, corpus deste trabalho, deverei 

considerar, enquanto metodologia de análise, além do pressuposto 

histórico e materialista a mobilizar a fundamentação teórica apresentada 

no capítulo anterior, também a perspectiva da mundividência do autor e 

seus entrechoques ou entrelaçamentos enquanto sujeito e subjetividade 

discursiva dentro da narrativa. 

O que se percebe já no prólogo de Unhas Negras, intitulado por 

João da Silva Correia de Orate, Fratres..., é o testemunho autoral de 

uma obra escrita a partir de suas reminiscências, terreno fértil à 

redescoberta de um passado encoberto, soterrado, nunca visível, e 

contributo indispensável à revelação da história dos sem nomes, 

atribuída ao pensamento benjaminiano, e da qual o neorrealismo 

português demonstra-se sectário. Em palestra realizada na Câmara 

Municipal de São João da Madeira, Figueiredo (1985) remete às 

palavras do autor no prólogo do romance Unhas Negras para ilustrar a 

sua intenção narrativa em retratar, por intermédio da memória, a massa 

anônima, o povo resignado e humilde: 

 
Pouco me pode ser creditado, neste livro, pelo 

lado da imaginação. Vêm dos tempos descuidosos 

da infância reminiscências a que dá vulto a 

saudade, de envolta com um sentido de piedade 

muito íntima pela memória de tantos humildes 

que na minha terra natal transpuseram em amarga 

penitência de sacrifícios o breve parêntesis da 

vida [...] Mas, cavando sempre, e sempre mais 

fundo, há que descobrir também, lá mais abaixo, 

na sapata desses alicerces, o cimento forte de 

muito suor e muitas lágrimas dos sacrificados, 

sem nome, daquela gente apagada e humilde que 

enxameia pelo mundo, e que, só de peregrinar na 

vida de joelhos, já cuida que viveu. (CORREIA, 

2003, p. 17-18) 

 

João da Silva Correia escreve a narrativa dos operários 

chapeleiros da cidade portuguesa de São João da Madeira, as suas 

reminiscências dos “unhas negras”, mais de quatro décadas após os 

acontecimentos presenciados, como ele mesmo revela mais adiante: 
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No lapso decorrido transformaram-se, no entanto, 

os aspectos. Mudou em importantes pormenores o 

panorama social; mudou amplamente o ambiente 

da acção do romance, encarado através de uma 

retrospecção íntima que jamais poderá ser 

averiguada pelos que não conheceram, há 

quarenta anos, locais e figuras evocadas; 

mudaram condições de trabalho; mudou de 

revolucionária maneira a circunstância 

topográfica; mudaram usos e costumes; mudaram 

normas de viver e conceitos de vida; mudaram até 

a nomenclatura e o valor da moeda. (CORREIA, 

2003, p. 18) 

 

O prólogo de Unhas Negras não se anuncia apenas como prova 

irrefutável do caráter anamnésico e testemunhal em relação a uma 

realidade, ainda que distante no tempo, vivenciada pelo autor. Evidencia 

também uma filiação do autor e sua narrativa ao desvelamento 

mnemônico da história desses vencidos pelo vapor das fulas da lã, pelas 

horas intermináveis de trabalho, pela indignidade da remuneração, pela 

degradação do corpo sem garantia alguma, pela miséria e opressão 

patronal: 

 
Mas se ao menos eu lograr cicio de bênção para os 

pobres chapeleiros do passado que curtiram o seu 

fadário de párias às escondidas de Deus e do 

mundo, se conseguir desenterrar do velho 

cemitério da minha terra tantos lábios que se 

franziram ao sabor do fel dos sofrimentos, tantos 

corações que não tiveram arrimo, tantos braços 

que não tiveram descanso, tantas e tantas almas 

que nem esperanças tiveram, se eu lhes puder 

angariar a reparação de uma bênção ou de uma 

prece – já tenho que bendizer das horas que 

consumi na factura do livro. Porque me atenho à 

ilusão de que a piedade pelos mártires ainda vale 

como retribuição, mesmo que pobre retribuição 

sem merecimento, à memória dos que não 

deixaram memória. (CORREIA, 2003, p. 19) 

 

Rancière (1994) evoca a existência de um relato fundador 

advindo de um duplo relato, forma literário-histórica inventada por 

Michelet capaz de conceder ao erudito um novo parceiro, o do 
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testemunho mudo. A teoria do testemunho mudo, que está relacionada à 

voz da morte, à do ocultado, aproxima-se do que João da Silva Correia 

adianta em seu prólogo de Unhas Negras, como se fizesse “necessário 

fazer falar os silêncios da história, estas terríveis pausas em que ela não 

diz mais nada e que são justamente seus acentos mais trágicos” 

(RANCIÈRE, 1994, p. 70). Ao desenterrar a memória dos sem memória, 

João da Silva Correia adentra o Hades conduzindo sua narrativa a um 

passado morto, à remota necrópole dos operários ocultados e mudos da 

indústria chapeleira de São João da Madeira. Assim, a percorrer essa 

cartografia dos esquecidos, o autor de Unhas Negras remonta às 

condições sociais, acontecimentos, geografia, hábitos e costumes que 

circunscrevem o ano de 1914, sem esquecer-se de sua própria memória a 

situar todos esses elementos no caudal caleidoscópico que se submete ao 

filtro existencial e artístico de si mesmo. É já nesse sentido que entendo 

existir uma diferença a considerar entre a escrita de Unhas Negras e a de 

alguns romances neorrealistas seguidores da visão etnográfica e de 

apreensão imediata do real, como é o caso da produção de Gaibéus por 

Alves Redol. No prólogo de seu romance, Redol (1965) torna claro que 

escrevera o romance em curto espaço de tempo a partir da recolha de 

material etnográfico coletado durante o período que passou em Lezíria 

Grande de Vila Franca de Xira, próximo de onde morava, a convite de 

Rodrigues Lapa, então diretor do semanário O Diabo. A narração a 

partir de uma realidade vivenciada estaria, conforme Freud apud 

Benjamin (1989, p. 109), alocada no plano do consciente, mais 

superficial, e “como tal não registraria absolutamente nenhum traço 

mnemônico”. Por outro lado, é no plano da memória, invocado por 

Benjamin (1989) para destacar os conceitos de mémoire pure advindo 

da teoria bergsoniana e de mémoire involontaire atribuído a Proust, que 

se encontra a abertura para a experiência: “Onde há experiência no 

sentido estrito do termo, entram em conjunção, na memória, certos 

conteúdos do passado individual com outros do passado coletivo” 

(BENJAMIN, 1989, p. 107). A narrativa de Unhas Negras remete aos 

fatos que acompanharam e marcaram decididamente a vida de João da 

Silva Correia quando tinha apenas 18 anos de idade, conforme Costa 

(1987). O autor escreveria o romance 40 anos depois, o que leva a crer 

que o material coletado por João da Silva Correia era 

predominantemente mnemônico, residual de sua experiência, diferente 

da concepção de Gaibéus em que seu autor recorre a dados imediatos, à 

observação direta, coletados em tempo e espaço muito próximos da 

escrita, característicos de uma obra constituída pela memória voluntária.  
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Para Figueiredo (1985), a nota dominante da obra de João da 

Silva Correia pode ser resumida em sua simpatia e compreensão pelos 

fracos, pelos doentes, pelos desprotegidos, a piedade para todas as dores 

e para todas as chagas, a solidariedade para com todas as vítimas das 

injustiças sociais. Em carta ao amigo José Moreira, datada de 10 de 

fevereiro de 1951, João da Silva Correia revela o seu entusiasmo por 

Unhas Negras, quando já havia escrito alguns capítulos do futuro 

romance: “Estou a ver se consigo evocar o ambiente de sacrifícios em 

que viveram e morreram tantos obreiros humildes da indústria de 

chapéus de antanho, na nossa terra natal. Se eu lograr dar realidade ao 

que trago na alma, talvez venha a publicar um livro capaz” (MOREIRA 

& CORREIA, 1997, p. 235-236). 

O retrato social da triste sina dos operários da indústria chapeleira 

de São João da Madeira, almejado por João da Silva Correia em Unhas 
Negras, pode também encontrar relação com o pensamento de Benjamin 

(1994, p. 135-136) ao se referir à solidariedade do especialista com o 

proletariado, que deve ocorrer de forma mediatizada, uma vez que a 

proletarização do intelectual quase nunca faz dele um proletário, mas 

um solidário com essa classe devido ao privilégio educacional. João da 

Silva Correia parece ter sido um desses especialistas/escritores/artistas 

que, durante o neorrealismo português, prontificou-se a descrever as 

vicissitudes sofridas por camadas sociais mais desprivilegiadas, muitas 

vezes invisíveis, como a dos operários e campesinos. Invisíveis como 

também acabaram muitos autores e suas obras ao se proporem, por 

intermédio de sua experiência, a desvelarem a memória de outros 

personagens vencidos e ocultados pela história. Essa condição de 

invisibilidade múltipla, em palimpsesto, não ignora o que é mencionado 

em prefácio/tradução de Sandra Regina Almeida acerca da obra e 

pensamento de Gayatri Spivak quando se refere à condição do 

subalterno: 

 
[...] Spivak refere-se ao fato de a fala do 

subalterno e do colonizado ser sempre 

intermediada pela voz de outrem, que se coloca 

em condição de reivindicar algo em nome de 

um(a) outro(a). Esse argumento destaca, acima de 

tudo, a ilusão e a cumplicidade do intelectual que 

crê poder falar por esse outro(a) [...] Para ela, não 

se pode falar pelo subalterno, mas pode-se 

trabalhar “contra” a subalternidade, criando 

espaços nos quais o subalterno possa se articular 
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e, como consequência, possa também ser ouvido. 

(SPIVAK, 2010, p. 14) 

 

Spivak (2010) demonstra um enfoque no subalterno ou oprimido 

do Terceiro Mundo, que não encontra representação isenta de reforçar 

sua condição de subalterno e sem voz quando abordado pelo intelectual 

do Primeiro Mundo, ocasionando assim condições de assimilação. No 

entanto, sua teoria parece poder ser deslocada também, preservando a 

disputa de classes, para o intelectual português do início do século XX 

em sua condição de “intelectual ocidental benevolente” que pensa agir 

em lugar do trabalhador local oprimido, ou agir em defesa dele, 

conforme preconiza as possibilidades de tradução para o termo alemão 

Vertretung, amplamente utilizado em seu estudo. Nesse caso, o 

problema colocado ao intelectual não é também o de se abster da 

representação do subalterno, mas esse Sujeito etnocêntrico, europeu, no 

caso de Unhas Negras, encontra-se em disparidade com o subalterno das 

classes inferiores, notadamente os operários e os campesinos, mesmo 

que operários e camponeses europeus. Há aqui outra forma de opressão, 

aceita à primeira vista como menos colonizadora, porém não menos 

emudecedora, e que, guardadas as distinções em relação à realidade 

colonial e imperialista estabelecida na Índia, também parece apelar ao 

chamado de Derrida em nome do “quase-outro” como mediador, capaz 

de “tornar delirante aquela voz interior que é a voz do outro em nós” 

(DERRIDA APUD SPIVAK, 2010, p. 83). Portugal no início do século 

XX, época em que transcorre o romance Unhas Negras, apesar da 

política colonial praticada por séculos e de ter saído recentemente do 

regime monárquico para o republicano, demonstrava grandes diferenças 

sociais e mantinha a maior parte da população analfabeta e pobre. Nesse 

cenário, entendo ser possível uma aproximação da condição de 

espoliado ou subalterno dentro do próprio país e de espoliado ou 

subalterno das colônias portuguesas exploradas, a ampliar para a 

realidade portuguesa do início do século XX a posição de Spivak (2010) 

e, dessa forma, considerar também o “olhar benevolente do intelectual” 

para o que ocorria, em pé de desigualdade social, tão próximo à sua 

porta. 

Em artigo intitulado Um Romance, publicado no dia 2 de maio de 

1954 no jornal O Regional, de São João da Madeira, José Gil começa a 

traçar um discurso a significar o recente surgimento da primeira edição 

de Unhas Negras, publicada no ano anterior: 
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“Unhas Negras” foi escrito num recordar 

constante do sofrimento, digamos socialmente 

injusto e até cruel dos operários chapeleiros da 

nossa terra, nos alvores deste século, e caracteriza 

sobremaneira uma época, senão todas as épocas, 

no sentido lato da expressão, enquanto e onde 

houver o problema social a debater-se entre o que 

seria justo e o que é injusto, perante os que 

vendem o seu trabalho. (GIL APUD COSTA, 

1987, p. 59) 

 

A terceira e última edição do romance, publicada em 2003, traz 

nas páginas iniciais um prefácio inédito e não assinado. Intitulado 

“Apontamentos para uma introdução à leitura de ‘Unhas Negras”, o 

prefácio apresenta informações sobre a vida do autor e o romance em 

questão: “João da Silva Correia quis, isso sim, honrar e perpetuar a 

memória dos que mais sofreram e, implicitamente, dizer que vale a pena 

lutar, que é preciso lutar, hoje como ontem, pelos ideais de Justiça e 

Liberdade” (CORREIA, 2003, p. 10-11). O prefácio oferece ainda 

detalhes sobre a vida sacrificada dos chapeleiros locais: 

 
Naquela data, segunda década do século vinte, a 

vida dos operários chapeleiros de S. João da 

Madeira era uma contínua e “amarga penitência 

de sacrifícios”. Habitavam casas, autênticos 

tugúrios, a mais das vezes térreas, sem as mínimas 

condições de conforto: telha vã, com um só 

compartimento, sem luz, sem água, sem 

aquecimento além do que era proporcionado pelo 

fogo da lareira, que se limitava ao mínimo 

necessário à confecção de alimentos. E o magro 

sustento constava de hortaliças, batatas, pão, raras 

vezes bacalhau ou peixe de categoria inferior. 

Carne era luxo a que, por sorte, acediam uma ou 

duas vezes por ano. Vestiam pobremente, mais 

remendos que roupa digna desse nome [...] 

(CORREIA, 2003, p. 9) 

 

E mais: 
 

Trabalhavam treze a catorze horas por dia, faziam 

serões noite dentro. Não tinham qualquer espécie 

de assistência. Quando doentes, ou feridos por 
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acidentes de trabalho, a situação era ainda mais 

dramática, pois deixavam de receber o magro 

salário semanal [...] Não havia reforma: o operário 

incapacitado de trabalhar, por acidente, doença ou 

velhice tinha um único caminho à sua frente: a 

mendicidade. (CORREIA, 2003, p. 10) 

 

Com a finalidade de melhor compreender o contexto onde é 

urdido o enredo de Unhas Negras, julgo ser necessário demonstrar a 

seguir a realidade que cercava os operários chapeleiros de São João da 

Madeira no início do século XX.  

 

3.1 UM PARÊNTESIS REAL: A VIDA DOS OPERÁRIOS 

CHAPELEIROS 

 

Cruz (2015) salienta que a produção de chapéus inicia na cidade 

do Porto no século XIV, como uma das indústrias mais antigas e 

tradicionais da cidade. Valia-se, como principal matéria-prima, da lã 

grossa que servia à produção de sombreiros de abas largas usados 

principalmente pelos trabalhadores do campo. Segundo a autora, é 

somente a partir do século XVIII que a produção de chapéus em 

Portugal se diversificaria com o uso de pelos provenientes de outros 

animais, como é o caso do castor, da lebre, da vicunha e do coelho, e 

que resultavam em chapéus finos destinados a uma classe social urbana, 

de mais posses e mais exigente. Por seu turno, São João da Madeira, que 

desde o início do século XIX até 1924 era uma freguesia anexada ao 

concelho de Oliveira de Azeméis, teve todo o seu desenvolvimento e 

história balizados pela indústria chapeleira local. No início do século 

XIX, São João da Madeira vivenciava a seguinte situação:  

 
[...] no início do século passado, São João da 

Madeira não passava de um pequeno aglomerado 

populacional, quando, em 1802, foi criada a 

primeira fábrica de que há conhecimento, 

precisamente uma chapelaria, pertencente a J. 

Gomes de Pinho. Tudo indica, no entanto, que já 

em meados do século XVIII se fabricavam aí 

chapéus de lã. (COSTA, 1987, p. 32) 

 

A primeira fábrica de pelos de coelho de São João da Madeira, 

destinada a chapéus finos, só entraria em funcionamento em 1891, com 

António José de Oliveira Júnior. Reconhecida figura grata a S. João da 
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Madeira, tendo recebido do governo o diploma de Mérito Industrial e 

Agrícola, António José de Oliveira Júnior viria a construir mais tarde, 

em 1914, a Empresa Industrial de Chapelaria, considerada na época a 

maior fábrica da Península Ibérica
21

. Atualmente o prédio da antiga 

fábrica sedia o Museu da Chapelaria na cidade.  

A realidade vivida pelos operários da indústria chapeleira de São 

João da Madeira no início do século XX, observada in loco por João da 

Silva Correia, faz com que Costa (1987) aponte o que vem a considerar 

uma grande causa a serviço da escrita do romance: a reivindicação ao 

direito a uma jornada diária de oito horas de trabalho naquela indústria. 

Para isso, recorre à descrição minuciosa do cotidiano dos operários e das 

dificuldades enfrentadas em seu ofício: 

 
 Nas cidades ou nos centros fabris, os operários 

vestiam-se quase só de ganga e as mulheres de 

chita; os trabalhadores dos campos apenas podiam 

vestir de surrobeco; em todos, o pano cru era o 

tecido aplicado nas roupas brancas. Ainda a 

profunda diferença de classes se podia observar na 

cobertura: os operários usavam boné ou barrete 

conforme as regiões; a pequena burguesia usava o 

chapéu de coco, até como afirmação democrática 

contra a nobreza (ou grande-burguesia encartada), 

que ostentava o chapéu alto (a quartola, no dizer 

irreverente do povo) [...] a maioria das famílias 

não dispunham de recursos para custear o aluguer 

de uma casa ou provinha a este encargo com a 

privação doutras necessidades da existência 

quotidiana [...] O trabalhador era forçado a 

emigrar de ofício para ofício, de terra para terra, 

ou lançado subitamente no desemprego, onde logo 

deparava com dificuldades quase insuportáveis 

para obter novo emprego com a urgência que o 

oprimia. O trabalhador desempregado, tal como 

na doença, não poderia contar com a mesma 

assistência, como não poderia contar que fosse 

encaminhado para qualquer actividade a que se 

adaptasse, de modo que cada dia sem trabalho era 

dia de fome para ele e para toda a família. Quando 

doentes, perdiam o salário correspondente aos 

dias de ausência; quando acidentados no trabalho, 

                                                        
21 Fonte: www.museudachapelaria.blogspot.com. Acesso em 07/10/2017. 
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sofriam o mesmo desconto e tinham de se tratar 

com os recursos próprios, sempre nulos, dado que 

os patrões não tinham que se preocupar com isso e 

não raro despediam os acidentados ao seu serviço. 

Quando velhos ou inválidos, ficava aos 

trabalhadores por tal despedidos sem a menor 

compensação, nem consideração pelo número de 

anos de casa e pelo esforço dispendido, apenas o 

recurso à mendicidade ou ao amparo de 

familiares, sempre dispensado com sacrifício. 

(CARVALHO APUD COSTA, 1987, p. 53-55) 

 

Costa (1987) ainda aponta que as famílias dos operários viviam 

em barracas ou pardieiros que não contavam com casa de banho e 

sistemas de fossa, expostas a toda a sorte de doenças. Conviviam com 

salários que poderiam aumentar ou baixar consoante a vontade do 

patrão, com as péssimas condições das instalações e salubridade durante 

as treze ou quatorze horas de trabalho nas oficinas, quando não 

prolongadas por serões até a noite alta, que muitas vezes provocavam 

graves doenças, incluindo a tuberculose que os dizimava sem defesa. O 

mesmo autor ainda salienta que a jornada de oito horas de trabalho no 

comércio e na indústria portuguesa, ainda que sob oposição da classe 

patronal, só se verificaria em maio de 1919. 

A imprensa sindical também contribuiu para uma maior clareza 

das condições de trabalho e vida dos operários da chapelaria em São 

João da Madeira. O jornal O Chapeleiro, órgão de propriedade da 

Federação Nacional dos Operários Chapeleiros Portugueses, divulgava 

na edição de 1 de novembro de 1914 a situação em que se encontravam 

os filhos de operários, crianças e jovens sujeitos a condições 

degradantes de trabalho na indústria chapeleira portuguesa e que não 

encontravam uma legislação que os protegesse: 

 
Olhemos para essas officinas como são tratados os 

filhos dos proletários, arrancados à mais 

elementar instrucção no início da sua existência, 

obrigando-os a trabalhos que a sua organisação 

phísica não comporta.  

Vejamos como os filhos dos trabalhadores em 

officinas sem ar nem luz, são, além do trabalho 

insano a que se submettem, obrigados, como 

verdadeiras alimárias, a puxar carros com pesos 

maiores do que as suas forças, sobre ladeiras 

íngremes, ou então carregando com toda a sorte 
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de carretos à semelhança de moços de frétes. 

(LIMA & RIBEIRO, 1987, p. 182) 

 

O mesmo jornal, em edição de 7 de agosto de 1910, nominava de 

“feira franca” a situação de trabalho e política de salários vivida pelos 

operários chapeleiros em Portugal. A realidade injusta e desigual que 

pesava sobre os operários chapeleiros no século XIX e início do século 

XX passava por uma falta de consciência de classe, o que pareceu levar 

também à contraditória discussão sobre a mecanização da indústria 

chapeleira na mesma época, como um elemento a mais a demonstrar 

uma ausência de unidade entre a classe, inclusive entre aqueles que a 

representavam. Costa (1987) explicita que quadros sindicais mais 

esclarecidos à época, ao perceberem a inevitabilidade da mecanização, 

atribuíam a emancipação dos trabalhadores à apropriação dos 

instrumentos de trabalho e meios de produção. A relativa aceitação da 

mecanização por parte desses quadros sindicais, mencionada por Costa 

(1987), parece não encontrar eco ou compreensão por parte do mesmo 

autor, o que parece ter contribuído para uma insegurança e divisão 

dentro da própria classe operária quanto à iminente mecanização: 

 
Os chapeleiros, que durante décadas 

representaram um grupo profissional 

relativamente privilegiado e uma aristocracia 

operária herdeira de um passado próspero, 

assistiam ao declínio do seu ofício e o 

desmantelamento do saber profissional que lhes 

havia granjeado a posição particular de que 

gozavam. (COSTA, 1987, p. 42) 

 

Essa espécie de cortina de fumaça a encobrir os verdadeiros 

sofrimentos dos operários chapeleiros de São João da Madeira que, 

distantes de partilharem das condições materiais da aristocracia 

portuguesa, defrontavam-se ainda com a ameaça da mecanização da 

“fábrica nova”, parecia se adensar e fortalecer com a própria indecisão 

alimentada publicamente pelo movimento sindical e operário à época. 

Em matéria intitulada A Machina, publicada na edição de 6 de agosto de 

1911 do jornal O Chapeleiro, aparece um claro exemplo de antagonismo 
de opinião sobre a mecanização na indústria de chapéus no país: 

 
A machina produzindo n’uma hora tanto ou mais 

do que um determinado número de operários 

poderia produzir durante um dia, fez desapparecer 
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a pequena indústria caseira, concentrando n’uma 

fábrica, que mais não é do que uma prisão, e 

forçando a um trabalho árduo e fatigante centenas 

de trabalhadores, que antes eram livres, e a quem 

tornou escravos do capitalismo, creando a lei do 

salário pelo aniquilamento do trabalho manual [...] 

Como inevitável consequência d’este facto resulta 

que o número dos sem trabalho é cada vez maior 

[...]  

Que fazer, pois? 

Condenar a machina? Não! Nunca! A machina 

que tendo creado o regimen do salario lhe 

preparou depois a redução, fomentando a mais 

horrorosa miséria, não pode nem deve ser 

combatida, porque é a ella que no futuro cumprirá 

a produção de tudo o que deverá constituir a 

felicidade dos povos. (LIMA & RIBEIRO, 1987, 

p. 179-180) 

 

A inevitável introdução da mecanização na indústria chapeleira 

de São João da Madeira, fato que assombrava os operários e que 

ocasionou o episódio da “fábrica nova” sobre o qual discorrerei na 

sequência, foi motivada pela crise econômica do setor que se anunciava 

em Portugal. A matéria intitulada A crise e os chapeleiros, de Carmo 

Barão, publicada na edição de 5 de agosto de 1914 de O Chapeleiro, 
oferece um panorama das dificuldades que se avizinhavam: 

 
Não tem melhorado a situação economica da 

industria de chapelaria, antes se tem agravado e 

muito consideravelmente aqui em Lisboa, onde a 

fulla, como já por vezes o tenho afirmado, tende a 

desapparecer com toda a velocidade [...] 

N’esta jiga-joga de interesses quem soffre sempre 

as deploraveis consequencias de tudo isto são os 

pobres operarios que não teem outro recurso para 

ganharem os parcos alimentos com que se 

sustentam e os seus, além do seu braço extenuado 

n’uma produção ingloria para si e productiva para 

o capitalismo. (BARÃO APUD LIMA & 

RIBEIRO, 1987, p. 183) 
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3.2 A INEVITÁVEL REVOLTA CONTRA A “FÁBRICA NOVA” 

 

Em São João da Madeira o episódio da “fábrica nova”, nome 

como ficou conhecido um fato verídico ocorrido em 1914 e que se 

constituiu numa manifestação dos operários contra a Empresa Industrial 

de Chapelaria, cujo um dos sócios-proprietários era António José de 

Oliveira Júnior, não passou incólume pelos jornais. O Chapeleiro, de 28 

de novembro de 1914, anunciava de forma panfletária: 

 
CHAPELEIROS, ALERTA! 

 

N’este momento em que a crise avassala 

assustadoramente a nossa classe, os ex-operarios 

Oliveira e Palmares, de S. João da Madeira, 

pretendem com o seu espirito de ganancia que é 

simplesmente o que os leva a introduzir a 

mechanica na sua fabrica, arruinar mais ainda a 

nossa classe, e desprestigiar ainda mais a industria 

de chapelaria. 

Basta de descredito!... Basta de ruina!... 

(LIMA & RIBEIRO, 1987, p. 184) 

 

Costa (1987) relaciona as diversas versões publicadas nos jornais 

de São João da Madeira e do Porto sobre o episódio, variando de jornal 

para jornal o número de operários envolvidos no fato: de quinhentas a 

mil pessoas. Em alguns casos, as matérias jornalísticas referem-se a uma 

multidão de operários. Outra informação dissonante entre os veículos 

midiáticos à época diz respeito à maneira como os industriais receberam 

a comissão de operários encarregada de negociar com a empresa: ora 

necessitaram arrombar a porta principal da fábrica, ora foram recebidos 

com muita atenção pelos sócios da empresa. De certo, como afirma 

Costa (1987), existe somente a publicação de O Chapeleiro no dia 

seguinte ao acontecimento, quase decorrido 24 horas do episódio, dando 

conta de que os industriais satisfaziam por completo as reivindicações 

dos operários com a saída de dois alemães de São João da Madeira e a 

intenção de suspender o trabalho mecânico, o que, em realidade, não 

veio a durar muito, já que no mesmo ano a nova fábrica colocava em 
funcionamento o seu maquinário.  

A “fábrica nova” dispunha de equipamentos e máquinas 

inovadoras de origem alemã e empregava um número considerável de 

operários que: 
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[...] temiam perder os seus postos de trabalho com 

o progresso técnico e por isso resolveram unir-se 

para organizar uma greve de chapeleiros, que se 

realizou em Novembro de 1914. Esta foi a 

segunda greve dos chapeleiros planeada em S. 

João da Madeira, pois a primeira sucedeu em 

1904. A greve de 1914 marcou toda a história 

fabril e social de S. João da Madeira, destacando-

se a nível nacional. Os operários chapeleiros 

pretendiam, através da greve, a não mecanização 

da fábrica, que estava prestes a entrar em 

laboração no edifício novo. Pretendiam 

igualmente um aumento salarial e desejavam que 

a empresa despedisse os técnicos alemães que 

tinham sido contratados para ensinarem os 

operários portugueses a trabalhar com as 

máquinas modernas. (CRUZ, 2015, p. 61) 

 

Amaral (1967), ao aludir à preocupação dos operários em 

perderem seus empregos com a mecanização iniciada pela “fábrica 

nova” em São João da Madeira, acrescenta que o trabalho totalmente 

manual da fabricação dos chapéus levava os operários a uma vida dura e 

sacrificada, sem turnos de trabalho específicos e chegando a trabalharem 

doze horas por dia. Cruz (2015) destaca que os filhos dos operários 

chapeleiros, após concluírem a terceira classe, eram inseridos por seus 

pais como aprendizes no trabalho da fábrica, uma vez que as famílias 

proletárias não tinham condições de sustentarem a educação deles. 

Assim, o trabalho infantil, que iniciava entre dez e doze anos de idade, 

foi uma maneira de muitas famílias aumentarem seus rendimentos, 

impedindo os filhos de frequentarem o ensino escolar. Os operários 

davam o nome de “moços de recados” a essas crianças. Serrão (1983, p. 

137) amplia a questão a toda a produção portuguesa que, até aquele 

período, tinha o trabalho básico, fundamentalmente na agricultura e na 

indústria, “levado a cabo por indivíduos sem quaisquer vislumbres de 

escolaridade”.  

Cruz (2015) traz ainda outro dado importante: até a década de 

1960 os homens tinham um salário maior que as mulheres na indústria 

de chapéu. Neste quesito de desigualdade de salários entre operários 

homens e mulheres, o jornal A Opinião de 19 de novembro de 1914, na 

seção Marco postal de S. João da Madeira, comunica o fim dos 

conflitos referentes ao episódio da “fábrica nova” com um acordo 
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satisfatório a ambas as partes: “A firma Oliveira, Palmares & C.ª após 

diversas conferências entre os operários e patrões, apresentou a seguinte 

proposta: Admitir todos os antigos operários, com um salário (mínimo) 

de 500 réis diários e 200 réis para mulheres” (COSTA, 1987, 48). 

A insurreição dos operários chapeleiros de São João da Madeira 

contra a “fábrica nova” teve ainda uma provável influência do 

movimento “ludista” ocorrido na Inglaterra: 

 
Ficou célebre o movimento ludista em Inglaterra, 

que atingiu o auge em 1811-1812 e começou com 

um levantamento dos fabricantes de meias no 

condado de Nothingham. Em nome do místico 

general Ludd – daí o nome do movimento – os 

ludistas agiam em grupos de cerca de 50 e 

desciam, rápidos, a uma aldeia após outra para 

destruir as máquinas de malhas, desaparecendo, 

tão silenciosamente como tinham vindo, sem que 

as autoridades os conseguissem apanhar. 

(COSTA, 1987, p. 39) 

 

O levantamento do que a bibliografia e jornais da época relataram 

sobre o episódio da revolta dos operários chapeleiros contra a “fábrica 

nova” justifica-se pelo fato do ocorrido ter servido de inspiração para 

um dos capítulos do romance Unhas Negras, o que de antemão 

demonstra uma incorporação à obra de elementos da realidade 

vivenciada pelo jovem autor na época: 

 
Este facto é citado num romance “Unhas Negras”, 

sendo seu autor João da Silva Correia. Esta 

interessantíssima obra literária, cuja acção se situa 

em S. João da Madeira, dá ao leitor uma imagem 

perfeita da epopeia do operário de chapelaria 

desta época. Quem de facto pretender saber o que 

era a vida de sofrimento amargo do operário 

nestes primeiros anos do nosso século na indústria 

de chapéus, a obra de João da Silva Correia, dá-

lhe um ambiente autênticamente verdadeiro. O 

título “Unhas Negras” relaciona-se com o aspecto 

que têm as mãos dos operários que trabalham na 

“Fula”, que, com o contacto com os ácidos do 

“secret”, ficam nesse estado. (AMARAL, 1967, p. 

128-129) 
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Os fulistas, operários que trabalhavam na “fula” dentro do 

processo de produção do chapéu, estavam sujeitos a peculiares 

condições degradantes de trabalho e risco de adoecimento: 

 
A Fula era a seção mais importante e a mais 

perigosa para saúde do fulista, devido às 

condições fabris difíceis em que o operário estava 

sujeito. O ambiente era muito quente no verão e 

muito húmido no inverno. No verão os operários 

quase que eram forçados a trabalharem de tronco 

nu devido ao calor insuportável. Naquele tempo 

trabalhavam sem proteções e eram obrigados a 

inalarem os produtos químicos presentes nas 

águas quentes com as quais trabalhavam 

diariamente. A inalação desses químicos 

provocava graves problemas de saúde. Os fulistas 

chegavam a ter pneumonias e intoxicações 

mercuriais. A seção da Fula consistia na junção 

das duas pastas de feltro numa única peça, criando 

uma carapuça, onde os operadores se encontravam 

à volta de um tanque a mergulhá-lo em líquido, 

composto de químicos com o uso do mercúrio, 

chamado a composição secretagem, destinada a 

realizar transformações específicas no pelo. O 

mercúrio foi um químico que contribui para o 

aceleramento do processo de feltragem desde os 

tempos remotos. (CRUZ, 2015, p. 73) 

 

Os fulistas ou “unhas negras”, “essa récua de gente sem nome” 

(CORREIA, 2002, p. 69), que “de andar periclitante, lembravam 

autómatos” (CORREIA, 2002, p. 49) são descritos, como subclasse 

operária, dentro do terceiro capítulo de Unhas Negras, onde é narrada a 

assembleia realizada pela Associação dos Operários Chapeleiros de São 

João da Madeira para discussão de uma pauta de reivindicações aos 

patrões:  

 
Ergueram-se os fulistas, figuras de fadiga mais 

apagadas, pálidas do vapor tóxico das fulas, 

metidos em si mesmos, como que conscientes do 

rigor da sua insignificância como membros da 

classe. Ostentavam estes, nas mãos, todos e cada 

um, unhas negras deformadas e grossas, muito 

roídas dos ácidos, a rematar os dedos escaldados. 

E ergueram-se também os do grosso – os da lã – 
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os mais menos, os párias dos párias, muito 

inseguros de si, visivelmente envergonhados entre 

a mais camaradagem. Desengonçados, pálidos, de 

fisionomias fixas, sem vida, sem expressão, mais 

pareciam figuras de cera num museu histórico. 

(CORREIA, 2003, p. 46) 

 

O cotidiano de trabalho executado por esses operários, os fulistas, 

sua etapa no processo de produção do chapéu, também aparece descrita 

no romance Unhas Negras com detalhes e minúcias que fazem 

depreender a convicção de que João da Silva Correia conhecia, de 

maneira técnica, o objeto de sua ficção: 

 
Naquela seção, ao centro da vasta quadra, havia 

espécie de dois tanques em octógono regular, com 

metro e tanto de altura, ambos circundados por 

degrau corrido, que servia de poleiro aos 

operários. Ao centro de cada tanque havia 

caldeirão de cobre a expelir constantemente 

baforadas de uma poção acremente odorífera, com 

vitríolo à mistura, em ebulição, ebulição mantida 

por jacto contínuo de vapor canalizado, regulado 

por válvula ali ao alcance dos homens [...] Ali, o 

amanho mais penoso da muito penosa e insalubre 

missão de fabricar chapéus. Há quem ainda chame 

às fulas, mesmo às modernas fulas, inferno dos 

vivos [...] A cada qual das oito faces da figura 

geométrica oferecida por cada tanque, um homem 

de torso nu, debruçado ao centro, invariavelmente 

pálido, cabeleira em desalinho, lábios sempre 

franzidos em ricto de amargor e sacrifício, 

sapatilhas de madeira cingidas por correias a cada 

uma das mãos de unhas empoladas e negras, como 

se fossem de demónios – trabalhava peça informe 

e sem consistência. Ora a estendia na borda do 

tanque e a amaciava cuidadosamente com as 

espátulas de madeira; ora a mergulhava na água 

fervente retirando-a logo a seguir; ora a elevava à 

altura dos olhos – mira, torna a mirar – em busca 

de corpúsculos adventícios que logo catava, um 

por um, com as negras unhas em pinça, do polegar 

e do indicador. (CORREIA, 2003, p. 149) 
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As referências ao aspecto das unhas desses operários, 

deterioradas e enegrecidas por conta da faina da fula, repete-se dentro de 

Unhas Negras como a lembrar ou fixar a condição de inferioridade e 

subalternidade que traziam como marca permanente nas mãos, muitas 

vezes passíveis de escárnio. O personagem Gonçalo Pimpão é um 

desses: 

 
Nos flancos do busto esgrouviado, como remate 

dos pulsos ossudos, pendiam as mãos de dedos 

pálidos e compridos. E como remate dos dedos, 

umas unhas negras, grossas e encarquilhadas, as 

quais, em contraste com a lividez cutânea, mais 

pareciam tições. (CORREIA, 2003, p. 22-23) 

 

Ou como a descrição de outro personagem importante do 

romance, Gervásio Baptista, que trazia na face “o mesmo tom cetinoso 

de pergaminho, e nas extremidades dos dedos descoloridos, as mesmas 

unhas negras, grossas e enviesadas” (CORREIA, 2003, p. 27). Do ponto 

de vista biográfico, entendo que, se existe uma biografia em Unhas 

Negras, o biografado, nesse caso, não é uma pessoa ou personalidade, 

mas sim os próprios operários que trabalharam na indústria chapeleira 

de São João da Madeira no início do século XX, em condições 

precárias, antes ainda da existência da “fábrica nova” e suas inovações 

produtivas. É nesse sentido que a narrativa de Unhas Negras pode se 

aproximar da classificação de Levi (1996, p. 175) como espécie de 

biografia modal: “na verdade, a biografia não é, nesse caso, a de uma 

pessoa singular e sim a de um indivíduo que concentra todas as 

características de um grupo”. 

 

3.3 A MÁQUINA É O LOBO DO HOMEM? 

 

A ameaça da máquina estrangeira, temível inimigo do operariado 

português no início do século XX, conforme Costa (1987), não deixaria 

de se concretizar, de se tornar uma realidade industrial em Portugal. 

Resultado disso pode ser verificado em outros romances neorrealistas 

portugueses, onde se constata também a presença perturbadora da 

máquina no trabalho. É o caso de Gaibéus, em que a máquina aparece 

como uma extensão do corpo do homem, do trabalhador camponês, a 

ditar seu ritmo, a maquinizar o homem: 
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A azáfama ali não pára; as máquinas não sentem 

cansaço e os homens devem acelerar as mãos ao 

seu ritmo. Os volantes perderam os raios com a 

velocidade e as correias passam velozes, um 

pouco bambas. O braço da cambota não se 

desalentou ainda e os cilindros arfam, mas não 

estão afadigados. O manómetro não desceu dos 

quatro e as bielas da válvula de moderação 

rodopiam sempre, como tomadas de loucura pela 

influência daquela polifonia alucinante. 

Os homens tornam-se máquinas também; não 

raciocinam nem têm querer. (REDOL, 1965, p. 

237) 

 

Ou ainda neste outro trecho do mesmo romance de Alves Redol: 

 
Há gente nas poisadas a tiritar sezões. Há gente no 

arrozal a enrolheirar ainda. Na eira vai uma 

tempestade de fricções e estalidos, rodopiares e 

bateres, gritos e cansaços. 

Não param as máquinas - não param os homens. 

Ali não há homens - há máquinas. Só máquinas 

[...] 

E os dois homens, envolvidos num nevoeiro de pó 

e palhas miúdas, não podem sair daquele inferno. 

São máquinas e não têm querer. Comem palha, 

respiram poeira. Os seus olhos apagaram-se, os 

seus rostos indefiniram-se. (REDOL, 1965, p 240-

241)  

 

Em Casa na Duna, romance de Carlos de Oliveira, a introdução 

da maquinaria na lavoura gera uma discussão que não supera a banal 

necessidade de, seja homem ou máquina, apresentar desempenho e 

resultado financeiro satisfatório: 

 
Mariano Paulo concordava. Hilário concordava 

também, em silêncio: maquinaria na quinta era a 

balbúrdia, o inferno. 

O Guimarães defendia-se, tentando um último 

argumento: 

- Mas o senhor anda de comboio, por exemplo. 

Logo usa as máquinas, transige. 

- É outro caso, Guimarães. É diferente. Eu refiro-

me à lavoura, apenas à lavoura, e aí mantenho que 
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não vou com máquinas. Santa paciência, mas 

prefiro à antiga. Este areeiro não me parece chão 

para grandes cavalarias. Suponha que uma 

destiladora se encrenca. Tem de vir gente 

especializada; são peças novas, cada porcariazinha 

assim um dinheirão; operários a comer, a ganhar 

bem, a arrastar o conserto. Junte-lhe uma semana, 

duas semanas, o serviço parado. E veja se 

compensa. (OLIVEIRA, 1983, p. 47) 

 

No capítulo X de Unhas Negras, em parte que antecede ao 

episódio da “fábrica nova”, transparece a preocupação, tanto dos 

operários quanto dos industriais da época, com a nova fábrica de 

chapéus e seu processo de mecanização. A fala do empresário 

chapeleiro José Sarmento incitando o líder dos operários, Manuel 

Ferreira, a tomar providências quanto à nova fábrica evidencia o temor 

generalizado: 

 
Ora se eu tenho aqui uma máquina – e abria os 

braços em dominus vobiscum, a estimar as 

dimensões da mesma – que me dá o rendimento 

braçal de vinte ou trinta operários, cairei na 

patetice de manter ao meu serviço esses vinte ou 

trinta operários? Para quê? Para cantarem em coro 

o Bendito, à volta da máquina, enquanto ela 

trabalha, não?! [...] Se eu fosse operário, fazia 

como os tecelões de Lancashire, na Inglaterra, 

quando lá apareceu o primeiro tear mecânico. 

Punha em pé de guerra todos os meus 

companheiros, ia com eles à Fábrica Nova, e antes 

mesmo das maravilhosas máquinas nos reduzirem 

à miséria, reduzíamos nós as máquinas a sucata. 

(CORREIA, 2003, p. 90) 

 

A fala do industrial José Sarmento reforça a inspiração ludista 

que o episódio real da “fábrica nova” ganhou entre os operários 

chapeleiros. Por outro lado, o operário Gonçalo Pimpão também parece 

partilhar da preocupação com as máquinas, embora por motivos 

distintos do industrial: 

 
Naquelas malditas máquinas, metem-se os coelhos 

ainda vivos de um lado, e saem chapéus já 

prontos, do outro [...] inventou-se, com a Fábrica 
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Nova, o que em medicina se chama tumor de 

fixação. As máquinas! As máquinas! As 

máquinas! Nunca vi os patrões tão ciosos do pão 

dos seus operários! (CORREIA, 2003, p. 124) 

 

Esse apanhado de excertos, retirados de romances neorrealistas 

portugueses, procura contrastar ou sobrepor o ponto de vista mais 

amplo, aquele que extrapola as narrativas literárias da época, a fim de 

gerar condições de compreender a materialidade histórica que estava 

posta em questão quando da escrita de Unhas Negras.  
 

3.4 AS UNHAS EXPOSTAS DE UM NEGRO DESTINO 

 

Um primeiro registro público do aparecimento do romance Unhas 

Negras ocorreu na edição de 18 de abril de 1954 do jornal O Regional, 

de São João da Madeira. O jornal estampou em sua primeira página: 

 
Transportando o leitor para dezenas de anos atrás, 

para o tempo em que se trabalhava dia e noite, 

numa escravidão do homem para com o ofício, a 

outros, naquele seu já característico estilo realista, 

traça o quadro dramático dessa autêntica leva de 

forçados que, sem a mínima regalia, vingava ao 

peso fatalista de um destino atroz. O advento da 

mecanização da indústria com a ameaça de 

dispensa de braços, o pavor e a revolta dos 

operários perante a “fábrica nova”, enfim todo o 

quadro trágico de uma época cheia de dificuldades 

está pintado em “Unhas Negras” com precisão e 

realidade. (COSTA, 1987, p. 53) 

 

Em minha percepção, essa escravidão hobbesiana do homem, a 

demonstrar o lobo do próprio homem, num cenário de exploração 

produtiva da força de trabalho, típico das obras neorrealistas 

portuguesas
22

, remete claramente a uma correlação de forças a se 

                                                        
22 Dois exemplos, neste caso, podem ser depreendidos de Uma abelha na chuva, 

de Carlos de Oliveira, e do romance Gaibéus, de Alves Redol. No primeiro 

caso, dentro do capítulo XIX, o personagem Álvaro Silvestre, lavrador e 

comerciante ganancioso da aldeia de Montouro, trama uma forma de matar o 

seu cocheiro Jacinto por suposta traição conjugal com sua esposa, recorrendo à 

memória e ensinamentos do pai, o velho Silvestre, à “longa lição individualista 

de que o homem é o lobo do homem e, portanto, entre devorar e ser devorado, o 
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aproximar de uma luta de classes. No capítulo XXII de Unhas Negras o 

diálogo entre o industrial Zacarias e o operário Gonçalo Pimpão 

demonstra a correlação de forças de classes distintas em que a classe 

inferior acaba tendo de curvar-se, ainda que orgulhosamente vencida, à 

outra classe. Pimpão comunica ao patrão a sua decisão de abandonar o 

trabalho da fábrica por já não contar mais com forças: 

 
- Mas... então... o que vai fazer? 

- Ainda não sei. Acho que vou em busca de mim 

mesmo, de um homem de nome Gonçalo, por 

alcunha o Pimpão, velho e inválido, mas que já foi 

novo, que já pôde trabalhar... e que... trabalhou! 

- Isso também é um bocadinho de orgulho... – 

censurou o industrial. 

- Talvez... Mas o orgulho, quando justificado, 

ainda constitui o último dote dos deserdados. A 

lindeza final dos que tiveram que viver pobres é 

saberem morrer pobres. 

[...] 

- Eu, no seu lugar, não me despedia da fábrica. 

A voz de Pimpão tomou inesperado calor, ao 

perguntar: 

- Mas para quê?! Basta o senhor Zacarias me 

surpreender por aí, sentado, a descansar, como 

ainda hoje surpreendeu?! Para o Júlio maquinista 

fazer gato-sapato da minha dignidade de operário 

e de velho, a apontar-me a esterqueira do mundo, 

para ir em cata de migalhas?! Para eu próprio me 

perguntar se posso encarar a fito o senhor 

Zacarias, e o Júlio, e todos os mais, da minha 

situação de relegado, de vendido?! 

(CORREIA, 2003, p. 286-287) 

 

O diálogo demonstra que para o operário vencido pela canseira 

do trabalho, por suas forças a esvair-se com a velhice, sem saída a um 

restolho de dignidade, só lhe sobra a retirada de cena, o anonimato 

reservado aos da sua classe social, a invisibilidade habitual. Mais 

adiante, no mesmo diálogo, Gonçalo Pimpão reconhece a superioridade 

                                                                                                                     
melhor é ir aguçando os dentes à cautela”. No segundo caso, em Gaibéus, o 

personagem Manuel Boa-Fé, capataz dos trabalhadores e ex-gaibéu, recorda em 

silêncio os seus dias de “alugado”: “Cá neste mundo uns são lobos e outros são 

ovelhas. E enquanto houver dois homens não há lei diferente”. 
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do patrão, algoz diante de seu destino, numa alusão conformada a um 

sistema de “mais-valia” a que não pode contrapor-se com suas escassas 

energias, a que pode apenas com palavras últimas e irônicas queixar-se 

de “injusto”: 

 
- Eu não cometo a injustiça de considerar que o 

patrão seja menos sincero no que acaba de dizer. 

Mas tenha a certeza de que, ao fundo dessa 

sinceridade, fica-lhe solapado no coração o 

pequenino pesar de ter na sua fábrica um homem 

a mais e uns braços a menos. É, no fim de contas, 

a tal caridade e terrível esmola! A esmola!... – 

dizia agora com veemência -. O último degrau, a 

derradeira instância da terrível injustiça, numa 

sociedade sem códigos morais, que deixa o 

homem que trabalhou em asquerosa dependência 

do homem que ganhou!...  

- Você está fora de si! 

- Mas é natural! Revolto-me! É que estou 

enfastiado de tanta generosidade colada a cuspo 

na testa de muita gente que, inchada de presunção, 

tem todos os predicados, menos o da virtude! São 

então passadas solenes pelo mundo, a afivelar um 

ar pascácio de circunspecção... Parecem odres de 

sensatez! Triste comédia!... 

- É para mim, o recado? 

- Hei-de ver se me livro da pecha de ingrato! O 

que estou é a encarar o aspecto humano, de um 

modo geral. Só isso! Eu próprio, com certeza, não 

escapo à regra... 

- Então, é um despeitado! 

Pimpão torceu os lábios num sorriso agreste, ao 

ripostar: 

- Quando o leão, na selva, atinge o sentido da sua 

decrepitude, isola-se da corte para morrer a sós, 

sem dar o triste espectáculo da derrota. Porém, 

redobra de ferocidade, tão incontida é dentro de si 

a legítima revolta de vencido.  

(CORREIA, 2003, p. 287-288) 

 

Além da nítida relação a uma distinção de classes e seu foco 

sobre o personagem “menor”, no caso Gonçalo Pimpão, chama a 

atenção também a linguagem empregada pelo operário que, longe de 

caracterizar uma realidade cotidiana à época de analfabetos, demonstra-
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se por vezes elaborada e digna de uma classe social distinta da operária. 

Sem comprometer o conteúdo social contido no diálogo, a confrontar e 

delimitar duas classes distintas, a representação da linguagem ou 

variedade linguística empregada pelo operário Gonçalo Pimpão nesse 

trecho do romance não condiz com o que Dalcastagnè (2002) defende 

enquanto adequada representação de um grupo marginalizado, nesse 

caso os operários chapeleiros, muito mais próximo de um linguajar 

pequeno burguês, de nível de instrução superior ao que se esperaria, em 

termos de padrão, do que de um trabalhador sem qualquer formação 

educacional. A distância da linguagem, nesse caso, demonstra um 

primeiro problema a ser considerado em Unhas Negras, o da 

representação por parte de João da Silva Correia dos operários da 

indústria chapeleira a quem quer retratar. Entendo que a dificuldade e 

incoerência de linguagem guarda, já aqui, relação com a mundividência 

do autor. Ainda que solidário aos pobres de sua terra, o autor viveu o 

paradoxo de uma situação econômica estável, pequeno burguesa, 

podendo esta ser uma das causas de seu distanciamento, em alguns 

diálogos e trechos do romance, da variedade utilizada pelos operários 

chapeleiros, embora se valha de maneira comumente na narrativa de 

expressões e ditados populares, bem como de termos regionais, 

características que também são constatáveis em diversas obras do 

movimento neorrealista português. É nesse sentido que Dalcastagné 

(2002, p. 38) já preconiza uma sentença a explicar essa inadequação em 

partes do romance Unhas Negras, com base na ausência de um produtor 

literário (autor) que seja representante
23

 das classes populares: “Mesmo 

que outros possam ser sensíveis a seus problemas e solidários, nunca 

viverão as mesmas experiências de vida e, portanto, verão o mundo 

social a partir de uma perspectiva diferente”. Não é pretensão, porém, já 

oferecer uma conclusão terminante sobre essa face da representação 

literária baseada na linguagem empregada pelos operários chapeleiros 

em Unhas Negras, mas apenas apontar essa primeira constatação que 

será ainda submetida à prova em outras passagens do romance. Por 

momento, sem abrir mão das preocupações de Dalcastagnè (2002) e 

Spivak (2010) quanto à representação literária e no que se refere a “falar 

no lugar do outro” ou “no lugar do subalterno”, opto por não abandonar 

a ideia defendida por Benjamin (1994) e aqui já citada da necessidade de 

mediação do especialista/intelectual, por seu privilégio educacional e 

                                                        
23 O termo “representante” aqui faz referência, na leitura de Regina 

Dalcastagnè, ao autor como indivíduo que, em condições materiais, faz parte da 

classe popular representada em seu romance. 
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possibilidade de acesso, em relação ao universo proletário, seu objeto 

narrativo. Acredito, portanto, ser conveniente para enriquecimento em 

termos de uma mundividência revelada de João da Silva Correia, a 

colaborar com esta análise, alguns outros traços biográficos do autor de 

Unhas Negras: 

 
De inquebrável força de viver, João da Silva 

Correia
24

 foi comerciante abastado do ramo de 

Solas, Cabedais e Calçado, esmoler e conhecido 

dos pobres desde o Litoral ao interior da Serra, 

influenciando toda a geração à sua volta ao ponto 

de impressionar a meninice do Pintor Etnográfico, 

Armando Tavares, que veio a fixar, em tela, a 

multidão de figuras esquálidas, com chapa de 

alumínio municipal na lapela de identificação de 

“Mendigo”, que todos os sábados, pela manhã, à 

volta do tradicional estabelecimento de João da 

Silva Correia ali se aglomerava para receber o 

óbolo que este mandava distribuir aos indigentes, 

pintura com o seu quê de dramático, que o autor 

designou por “Esmola dos Pobres”, tendo como 

pano de fundo o esboço de traços primitivos da 

antiga “Casa Narciso”, uma das pioneiras da 

industrialização de calçado em S. João da 

Madeira. (MOREIRA & CORREIA, 1997, p. XII) 

 

Distante de querer salvaguardar os equívocos de linguagem em 

Unhas Negras mediante a solidariedade e compaixão do empresário 

autor para com os pobres de sua terra, compreendo que o movimento 

neorrealista se saldou, em termos gerais, de situação autoral semelhante: 

muitos de seus escritores eram comunistas ou simpatizantes do 

comunismo, adeptos a retratar os “pequenos heróis” camponeses ou 

subalternos da indústria, ainda não representados dentro da 

historiografia literária portuguesa, porém sem pertencer a essas classes 

retratadas. Tal constatação não impede, entretanto, um olhar cúmplice 

para o romance Unhas Negras de uma das poucas mulheres escritoras 

do neorrealismo português, Agustina Bessa-Luís, durante palestra 

proferida na Câmara Municipal de São João da Madeira em 16 de maio 

de 1987: 

 

                                                        
24 Grifo meu. 
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Diz um personagem do livro ‘Unhas Negras’ de 

João da Silva Correia: ‘Também às vezes os 

operários lêem e procuram compreender os 

poetas’. É que os operários são homens e os 

homens são poetas. Enquanto se obrigam à dura 

realidade que muitas vezes lhes tira a saúde para 

lhes dar casa e agasalho, eles sonham com outra 

brandura do destino que seja conquista das suas 

vidas. Vencer o destino é a mais alta ambição do 

poeta. E todos os homens, que começam por 

reivindicar salário e horários mais humanos; e 

técnicas mais favoráveis, e condições mais nobres 

para a sua profissão – todos os homens, digo, 

querem vencer o destino. Porque um patrão é 

pouco como barreira; um governo não é nada 

como gestor de vidas. O destino é o que se 

pretende vergar à justa vontade do que pensa e do 

que trabalha. (BESSA-LUÍS, 1987, p. 8-9) 

 

No meu ponto de vista, a menção de Agustina Bessa-Luís ao 

romance Unhas Negras pretende, ao recorrer à poesia, trazer uma 

reivindicação social e histórica pela qual lutaram os operários 

chapeleiros de São João da Madeira, retratados no romance de João da 

Silva Correia. Como digressão necessária, saliento que São João da 

Madeira veio a receber o estatuto de município apenas em 1984, tendo 

sido antes freguesia, vila e concelho. O brasão municipal
25

, que entendo 

ter uma força simbólica de grande revelação ideológica e cultural em 

contraste com a narrativa de Unhas Negras, foi concebido logo após a 

emancipação concelhia, em 1926. No prólogo de Unhas Negras, como 

já foi citado anteriormente, João da Silva Correia tenta desconstruir 

parcialmente a simbologia empreendedora da palavra LABOR que 

conduziu a cidade ao status industrial alcançado no decorrer do século 

                                                        

25
 Segundo o portal do município de São João da Madeira (http://www.cm-

sjm.pt/pt/historia-heraldica), as cinco torres da coroa mural ou timbre do brasão 

significam que tem a categoria de CIDADE. A barra a negro, em chefe, no 

escudo, contendo a palavra LABOR, pretende significar que foi à custa do 

trabalho dos seus "Unhas Negras" que S. João da Madeira se desenvolveu e 

emancipou. A fábrica, na pala direita, recorda o ânimo industrioso e 

empreendedor do seu Povo. O feixe, na pala esquerda, aponta a sua base 

agrícola inicial e o bairrismo dos seus naturais. 
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XX, evocando a necessidade de desenterrar seus personagens, 

“sanjoanenses sem cidadania”, esquecidos, invisíveis em seu tempo, 

testemunhos mudos, vencidos por essa história laboral.  

Aqui me interessa agora retornar ao tema da luta de classes, tão 

latente e explicitado não só no romance Unhas Negras, mas na literatura 

neorrealista portuguesa como absorção de uma temática marxista que, 

de forma vanguardista no campo literário e artístico português, criou as 

condições de representação desse “pequeno herói” ainda não retratado 

nas obras do país com a devida importância. Os romances neorrealistas, 

em especial por sua condição narrativa, são profícuos em exemplos a 

ilustrar a dimensão da consciência de classe, como no caso do gaibéu 

ciente de seu destino inescapável onde quer que esteja: 

 
Também já andara por esse mundo, embarcado 

como mercadoria. Encontrara homens de outras 

raças, raças que afinal eram Irmãs da sua. Nunca 

julgara isso. Sabia agora que o Agostinho Serra 

pertencia a outra raça e que a sua era a mesma dos 

negros descarregadores dos molhes dos portos por 

onde andara. Irmão dos negros que colhiam café e 

pilavam milho, por essas terras distantes de oiro e 

febres. 

Fora e voltara - sempre passageiro de terceira. 

Estava agora ali, trabalharia amanhã no fundo de 

uma mina a viver em trevas - a sua vida 

assemelhava-se a uma mina em trevas. Mas 

caminhava nela e tinha anseios, porque sabia 

haver lá em cima outra vida com luz e ar. Vivia na 

sub-humanidade - morava na cave de um prédio 

de muitos andares, onde, nos altos, havia lugar 

para ele e para os companheiros. 

(REDOL, 1965, 201-211) 

 

Em Casa na Duna, o Dr. Seabra, visita o amigo Mariano Paulo 

em Corrocovo para, da casa do alto da duna, indicar a diferença de 

classes a privilegiar o amigo interlocutor: 

 
O Dr. Seabra apontava a aldeia a escorregar pela 

duna, a mergulhar lá em baixo na lagoa: 

- Esses vêem as coisas doutro modo. Poucos têm 

terras. O inverno, para eles, é a falta de trabalho e 

a falta de trabalho é a fome, a doença. Para não 

falar das casas encharcadas, das crianças mortas. 
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Suspendia o discurso e acrescentava num sorriso: 

- Desculpem, mas às vezes dá-me para o 

sentimento. Você, Mariano, coração ao alto. A D. 

Conceição está bem, na gravidez tudo aquilo é 

vulgar. Dê-lhe os meus cumprimentos. E venha a 

chuva que quiser, amigo Paulo. O que é preciso é 

o vinho forte. 

(OLIVEIRA, 1983, p. 21-22) 

 

Mais adiante, o mesmo Dr. Seabra, numa posição marcadamente 

pequeno burguesa, observa mais uma vez a realidade desigual do 

entorno sem admitir nada poder fazer, a não ser continuar a observá-la, 

de fora, do privilégio de uma classe mais alta. Nesse sentido, o 

humanismo que se depreende de sua fala para Mariano Paulo retoma a 

ótica, já citada nesta pesquisa, do velho humanismo burguês divulgado 

pela geração de 1870, inspirado nos ideários de Proudhon e dado como 

superado pelos neorrealistas a partir da adoção de um “novo 

humanismo”: 

 
Nos últimos tempos, o Dr. Seabra mostrava-se 

muito interessado por política: 

- Tenho pensado que toda esta geringonça social 

precisa duma grande volta. Quanto mais não seja 

por uma questão de decoro elementar, de 

humanidade [...] E, fique sabendo, não sou 

comunista. Sei lá o que é o comunismo. Mas não 

se espante se me vir qualquer dia a ler o Marx só 

para os irritar. Tenho um pouco de coração, que 

diabo, e não posso ver homens a viver como os 

bichos ou pior que os bichos [...] Pois bem, quero 

chegar a isto: esses homens fazem as fortunas dos 

grandes lavradores ribatejanos e vêm acabar a 

Corrocovo sem um naco de broa, sem enxerga, 

sem a porcaria dumas drogas. Não falo já doutras 

aspirações, de alegria, de felicidade, dum destino 

digno. Falo das coisas primárias, inadiáveis: 

alimentação, cobertores, remédios. Aponto 

simplesmente os factos, não indico nenhuma 

solução, não digo que o comunismo resolva ou 

deixe de resolver. Aquilo de que falo, toda a gente 

o tem debaixo do nariz e toda a gente finge que 

não vê. (OLIVEIRA, 1983, p. 93-95) 
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Nos capítulos finais de Uma abelha na chuva, Carlos de Oliveira 

traça um retrato do povo como a demonstrar a fealdade das camadas 

mais baixas, camponesas. O romance, publicado em 1953, mesmo ano 

da publicação de Unhas Negras, também traz nesses últimos capítulos, 

como pano de fundo, um tensionamento das diferenças de classe, 

desvelando a representação do preconceito, da depreciação e do 

rebaixamento moral daqueles situados no plano social inferior. O povo, 

que é descrito como os camponeses ásperos, as crianças sujas, os pobres 

de pedir e as mulheres envelhecidas prematuramente, encontra em D. 

Maria dos Prazeres, ex-fidalga e esposa amargurada de Álvaro Silvestre, 

o sublimado desdém dos seus dissabores, como se ao pobre povo 

coubesse a culpa de toda as resignações e desacertos do mundo: “ - 

Povo... Tudo nele repugna, ao fim a ao cabo” (OLIVEIRA, 1953, p. 

196). É a mesma personagem que se revolta contra a curiosidade do 

povo a interferir em sua intimidade familiar e decadente quando a massa 

se dirige, juntamente com o regedor, à sua propriedade, como à procura 

do culpado pela morte do seu cocheiro Jacinto. Assim é visto o povo 

que ronda a porta da próspera família burguesa de Montouro, uma visão 

que, por si, já se revela sob o filtro do observador socialmente superior: 

 
Imagens negras e grosseiras, feições que 

lembravam a dureza das madeiras escuras, ranho 

de crianças, alforges, imundície, nojo. Assim os 

viu. E o desprezo que lhes votou raiava a 

insensatez. Acometeu-a uma sensação de náusea, 

de repulsa física, e todo o seu orgulho de estirpe, 

todos os sonhos desesperados e inúteis, se 

acastelaram sobre a pobre gente como as nuvens 

duma tempestade. (OLIVEIRA, 1953, p. 185-186) 

 

Nos dois últimos capítulos de Uma abelha na chuva, após os 

acontecimentos que cercaram o assassinato do cocheiro Jacinto e a 

prisão de mestre António e seu ajudante Marcelo, culpados do crime, 

Álvaro Silvestre, D. Maria dos Prazeres, Dr. Neto, D. Violante e padre 

Abel reúnem-se em diálogo na casa de Álvaro. Ao assumir o ângulo de 

visão do Dr. Neto, que a tudo observa, a narrativa parece se aproximar e 

coadunar das opiniões de outro personagem de Carlos de Oliveira, o Dr. 

Seabra de Casa na Duna. A visão crítica e mordaz do médico diante de 

seus interlocutores de sua mesma classe pequeno burguesa não parece 

significar um rompimento de relações com eles, antes “procurava ser 

justo, aduzindo certas atenuantes” (OLIVEIRA, 1953, p. 199). De 
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qualquer forma, sob a lente do Dr. Neto desvela-se a visão do grupo 

pequeno burguês acerca da realidade social que o circunda sem ameaçar 

o seu poder, sob o julgo dos interesses e caprichos dos da “Casa 

Grande”: 

 
Largava em busca de argumentos plausíveis. Um 

convívio aturado fora-lhe sedimentando no 

espírito os tiques psicológicos e morais de cada 

um: o orgulho, as fidalguias de D. Maria dos 

Prazeres; a ganância, os medos, os remorsos de 

Álvaro Silvestre; a irrecusável dissimulação do 

padre Abel; as picuinhas obstinadas desse 

papagaio de máximas e adágios que se chamava 

D. Violante. De quando em quando, via-os reagir 

perante um facto de monta. Naquela noite era a 

morte de Jacinto: e o desdém pelo povo, a 

importância atribuída às vidraças quebradas, o 

passar de alto o sofrimento alheio, a perdição 

alheia, toda essa mescla de indiferença, 

preconceitos e lugares comuns, abalava como um 

terramoto a geologia íntima do médico, abria 

largas fendas pelos sedimentos, trazia à superfície 

a lava de pequeninos egoísmos e ninharias 

sórdidas que lhes fora dado ouvir, presenciar, 

acumular inconscientemente. (OLIVEIRA, 1953, 

p. 198-199) 

 

O capítulo IV de Unhas Negras traz o reiterado diálogo dos 

velhos Aniceto Cartolas e Albano Freixeda, ex-operários da fula da lã 

que atravessam todo o romance observando a vida do entorno e tecendo 

seus comentários. As conclusões de Aniceto Cartolas servem de 

desfecho aos exemplos aqui trazidos: 

 
- Isto, ao fim e ao cabo, a gente tem de convencer-

se: os pobres sempre foram e hão-de ser como os 

navios no mar. Por mais que caminhem, por mais 

que se esforcem, por mais que se matem, nunca 

hão-de atingir a linha do horizonte para além da 

qual (parece) a marcha será depois muito mais 

fácil... (CORREIA, 2003, p. 29) 

 

 O mesmo Cartolas reforça o irremediável destino dos operários, 

sem razão mesmo na razão e, diante de tamanha injustiça, acalenta o 
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desejo de, se pudesse, “proibir os pobres de serem pobres” (CORREIA, 

2003, p. 147). Ou, ainda, voltando-se a Freixeda: “- Queres saber? A 

arraia miúda, no raso da sua condição de pobreza, nem sequer chega a 

capacitar-se de que tem razão” (CORREIA, 2003, p. 146). 

Ao dispor sobre as relações e conflitos de classe existentes nesses 

quatro romances, Unhas Negras, Gaibéus, Casa na Duna e Uma abelha 
na chuva

26
, pretendo demonstrar que, do ponto de vista de quem 

observa, ora o do narrador, ora o assumido por algum personagem, os 

dois primeiros romances parecem possuir características que tendem a 

ampliar a lente sobre o espoliado ou subalterno a partir de suas próprias 

vozes e olhares, enquanto os romances de Carlos de Oliveira apresentam 

uma visão de crítica social que não se dissocia totalmente dos “olhos 

burgueses”.  

Löwy (2005) aponta para as “teses” de Walter Benjamin para 

elidir uma abertura da história que, dentro da tradição dos oprimidos, 

possibilita aqueles raros momentos em que a cadeia da dominação pode 

ser rompida. É essa possibilidade “imprevisível” do movimento 

emancipador dos oprimidos, utópico, revolucionário, que a história 

aberta benjaminiana permite como breves janelas de vitória, ainda que 

cerradas ou entreabertas, última ou única esperança ante a marcha 

triunfal do implacável inimigo positivista a responder por “progresso 

inexorável”. A história aberta aos vencidos corusca como um farol 

voltado às ondas turbulentas do passado-futuro: 

 
O futuro pode reabrir os dossiês históricos 

“fechados”, “reabilitar” vítimas caluniadas, 

reatualizar esperanças e aspirações vencidas, 

redescobrir combates esquecidos, ou considerados 

“utópicos”, “anacrônicos”, e “na contracorrente 

do progresso” [...] Quer se trate do passado ou do 

futuro, a abertura da história segundo Walter 

Benjamin é inseparável de uma opção ética, social 

e política pelas vítimas da opressão e por aqueles 

que a combatem. (LÖWY, 2005, p. 158-159) 

 

O narrador de Gaibéus condena toda a classe de ceifeiros 

“alugados” a um único futuro, o mesmo de sempre a que não podem 

                                                        
26 Nas análises aqui formuladas sobre os dois romances de Carlos de Oliveira 

não serão levadas em consideração revisões e reescritas realizadas pelo autor 

nas novas edições, como é publicamente sabido. Optei por analisar as obras 

aleatoriamente, com o material de que dispunha e a que pude acessar. 
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escapar: “A Lezíria será o seu futuro – o futuro deles não difere do 

passado” (REDOL, 1965, p. 305). O “ciclo do arroz”, nome com o qual 

o pintor neorrealista português Júlio Pomar batizou uma de suas 

famosas obras, resultante de uma experiência coletiva que participou em 

1953 nos arrozais do Ribatejo, juntamente com Alves Redol, Cipriano 

Dourado e outros artistas neorrealistas, parece, a meu ver, transportar 

para o plano pictórico o destino “cíclico” em que passado se prende a 

futuro em “eterno retorno”, a fim de ilustrar a condição e “perspectiva 

de amanhã” dos gaibéus. Mesmo quando se retiram do campo, de dever 

cumprido, após a colheita do arroz terminada, para voltar ao 

esquecimento de sua terra, a súbita visão otimista que se descortina 

diante de seus olhos, de fé e esperança, é logo desvanecida pelo 

chamamento verbal à realidade vergonhosa, o rótulo que se prende aos 

seus corpos como lembrança permanente do que sempre serão:  

 
Não havia a seus olhos só planície e céu - havia o 

futuro a rasgar-se para além daquele céu e daquela 

planície. Outras gentes, outras casas, outras 

estradas... Por essas estradas, corria para eles uma 

vida nova que os faria homens. Mãos e braços não 

lhes faltavam para trabalhar no que houvesse, 

ainda mesmo na descarga, embora os outros 

viessem falar na tal palavra que o companheiro 

dissera e eles não compreendiam. 

Uma camioneta passou a buzinar, roncando, de 

escape aberto. 

- Eh, gaibéus! - gritou-lhes uma voz de dentro da 

cabina. 

(REDOL, 1965, p. 308)  

 

Como pode se depreender, a tentativa vã de esperança num futuro 

transformado, mais justo, de melhores condições sociais, é vencida pelo 

passado em devir, sempre impondo sua realidade marginal: gaibéus 

sempre gaibéus, unhas negras sempre unhas negras, sem qualquer 

chance de redenção. Em Casa na Duna não é permitido aos 

“jornaleiros”, nome dado aos trabalhadores subalternos da lavoura de 

milho e dos fornos de cal ou argila, a ascensão social, a fuga ao destino 
miserável. A ascensão só é permitida, ainda que rasteira, como golpe, 

entre iguais, da mesma classe pequeno burguesa. Assim é a ruína do 

pequeno proprietário e produtor Luciano Taipa diante do rigor do 

inverno e da agiotagem a alto juro (enquanto suas ilusórias esperanças 

se diluem com a fria e improdutiva estação) ofertada por Miranda que, 
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ao final, acaba absorvendo para si todas as terras do devedor. Assim é 

também a contenda entre os velhos amigos Mariano Paulo e Guimarães 

por conta de negócios, de uma hipoteca dos fornos de cal de Guimarães, 

quase como a exigir em aposta de sorte a ruína financeira de um ou do 

outro, sem alternativas de salvação, representação clara da competição 

financeira entre pequenos burgueses para salvar, cada qual, sua família 

ao preço da desgraça alheia. Arremato que tal situação presente nos 

romances de Carlos de Oliveira - ainda que concorde com Reis (2005, p. 

20-21) quanto à singularidade desse autor que certamente foi “o mais 

refinado poeta com origem neo-realista” - remonta à temática dos 

romances realistas da geração de 1870, onde o foco muitas vezes era 

projetado sobre os problemas que podem ameaçar o status social das 

famílias pequeno burguesas, o que, em meu entendimento, destoa do 

destino absolutamente sem esperança presente em Gaibéus e Unhas 
Negras. 

 
3.5 A LUZ NO FIM DO TÚNEL DE UMA OFUSCA IGUALDADE 

 

As obras neorrealistas portuguesas, acossadas por uma atmosfera 

histórica de opressão e autoritarismo, não deixaram de divisar na 

trincheira oposta e vencedora o inequívoco e cultuado capitalismo e seu 

Deus Dinheiro, de coloração utilitário-religiosa, prática e 

culpabilizadora, como ensina Benjamin (2011). Essa possível relação, 

ainda que em contraposição, entre o movimento neorrealista e o 

capitalismo como religião, já demonstra, a meu ver, as condições 

impostas à grande derrota dos personagens ou heróis obscurecidos do 

neorrealismo em Portugal. Benjamin (2011, p. 1) ajuda ainda a 

esclarecer o papel triunfal da religião capitalista frente à história e seus 

efeitos: “o capitalismo não tem somente origens religiosas, ele mesmo é 

uma religião, um culto incessante, sem trégua nem piedade, que conduz 

o planeta humano à Casa do Desespero”. Uma última consideração de 

Benjamin (2011) remete ao grande adversário do neorrealismo, 

configurado no regime ditatorial de Salazar, ajudando a explicar o que a 

“democracia cristã” instaurada no Estado Novo possa ter representado 

ou reforçado na mentalidade e imaginário da população em seu tempo, 

enquanto fruto do binômio redentor capital-religião: 

 
O capitalismo desenvolveu-se no Ocidente como 

um parasita no cristianismo - não apenas no 

calvinismo, mas também, como deve ser 

mostrado, nas várias correntes cristãs ortodoxas - 
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de tal maneira que, no final, a história do 

cristianismo é essencialmente a de seu parasita, o 

capitalismo. (BENJAMIN, 2011, p. 3) 

 

Dinte de tal cenário de fervor ufano-religioso e de tentativa 

capitalista vivido por Portugal a contrastar com a arte neorrealista, 

cumpre-me buscar, no final desse túnel, um lume de esperança histórica 

a devolver, em forma de destino, a “eutopia” daqueles que lutaram, na 

vida ou nas páginas, por um futuro menos desigual. Relembro que essa 

luta, ao menos na literatura, como já se pôde constatar, não foi capaz de 

gerar qualquer transformação social imediata, o que pode ser 

depreendido da condição contínua de subalternidade dos seus 

personagens menores retratados, mas, prefiro pensar, gerou a percepção 

de coletividade e humanismo renovador que, mais tarde, frutificaria no 

país, ainda que nem a Revolução dos Cravos possa ser cravejada com o 

termo “revolução”. 

Badiou (2017) acrescenta também outra dimensão a ser 

considerada, de função sacroessencial à manutenção da realidade que a 

nova religião faz cultuar: a economia. Apontando que o real enquanto 

“semblante de realidade” necessita da democracia e suas formas de 

“corrupção” para se conservar impositivo, onde a coação econômica tem 

parte fundamental, a questão colocada pelo filósifo francês é “como se 

desmascarar esse “real”? O autor mesmo parece responder, recorrendo à 

Revolução Francesa: “o ponto do impossível próprio do capitalismo é a 

igualdade” (BADIOU, 2017, p. 35), ou seja, afirmar a igualdade, 

declarar que ela é possível, é uma forma de ferir o deus capitalista, de 

vislumbrar uma vitória, pequena que seja. Badiou (2017) acredita, no 

que devo concordar e no que a psicanálise e o existencialismo 

asseguram, que a angústia seria o ponto de encontro com um real tão 

intenso que seria capaz de transbordar o sujeito, de fazê-lo tocar o 

mundo de outra forma, de profanar em sublimação
27

 o culto 

culpabilizador da religião capitalista. 

Esse almejar a aurora de uma centelha de igualdade, que perpassa 

as narrativas neorrealistas portuguesas, encontra timidamente em Unhas 

                                                        
27

 Aqui me valho, em grosso modo, de um jogo ambíguo com o termo 

“sublimação” retirado da psicologia e psicanálise, introduzido por Sigmund 

Freud para designar um mecanismo de defesa do "eu", em que determinados 

impulsos inconscientes são integrados na personalidade e culminam em atitudes 

com valor social positivo. Em meu entendimento, uma canalização de um 

impulso para determinado fim positivo. 
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Negras uma razão de ser, sempre abafada, sempre solapada. Essa razão 

desvanescente é o que acompanha o destino dos dois personagens-

operários principais do romance que, já sem alternativas de esperança, 

entregam-se às suas mortes: seja a do próprio Gonçalo Pimpão que, 

descartado do emprego, ingere arsênico por ter lhe faltado “a coragem... 

para me lançar... debaixo de um comboio...” (CORREIA, 2003, p. 320), 

seja a do filho de Gervásio Baptista, o Quim, que, à mercê da 

desigualdade do mundo, definhara doente de gapeira sem condições 

econômicas que o pudessem tratar. A frase-código “Aí o que vai pelo 

mundo...”
28

, que se repete nos finais dos diálogos de Aniceto Cartolas e 

Albano Freixeda, também decifra a conformação sem esperanças 

perante a vida indigna dos operários chapeleiros, como se a eles não 

fosse permitido o advento “revolucionário” de uma possibilidade de 

igualdade. 

Unhas negras ainda apresenta outras passagens que demonstram, 

à guisa de constatação de um cenário de desigualdade social, a revelação 

do que seria uma condição igual. No mesmo tenso diálogo já citado 

entre o patrão e industrial Zacarias e Gonçalo Pimpão, o operário 

demissionário, em final de carreira e já sem forças para trabalhar, surge 

o motivo da desigualdade social a deixar, no desfecho do diálogo, 

Zacarias sem palavras: 

 
- Acha então, Gonçalo, acha sinceramente, que 

nós, o patronato, somos os culpados?! Acha que 

devíamos transformar em asilo a oficina, o campo, 

o armazém?! 

- Mas quem falou em patronato?! Quem proferiu 

sequer a tristíssima palavra asilo?! Eu queixo-me 

de um sistema, não me queixo de uma classe! Eu 

queixo-me do meio, não me queixo do indivíduo! 

- Muitos se queixam da classe... 

- Mas é o desatino da revolta, sempre e sempre 

natural e legítima! O que nunca será de mais 

dizer-se é que enquanto uma grande parte da 

humanidade se esquecer de que outra grande parte 

também precisa de viver... nunca o mundo 

conhecerá dias fáceis de paz, e alegria e aleluia 

                                                        
28 A frase ou expressão também aparece no final do conto Mijados e 

Chamorros, premiado em primeiro lugar no concurso nacional de novelas do 

semanário O Diabo em 1935, e escolhido por João da Silva Correia como conto 

de abertura do livro Farândola, publicado no ano de 1944. 
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nas almas. Ninguém pense que a felicidade, no 

âmbito social, pode ter donos restritos! Ou é um 

bem geral, ou então não existe! Todos somos de 

carne e osso, senhor Zacarias, todos sofremos e 

sentimos!... 

O industrial não fez qualquer comentário. 

(CORREIA, 203 p. 288-289)  

 

A coragem do operário Gonçalo Pimpão nesse diálogo frente ao 

patrão, que é constatável apenas em poucos episódios de Unhas Negras, 

como no manifesto contra a “fábrica nova” e em algumas aparições do 

presidente da Associação dos Operários Chapeleiros de São João da 

Madeira, Manuel Ferreira – personagem que mais adiante será analisado 

-, parece advir, em minha percepção, de um último suspiro frente à 

fábrica e ao que representa o patrão, ao trabalho esmagador, aos anos ali 

gastos em dispêndio de energia, sentimento que no curso final do 

romance fomentaria em Gonçalo outro lampejo de coragem: o de retirar-

se também do mundo, suicidando-se. 

O capítulo XXIII de Unhas Negras exibe outro operário de 

primeiro plano no romance: Gervásio Baptista. Após seu périplo de 

culpabilização por ter se inscrito numa sonhada viagem para Braga a 

acompanhar outros operários, angustiado com a doença do filho Quim e 

a falta de condições de vida para a família, Gervásio Baptista desiste da 

excursão. Por surpresa, sua esposa havia guardado algum dinheiro e, não 

podendo ser suficiente para uma viagem a Braga, passariam o dia na 

praia de Espinho, mais próxima de sua casa. Ainda que resignado, 

Gervásio e a família se dirigem de “comboio” para Espinho, mas o dia, 

descrito no capítulo, desvela uma série de situações que, demonstrando 

o caudal desigual entre ricos e pobres, sorve colheradas rasas de um 

olhar à procura de igualdade. A primeira constatação diz respeito à 

peixeira, cuja imagem segurando a canastra à cabeça em prodígio de 

equilíbrio, batendo as mãos, cantarolando a sua venda, de busto à frente, 

de indumentária e figura desalinhadas, cabelo oleoso, cara de lua cheia e 

um jogo concêntrico de ancas ao caminhar caracterizam, nas palavras de 

Correia (2003, p. 294), “uma profanação” diante do nariz da “muito 

solene austeridade daqueles fidalgos, ali à mercê do atrevimento da 

grande regateira!...”. O efeito da visão da peixeira produz no operário 
Gervásio o recobrar de uma alma nova, “ficando mais senhor de si para 

seguir além” porque “pelo visto... aquilo era de todos”. A palavra 

“aquilo” representa nesta parte da narrativa “a praia de Espinho”, que 

incute então no espírito do operário uma atmosfera de igualdade entre os 
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homens, mulheres e famílias que ali se reúnem para desfrutar de um dia 

de lazer: 

 
Um céu aberto! Tudo, entre zunzum febril de 

colmeia, como se o tino de todos e cada um não 

fosse mais do que gozar a vida, sorvendo-a a 

haustos largos, antes da morte chegar. 

Mais senhor de si naquele meio cosmopolita, o 

operário ia-se imbuindo também, pouco a pouco, 

do tal credo pagão de viver a vida, ele, que 

também era de carne e osso como todos os mais.  

(CORREIA, 2003 p. 295)  

 

No entanto, como vitória passageira e fugaz, típica daquelas que 

raras vezes se entrepõe infamemente no caminho dos vencidos pela 

história, o destino de operário, subalterno e espoliado de Gervásio 

Baptista acaba se impondo como em resgate à realidade a que está 

condenado, seja quando é expulso com sua família da sombra das 

barracas de venda, envergonhado, humilhado, pedindo desculpas por 

julgar que a praia fosse pública, seja quando após estenderem jornais 

sobre a areia para sentarem e comerem o que haviam trazido de casa 

veem a maré crescer e levar todo o seu almoço enquanto a “fidalguia da 

praia” gargalha de sua desgraça a ponto de sugerir ao operário um tácito 

julgamento sobre os da volta: “Se era aquilo a nobreza, mais valia ser da 

ralé!” (CORREIA, 2003, p. 299). Ao fim e ao cabo, no comboio de volta 

para casa, o operário se despedindo de Espinho sem saudades, retorna os 

pensamentos para a sua realidade álgida quase indissolúvel, aquela que 

apenas se permite algumas gotas de derretimento a intervalos 

inesperados: “Gozar a vida era para os ricos, e não para eles ali, que não 

tinham onde cair mortos” (CORREIA, 2003, p. 304). 

A relacionar neste aspecto Unhas Negras com outras obras 

neorrealistas portuguesas, é possível encontrar exemplos que atestem 

um clamor “revolucionário” por igualdade em suas páginas, como neste 

trecho de Gaibéus que concilia uma visão estelar do universo à natureza 

esperada para a humanidade: 

 
Estava noite de luar. Um luar brando de Outono 

que vestia as coisas de penumbra triste. Piscavam 

luzes na outra margem, dispersas aqui e além, 

mais ali reunidas, como num concílio de estrelas. 

Eram constelações de vidas, todas iguais vistas de 

longe. 
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A luz que iluminava o senhor não brilhava mais 

do que a outra que alumiava o servo. Ali não 

havia casebres, nem palácios. Todas eram irmãs, 

como as estrelas da Estrada de Santiago que 

polvilhavam de oiro o azul-negro. 

(REDOL, 1965, p. 209) 

 

Da mesma forma, é possível comparar, em território cristão, a 

profanação vergonhosa causada em Unhas Negras pela peixeira na praia 

de Espinho diante dos ricos à volta à profanação causada pelo próspero 

comerciante Miranda em Casa na Duna enquanto a procissão religiosa 

de Nossa Senhora da Lagoa passa defronte à sua loja, o que entendo 

caracterizar-se como desiguais “profanações”, uma socialmente aceita, a 

outra não: 

 
Os jornaleiros bebem mais um copo. A sede é 

muita, já se vê. 

E nisto, a procissão aproxima-se da loja. O 

Miranda despe o guarda-pó, puxa uma orelha ao 

marçano: 

- Olho na gaveta. A gaveta, rapaz, é sagrada. 

Ajusta os suspensórios, enfia o casaco assertoado, 

e vem à porta ajoelhar diante da Senhora e do 

pálio.  

(OLIVEIRA, 1983, p. 168-169) 

 

Torna-se evidente no exemplo anterior a presença de Deus 

Dinheiro e a gaveta de dízimos da caixa registradora de Miranda, a 

aspergir a benção da religião capitalista sobre a fronte do comerciante, 

enquanto o pecado imperdoável é atribuído à peixeira da praia de 

Espinho em Unhas Negras ao intrometer-se onde o culto ao capitalismo, 

o grande juiz culpabilizador a que se refere Benjamin (2011), não 

permite intrusos.  

Já em Uma abelha na chuva, Álvaro Silvestre, depois de ouvir do 

Dr. Neto a revelação do destino de morte das abelhas macho após 

fecundar as fêmeas, é assomado por uma mudança súbita em seu espírito 

que remete à única possibilidade natural de igualdade entre os homens:  

 
A riqueza amargou-lhe: um travo doloroso e 

inesperado de que tudo era passageiro, de 

empréstimo, para largar quando Deus achasse 

justo que era tempo de se mergulhar na pobreza 

extrema dum coval [...] Vida e morte o que são? 
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Fosse a vida o que fosse; a morte era perder 

fazenda, loja e dinheiros para sempre; e apodrecer, 

devorado pelos bichos miúdos.  

(OLIVEIRA, 1953, p. 63) 

 

No mesmo romance, mais adiante, Álvaro Silveste assume uma 

reflexão existencial, como é comum nesta narrativa, a partir da 

indiferença de sua esposa, D. Maria dos Prazeres, e da conversa ouvida 

no palheiro entre o cocheiro Jacinto e sua amante, a camponesa Clara, 

sobre o suposto interesse amoroso de D. Maria pelo próprio cocheiro. A 

reflexão de Álvaro Silvestre se aproxima da de Gaibéus a tecer uma 

relação igualitária entre homem e natureza circundante, ainda que a de 

Uma abelha na chuva se apresente mais apurada estilisticamente: 

 
Agora mesmo, era como se uma voz errando na 

própria natureza lhe segredasse coisas como estas: 

- As aves largam para o espaço mas serão 

destruídas. Há laranjas pelas ramagens mas hão-

de apodrecer. As vindimadeiras cantam, o gado 

pasta, os homens cavam, mas tudo, tudo é estrume 

da terra [...] 

Não valia a pena lutar por nada, nem sonhar coisa 

nenhuma, nem sofrer com o que fosse ouvindo (Já 

sabia que eras da raça dos cocheiros... Lá que a 

D. Prazeres...).  

(OLIVEIRA, 1953, p. 110) 

 

A miséria da alma para o burguês Álvaro Silvestre é, em meu 

ponto de vista, a morte, onde nenhuma riqueza restará ao corpo, onde 

em nada o patrão se distinguirá de seu cocheiro ou de um ente qualquer 

das classes baixas. Esse destino, no entanto, que a morte assume como 

ponto obrigatório e igual para todos os homens e mulheres requer, aos 

heróis menores do neorrealismo português, uma vida inteira de 

sacrificada espera, porém no curso desta espera reside uma sobra de 

esperança, ainda que moribunda, ainda que soterrada pela história 

contada pelos vencedores. Assim, concluo que o destino morto dos 

“unhas negras”, esse testemunho mudo que João da Silva Correia faz 

bradar debaixo dos sete palmos de terra, jaz numa história em que o 

único ou pouco relevo a se oferecer é o da impressão das letras de um 

livro a sugerir a existência da imaginária lápide sobrescrita “Em 

memória de seus destinos”. 

 



114 

 

3.6 SUBJETIVIDADE, OBJETIVIDADE, REFERENCIALIDADE, 

FICCIONALIDADE 

 

A discussão “forma x conteúdo” parece abrigar também em seu 

seio outras dicotomias que se pode relacionar ao neorrealismo 

português: subjetividade x objetividade e referencialidade x 

ficcionalidade. Ainda que o foco desta pesquisa seja demonstrar, em 

termos historiográficos, o lugar do neorrealismo português, e em 

especial do romance Unhas Negras dentro desse movimento, acredito 

ser importante associar o seu percurso, enquanto romance neorrealista, 

ao exame dessas dicotomias na obra literária em questão. Perceber o 

sujeito histórico representado em suas páginas passa, a meu ver, por 

identificar seu escambo exterior ou interior, relacionando-o também às 

construções literárias de outros romances do movimento.  

Para Gaibéus, que Alves Redol afirma honestamente querer ser 

mais um testemunho, um documentário, do que obra de arte, mais uma 

fotografia ou espelho da realidade do que deformação dessa realidade, 

mais objetividade pura, fiel e concreta do que uma objetividade suja de 

subjetividade, resta por vezes a sensação de não se tratar de ficção. 

Nesse sentido, entendo que Gaibéus, mais do que as outras três obras 

neorrealistas analisadas, corresponde ao que Süssekind (1984) menciona 

ser um tipo de romance que oculta a ficcionalidade em prol de uma 

maior referencialidade, como em busca pela objetividade e veracidade 

plenas. Assim, aproxima-se de padrões situados na ciência e no 

jornalismo. Gaibéus, dentre os três romances analisados, é também, a 

meu ver, aquele que mais converge com as características de um 

romance de tese: ora vê pelo viés realista, ora naturalista, porém sempre 

sociológico em sua missão etnográfica pelo Ribatejo: 

 
Caminhavam aos grupos, aturdidos. De fatos 

assolapados por remendos, de barretes e chapéus 

puxados para os olhos, ficava-lhes mais sombrio o 

parecer dos rostos tisnados pelas soalheiras da 

vindima. 

Enrolavam-se alguns em gabões desbotados, 

trazendo ao ombro sacos e foices, paus e 

caldeiras. 

E as mulheres, embrulhadas em xailes desfiados 

ou saias de casteleta pelos ombros, marchavam 

silenciosas, de pés descalços. 

Sentiam saudades da terra que lhes negava o pão. 

Saudades bem fundas, catano! Vir de tão longe... 
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E se lá havia pão para todos! Mal tinham acabado 

os dias fadigosos das vindimas, ainda o vinho saía 

ao pipo, já as aldeias se despovoavam para a 

Borda-d’Água. Era um êxodo de desgraça e susto. 

Que iriam encontrar por ali?!... 

Alguns alugados desde há muito; outros vencidos, 

finalmente, pela escassez dos últimos dois anos. 

- Nunca se viu coisa assim!... A terra parece 

praguejada. 

E sempre a pior. Todos os anos esperanças novas e 

a resposta matava-as. 

(REDOL, 1965, p. 43) 

 

A recorrência da temática dos vencidos, da ausência de esperança 

sempre ciclicamente retroalimentada, como leitmotiv neorrealista, é 

associada em Gaibéus a descrições que optam, em grande medida, pela 

referencialidade que visa à representação mais objetiva, concreta, da 

realidade exterior. É como maneira de enriquecer tais descrições, de 

pintar a realidade observada com tintas fortes, sempre próximas do 

espectro visual, pictórico, que persiste a “adjetivação” nessas descrições 

de cenas a representar os ceifeiros, recurso que parece ter a intenção de 

acentuar certos traços sociais: “fatos assolapados”, “rostos tisnados”, 

“xailes desfiados”, “pés descalços”, características que podem ser 

encontradas também nas artes visuais neorrealista em Portugal e até 

mesmo no quadro O Café, de Cândido Portinari, que influenciou 

gerações neorrealistas após ser exibido na Exposição Mundo Português 

em Lisboa no ano de 1940.  

Unhas Negras parece incorporar à sua narrativa, por vezes tão 

banal quanto Gaibéus¸ epígono da intenção de Jorge Amado de “contar 

com um mínimo de literatura para um máximo de honestidade”
29

, 

passagens que também encontram referência na realidade crua do 

entorno, no factual. Por vezes, mais no comezinho do que no rico 

cotidiano, como ocorre com Gonçalo Pimpão a falar consigo mesmo 

após a leitura sem esperança da carta de Manuel Ferreira, anunciando 

não podê-lo ajudar desde a Beja, cidade onde se encontra: 

 
- Então para que tinha gasto as suas forças, a 

mourejar desde menino, no leva-arriba de uma 

epopeia de sacrifícios sem finalidade, ou antes, 

                                                        
29

 Jorge Amado faz essa menção na nota introdutória a Cacau da edição de 

1933. 
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que tinham por simples finalidade a condição de 

penúria extrema a que se via reduzido?! Então a 

sociedade era constituída por homens conscientes 

ou por tigres sem coração?! Mas, se era por 

homens, como podiam ser relegados ao 

esquecimento os direitos que lhe conferia a sua 

honestidade de homem e de trabalhador?! Teria 

que morrer, e ver morrer de fome?! 

(CORREIA, 2003, p. 313) 

 

Essa aparente adesão ao comezinho, simplório, “rés-do-chão”, em 

Unhas Negras, justifica-se objetiva e concretamente pela seara de 

desgraças e sacrifícios que os operários, chapeleiros ou não, 

vivenciavam enquanto realidade social e econômica na segunda década 

do século XX em Portugal. Assim, é fácil constatar em Unhas Negras 

passagens que se assemelham ao plano narrativo de Gaibéus, sempre a 

interpor quadros descritivos que ilustrem a condição social de seus 

personagens espoliados, como no caso dos integrantes da assembleia da 

associação dos operários chapeleiros: 

 
Na sala, sentados e de pé – tudo cheio. Era uma 

amálgama de figuras rudes com olhos 

coruscantes, cabelos ao desalinho, rostos 

angulosos do mau passadio, casacos fraldões 

(alguns de gola acima), uma récua de gente sem 

nome, uma triste humanidade esfarrapada, com 

grande cunho dantesco, encarvoada, denegrida, na 

qual avultam, como timbre irrefutável, lívidas 

mãos inexpressivas de longos dedos esfaimados, 

os quais, em grande número, eram rematados por 

deprimentes unhas negras. (CORREIA, 2003, p. 

69) 

 

Ou ainda essa outra imagem descrevendo a “figura 

insignificante”, degradada, de Gervásio Baptista: 

 
Debruçado sobre a porta vã entreaberta, como 

trapo à soalheira, não dava rumor de si, todo 

embebido nos peguilhos de tal maldição. Tinha 

uma expressão mortal naquele rosto comezinho de 

efígie talhada à enxó, no rosto e na figura, ao 

sabor da sua prostração de vencido. (CORREIA, 

2003, p. 173) 
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Embora o estilo e linguagem sem “falsa ilusão”, empregados em 

Unhas Negras, aproximem-no de Gaibéus, a narrativa de João da Silva 

Correia não deixa, no entanto, de ser trespassada por momentos de 

existencialismo, traço comum às obras neorrealistas da década de 1950, 

sublimado na paisagem e atmosfera do romance. Como no início do 

capítulo XXVI, em que a descrição melancólica e bucólica de um fim de 

tarde parece representar o espírito que cerca, não só o sepultamento de 

Gonçalo Pimpão, mas o destino lúgubre de todos os operários 

desgraçados, agourados em vaticínio pessimista pela revoada dos 

corvos: 

 
Piscos solitários cirandavam, numa tristeza antiga, 

de galho para galho, em volteios breves e sem 

sentido, parecia que no mero intuito de 

consumirem as últimas horas da sua existência 

atribulada. E no ar lavado passavam revoadas de 

corvos, no regresso da serra, depois de pastio das 

leivas, pelas herdades. Aos bandos de dezenas, 

talvez centenas – lá iam. O grasnar distante dos 

negros passarões chegava aos ouvidos de quem os 

via em tons de mofa à mísera humanidade, que 

nem asas tinha! (CORREIA, 2003, p. 327) 

 

Ainda no mesmo capítulo, a narrativa realça essa espécie de 

“existencialismo atmosférico”: “Errava na atmosfera qualquer coisa de 

tétrico e irreparável que seria simples influxo de tristezas, ou seria 

sombra de almas penadas” (CORREIA, 2003, p. 330). Exemplo 

semelhante da atmosfera existencial criada, como numa organicidade 

entre a subjetividade dos personagens e o destino reservado a eles na 

narrativa, pode ser retirado do clima que circunscreve o diálogo 

queixoso entre Gonçalo Pimpão, já sem disposição e idade para 

trabalhar na fula de lã, e sua esposa: 

 
A emoldurar a cena de tons patriarcais, a 

concertina de Tomás, o foguetório de Cambra, e a 

grulhada, compacta, por devesas além, dos grilos 

e das cigarras. E os problemas insolúveis de 

existências duras, sem panorama de esperanças, à 

margem das mortificações e do desalento. 

(CORREIA, 2003, p. 125) 
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Ora o existencialismo parece mesclar-se a um tom expressionista, 

escola alemã que influenciou artistas neorrealistas, especialmente 

visuais, como na descrição do velório de Gonçalo Pimpão:  

 
Tomás, de pé, ar muito triste, velava sem lágrimas 

o cadáver do pai. A seu lado, o Alfredito 

Calhorna, também de pé, fazia-lhe companhia. 

Além, sem compreender ao certo o alcance da 

tragédia, o mais novo da casa, o Celestino, estava 

sentado num banco, parecia que distraído. E uma 

penumbra exótica, assim como que poeira de 

cinza em suspenso, amolecia ali dentro contornos 

e aspectos, amalgamando tudo e todos num 

conjunto muito esbatido, sem fundo preciso, sem 

expressão, sem relevo, como, pela noite, os 

morcegos. (CORREIA, 2003, p. 321) 

 

Ora esse existencialismo ganha uma cor mais filosófica, à guisa 

por vezes de uma inadequada linguagem empoada e prolixa, como a 

querer dialogar com as angústias do patrão industrial Paulo Cerqueira 

que, sensível à causa operária dos chapeleiros de sua fábrica, depara-se 

com a imagem do profeta Zaratustra a persegui-lo enquanto consciência. 

Zaratrustra, sentado à mesa de trabalho do industrial, “espécie de 

monge”, “eremita”, “velho de longas barbas mais alvinitentes do que 

estriga de linho”, com seus alfarrábios poeirentos e de tomo sobre a 

mesa ao invés dos livros de escrituração comercial da fábrica, 

constrange Paulo Cerqueira com sua presença e palavras proferidas 

dentre o estertor do maquinário em operação: 

 
Deu com os olhos, nesse instante, no dono da 

casa, mas nem assim se impressionou, um mínimo 

que fosse. Assumindo, pelo contrário, atitude de 

senhor, enfiou um olhar enfastiado pela janela 

aberta sobre o terreiro de onde nasciam os ruídos, 

e balbuciou com amargura: 

- Estas máquinas... 

[...] 

Cerqueira ficara atento, na expectativa do que 

mais diria o eremita. Mas este já regressava aos 

textos, iludindo a esperança do industrial. 

Entretanto, a barulheira prosseguia; e o velho, 

certamente por não poder concentrar-se na leitura, 
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e sempre alheio à presença de Cerqueira, pôs-se 

então a falar de dentro de si: 

- Estas máquinas... nunca dão azo aos arroubos do 

espírito. São de aço... 

[...] 

Tomou fôlego, e continuou: 

- Porém, a humanidade, de tão absorvida no 

estudo da máquina, deixou para trás o coração. 

Desenrola-se desde aí um cataclismo psíquico 

cuja extensão está bem patente. A humanidade 

tornou-se escrava da máquina, em vez de ser a 

máquina a escravizar-se da humanidade. 

(CORREIA, 2003, p. 338-339) 

 

Mais adiante, ainda no último capítulo do romance, Zaratustra 

segue tecendo suas ideias às vistas do industrial, estático à sua frente: 

“... o homem, destituído da luz do espírito, é esterco, da mesma sorte 

que a humanidade, sem o fogo vivo dos grandes ideais, é poeira 

daninha!” (CORREIA, 2003, p. 340). E termina sua reflexão com um 

acento neorrealista: 

 
No mundo, por trama irrevogável da condição 

humana, há-de haver sempre lugar para o rico e 

para o pobre. É a herança, o anátema ancestral. 

Contudo, nesse mesmo mundo, pela avalanche 

irresistível da razão, já vai deixando de haver 

lugar para o rico e o miserável. (CORREIA, 2003, 

p. 341) 

 

É como se Unhas Negras, a meu ver, se situasse entre a 

referencialidade mais direta de Gaibéus e alguns atavismos subjetivos 

atribuídos à paisagem, à atmosfera degradante e angustiante dos 

operários, ou ao confronto entre as verdades de Zaratustra e a realidade 

vivenciada pelo industrial Paulo Cerqueira. A distância, no entanto, 

entre a linguagem de Unhas Negras e a alcançada por Carlos de 

Oliveira, especialmente em Uma abelha na chuva, livro publicado no 

mesmo ano de Unhas Negras, é a que marca o lugar do poeta 

reconhecidamente mais refinado do movimento neorrealista, mas que 
também soube transpor para os seus romances “uma prática literária 

mais atenta às potencialidades artísticas da narrativa ou da lírica”, em 

concordância com o que sentencia Reis (2005, p. 17). Por outro lado, 

compreendo que João da Silva Correia teve como maior mérito retratar 
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em um romance, ainda que de forma bastante referencial, a vida sofrida 

dos operários de uma das maiores indústrias portuguesas, tarefa que nem 

o jornalismo poderia desempenhar com maior destaque devido à censura 

a que estavam submetidos os meios de comunicação.  

Os traços existenciais e psicológicos existentes na narrativa de 

Carlos de Oliveira, e que o coloca em lugar mais alto dentro do 

movimento neorrealista, já estão presentes em seu primeiro romance: 

Casa na Duna. No capítulo XV, por exemplo, pode-se constatar nuances 

existencialistas a imiscuírem-se à construção do personagem Hilário, 

filho de Mariano Paulo, que em seu conflito interno mistura a percepção 

do que vê e do que sente, faz irromper da memória sensações, dilui 

passado e futuro na visão presente, perturba-se em seus pensamentos 

solitários, desconta na égua - motivo de quimera e desafeto com o pai - 

sua fraqueza e impotência. Fustiga com o látego o lombo da égua, 

arranca-lhe o couro, deixa-a exausta, castigo cruel contra o animal e o 

criado Firmino, cuidador da égua. A vingança de Hilário desencadeada 

contra o animal é descarga psicológica, pulsão sublimada a desfazer-se 

da voz imperativa do pai, desobediência de ordem existencial: o lombo 

da égua macerado pelo látego é o lombo imaginário do pai. 

Em Uma abelha na chuva, após o assassinato do cocheiro Jacinto 

pelo oleiro cego mestre António e por seu ajudante Marcelo, Álvaro 

Silvestre, mentor da intriga que ocasionou a morte do seu cocheiro por 

ciúme, acaba queimando-se no fogo brando da culpa revelada 

gradualmente e sem volta, do remorso por um crime que pensa ter 

cometido sem legalmente cometer, aproximando-se às avessas da 

angústia existencial sofrida pelo famoso personagem de Crime e 

Castigo, Raskólnikov:  

 
Mas acordou depressa e a primeira sensação 

consciente foi de alívio. Breve, porque logo 

depois, o problema da morte de Jacinto assaltou-o 

outra vez. [...] Ergueu-se e levou as mãos à 

cabeça. Andava dum lado para o outro, 

murmurando sem uma intermitência de repouso: 

- Mataram-no e o culpado fui eu! Não há que ver, 

fui eu! 

Durante o sono, a angústia continuara a modelar-

lhe a alma [...] 

Gesticulava com os punhos cerrados, abanando 

repetidamente a cabeça como uma criança à beira 

do castigo. 

(OLIVEIRA, 1953, p. 165-166) 
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Ou quando o mesmo Álvaro Silvestre, após ouvir do palheiro a 

conversa entre seu cocheiro Jacinto e sua amante, Clara, filha do oleiro 

mestre António, retorna para casa ardendo em ciúme, cambaleante, 

trazendo na memória a revelação de Jacinto sobre as “supostas 

olhadelas” da mulher, D. Maria dos Prazeres, para o cocheiro desejado: 

 
Álvaro Silvestre tropeçava nos valados. E ia 

passando do assombro à vertigem. Abria-se-lhe a 

alma até ao derradeiro poço. Uma luz turva 

ondeava sobre o pavor da morte (Vida e morte o 

que são? Vida e morte o que são?) ondeava sobre 

a carta de Leopoldino e os pinhais vendidos (Que 

contas lhe darei dos pinhais, meu Deus?), cobria 

de sombras a imagem de D. Maria dos Prazeres 

(Já sabia que eras da raça dos cocheiros... Deixa 

me em paz) [...] E um vento desvairado a soprar 

dum lado e doutro, o airar sentimentos contra 

sentimentos, a erguer a poeira espessa dos 

remorsos, a empurrá-lo pelos barrancos da 

madrugada, arquejante, exausto. 

(OLIVEIRA, 1953, p. 99) 

 

Nos romances de Carlos de Oliveira, porém, o lirismo poético 

transposto para a narrativa alcança um resultado que o diferencia da 

grande maioria dos romances neorrealistas, sobrepujando uma 

subjetividade mais acentuada. Os momentos de descrição de situações 

de trabalho, bastante encontrados em romances do movimento, 

adquirem na obra de Carlos de Oliveira contornos poéticos e sensoriais 

que extrapolam a redução à estética visual ou pictórica dos quadros 

descritivos e “adjetivados” comumente encontrados nessas obras, 

mobilizando então uma totalidade de sentidos: 

 
O sol estala no tojo, no lombo das cobras. Os 

pássaros sonolentos arriscam um voo breve e 

mergulham outra vez na sombra. Frescura, só a 

dos ramos dos pinhais. Nas leiras mais distantes, 

os trabalhadores da quinta apanham o último 

milho; carros de bois sobem com a carga das 

espigas; um canto desgarrado de mulher vibra na 

tarde e faz o dia triste [...] Humidade. E quem diz 

humidade, diz minhocas. Mais ao longe, os 

jornaleiros tiram o chapéu, sacodem o suor da 
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testa, dobram-se outra vez sobre o milho. 

(OLIVEIRA, 1983, p. 135-136) 

 

Ou quando revela a saúde debilitada da velha Taipa, imóvel em 

seu leito, enquanto a faina diária da casa dos Taipa, do filho Luciano e 

da mulher Palmira, e a vida da aldeia não param: 

 
Queriam que o seu pedaço de chão crescesse 

como os canoilos de milho. Que a sua terra 

aumentasse. E trabalhavam, mortificavam-se, de 

sol a sol.  

A velha ficava todo o dia sozinha. As moscas 

voavam das estrumeiras, zumbiam na sombra do 

casebre. Réstias de luz entravam pelas telhas 

desconjuntadas, abriam no soalho minúsculos 

lagos amarelos. Nesses raios de sol a poeira 

brilhava e as asas rápidas das moscas passavam de 

vermelho a azul, de verde a roxo. Cores ágeis, 

inquietas. A velha pensava em Luciano, em 

Palmira. E rezava por eles. Na solidão, um fragor 

longínquo aproximava-se, os cavalos da morte e o 

seu galope devastador. Uma estranha balada 

nascia da terra ferida pelo tropel. Palmira e 

Luciano andavam longe. Se gritasse, o grito 

morreria na aldeia erma. A cantilena reboava 

como na abóboda duma igreja. Cavalos à 

desfilada sobre os campos, as árvores, o povo, e 

das patas dos cavalos, que faiscavam lume no 

chão, brotava o coro milenário em demanda do 

céu.     

A velha rezava, desfiando as horas do dia como 

um rosário. Pouco a pouco, a água do sol sumia-se 

no chão, as moscas sossegavam na obscuridade. E 

por fim, o bater dos tamancos no empedrado, as 

vozes do povo que chegava do campo, 

arrancavam-na ao apocalipse do casebre. 

A velha estendia os braços ao longo do corpo, 

fechava os olhos, sossegava. (OLIVEIRA, 1983, 

p. 52-53) 

 

Existe ainda outro ponto em comum nos romances neorrealistas: 

a animalização de alguns personagens, especialmente os subalternos. Tal 

traço aparece, por exemplo, no narrador em Gaibéus: “Os gados e os 

ceifeiros - tudo gado. Os bois remoem na leiva do milheiral já recolhido. 
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As éguas tasquinham nos restos da seara de grão que não vingou. Os 

ceifeiros abatem as panículas de arroz” (REDOL, 1965, p. 172). Ou pelo 

nome que Mariano Paulo, em Casa na Duna, chama o seu criado - 

“Lobisomem” - sob as vistas das pessoas que vinham buscar o seu 

milho: “Um toiro, caramba. Olhem-me para ele” (OLIVEIRA, 1983, p. 

5). Em outro momento de Casa na Duna, Hilário, filho de Mariano 

Paulo, observa a chegada da noite na quinta dos Paulos e a manifestação 

dos animais, que mais remetem aos homens: “Mas a noite viria, com os 

seus animais cansados, encher de cio os estábulos, os quartos. Na 

cozinha, Maria dos Anjos cantarolava. Grandessíssima cabra” 

(OLIVEIRA, 1983, p. 58).   

A animalização dos homens parece, em meu entendimento, 

guardar uma relação com as escolhas estéticas das artes visuais 

neorrealistas em Portugal, influenciadas por Cândido Portinari, pelos 

muralistas mexicanos e pela pintura figurativa europeia, dando destaque 

a homens e mulheres animalizados pelo trabalho, meros instrumentos a 

serviço da faina, deformados, pés e mãos grotescamente 

desproporcionais, de maior volume, quase como a concordar com a 

teoria de Lamarck
30

.  

Contudo, a questão de mais assertivo destaque demonstrada, em 

meu ponto de vista, é a de uma supremacia da referencialidade, do 

intuito de documentar a realidade mais crua e perversa de camponeses e 

operários, notadamente situada nos romances Gaibéus e Unhas Negras. 

O segundo romance, no entanto, apresenta alguns traços a diferenciar-se 

do primeiro, como nuances de maior carga existencialista, típicas dos 

romances neorrealistas portugueses escritos na década de 1950. Esse 

meio caminho, ou meio termo, alcançado por Unhas Negras parece 

muitas vezes dever-se a alguma filiação romântica nas representações, 

haja vista a admiração declarada de João da Silva Correia pela obra de 

Camilo Castelo Branco. Entretanto, ambos os romances diferenciam-se 

de Casa na Duna e Uma abelha na chuva¸ de Carlos de Oliveira. 

Embora Unhas Negras tenha sido publicado no mesmo ano do segundo 

romance citado de Carlos de Oliveira, entendo notória a diferença, desde 

o caráter referencial e documental maior de Unhas Negras, que constato 

                                                        
30 Lamarck, em sua teoria, desenvolveu a “Lei do Uso e Desuso” e a empregou 

para explicar, por exemplo, o alongamento do pescoço das girafas a fim de 

abocanharem os brotos dos galhos mais altos das árvores. Conforme ele, 

determinadas partes ou aspectos do corpo poderiam aumentar ou reduzir, até 

desaparecer completamente em futuras gerações, conforme o maior ou menor 

uso realizado. 
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ser sua grande qualidade, uma vez que desvela a vida sacrificada de 

operários que não haviam sido descobertos pela literatura, contrastando 

com a linguagem mais depurada de Carlos de Oliveira, capaz de um 

alcance metafórico e de sintaxe poética melhor acabada, inclusive no 

uso da descrição de paisagens mais bem relacionadas com o estado de 

espírito dos personagens, o que em Unhas Negras demanda muitas 

vezes descrições demasiadamente longas e errantes que acabam 

dispersando-as da verdadeira intenção de correspondência existencial ou 

poética com os personagens ou rumo da narrativa. 

O capítulo seguinte pretende investigar, mais detidamente a partir 

de aspectos e elementos relacionados à mundividência de João da Silva 

Correia, o quanto obra e vida, obra e história, interinfluenciam-se 

também no caso do romance proposto nesta pesquisa, Unhas Negras. 
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4 A MUNDIVIDÊNCIA DE JOÃO DA SILVA CORREIA: DOS 

UNHAS NEGRAS A UMA ESCRITA DE SI 

 

Constatar a presença da mundividência do autor de Unhas Negras 

em sua obra e o quanto essa interinfluência vida-obra-vida mobilizou as 

escolhas e caminhos narrativos de João da Silva Correia é já reivindicar, 

como material de análise, não só o romance em questão, mas também as 

críticas, comentários e estudos de outros autores sobre tal objeto e autor, 

os artigos e discursos do próprio autor, e mesmo as correspondências 

trocadas entre ele e seu amigo conterrâneo, José Moreira.  

Investigar a mundividência do autor que retratou os “unhas 

negras”, alcunha depreciativa dada aos operários chapeleiros da cidade 

portuguesa de São João da Madeira, passa também por encontrar lastros 

e lacunas biográficas que possam estar relacionadas com o autor que, 

neorrealista de menor lustre, acabou sorvendo da realidade vivida e da 

memória de seus heróis menores a sua práxis artística. É importante, 

nesse sentido, partir do pressuposto de estar-se diante de um escritor 

menos conhecido, participante de um movimento literário também de 

menor reconhecimento da crítica a retratar heróis sem voz, ou seja, uma 

conjunção de elementos e traços reveladores de uma invisibilidade 

múltipla. 

Portanto, assim como já foi mencionado anteriormente, 

compreendo ser proveitoso às intenções desta pesquisa mobilizar 

elementos da “escrita de si” do autor de Unhas Negras, ao encontro da 

função etopoiética, ou seja, aquela que opera a transformação da 

verdade em ethos, atribuída por Foucault (1992) a Plutarco e que se 

estabelece no exterior de duas formas: os hypomnemata (que podem ser 

livros de contabilidade, registros notariais, cadernos pessoais, diários, 

agendas) e as correspondências (missivas). No entanto, o mesmo 

Foucault (1992) ressalta que os primeiros desenvolvimentos históricos 

da narrativa de si não devem ser procurados nos cadernos pessoais 

(hypomnemata), que tem o papel de permitir a constituição de si a partir 

da recolha do discurso dos outros, mas será possível encontrá-los pelo 

lado da correspondência com outrem e da troca do “serviço da alma”, 

como se nas correspondências os interlocutores pudessem se despir de 

cuidados, despojar-se da escolha das palavras, desvelar sua alma.  

Essa “função autor”, que aparece trespassada pela produção de 

uma discursividade advinda da maneira como se articulam sobre 

relações sociais, não parece estar descolada, dessa forma, da 

mundividência de seu autor. Foucault (1992) alude a esse sujeito-autor e 
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à ampla conceituação discursiva da palavra “obra” para assim concluir e 

oferecer as pistas que servirão à análise proposta neste capítulo: 

 
Sei bem que no empreender da análise interna e 

arquitectónica de uma obra (quer se trate de um 

texto literário, de um sistema filosófico ou de uma 

obra científica), pondo entre parêntesis as 

referências biográficas ou psicológicas, já se pôs 

em questão o carácter absoluto e o papel fundador 

do sujeito. (FOUCAULT, 1992, p. 69) 

 

Seja por intermédio do exame das páginas de Unhas Negras ou 

pelo olhar acurado sobre as correspondências trocadas por João da Silva 

Correia, o objetivo proposto de tecer relações com a mundividência do 

autor/sujeito transpõe, a partir do acréscimo à obra de uma escrita de si, 

a restituição tão somente de uma voz autoral. Sobretudo, é restituindo as 

vozes sob a voz do autor que entendo poder-se, em convergência com 

Foucault (1992), desencobrir alguns discursos no interior da sociedade 

da época e, assim, trazer à tona os testemunhos mudos a que se refere 

Rancière (1994). O princípio dessa busca abrangerá, como já foi dito e 

seguindo o conselho explicitado por Foucault (1992), as 

correspondências trocadas entre João da Silva Correia e seu amigo José 

Moreira, à época residindo no Rio de Janeiro, entre os anos de 1935 e 

1953, e transformadas em livro publicado postumamente pela Câmara 

Municipal de São João da Madeira. Não obstante, a considerar o corpus 

desta pesquisa, saliento a necessidade de lançar-se mão da análise da 

pequena fortuna crítica existente sobre o romance Unhas Negras e seu 

autor, bem como sobre o que se (re)vela em suas páginas enquanto obra 

de literatura:  

 
A literatura faz assim parte daquele grande 

sistema de coacção por meio do qual o Ocidente 

obrigou o quotidiano a pôr-se em discurso; 

todavia, ela ocupa aí um lugar especial: obstinada 

a procurar o quotidiano por debaixo dele próprio, 

a ultrapassar limites, a levantar brutal ou 

insidiosamente segredos, a deslocar regras e 

códigos, a fazer dizer o inconfessável, ela terá 

tendência a pôr-se fora da lei [...] Mais do que 

qualquer outra forma de linguagem, é a ela que 

continua a ser o discurso da “infâmia”: cabe-lhe 

dizer o mais indizível – o pior, o mais secreto, o 
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mais intolerável, o mais vergonhoso. 

(FOUCAULT, 1992, p. 127) 

 

Esse papel exercido pela literatura, que não se pode ignorar 

enquanto fonte de consulta e pesquisa de uma época, vai ao encontro do 

literato, escritor ou pesquisador histórico que pretende encontrar “a 

outra” versão soterrada, que intenta narrar ou ficcionalizar vidas e 

situações reais por intermédio também de sua mundividência, função 

próxima ao que Rancière (1994, p. 60) prediz: “a literatura dá seu 

estatuto de verdade à papelada dos pobres”, o que passa também por sua 

linguagem de recusa à oposição entre ciência e literatura.  

 

4.1 DA REALIDADE À FICÇÃO: OS JOÃO NINGUÉNS DE CADA 

DIA 

 

Gervásio Baptista, Gonçalo Pimpão, Matias Calhorna, Alfredito, 

Quim, Euclides Malveira, Manuel Ferreira, todos integrantes do amplo 

panorama de personagens menores a vagarem pela história rememorada 

em Unhas Negras, ora na pele de operários, ora na de familiares deles, 

mas todos condenados a serem João Ninguéns, testemunhos mudos da 

realidade, ficcionalizados, referenciados, nomes-simulacros a 

disfarçarem a existência viva de outros nomes. Renato Figueiredo, em 

palestra proferida na Câmara Municipal de São João da Madeira, elucida 

essa questão ao manifestar um recurso de escolha de personagens e sua 

construção por parte de João da Silva Correia: 

 
As numerosas personagens dos contos e romances 

de João da Silva Correia são, regra geral, 

arrancadas à vida real e retratadas com maestria, 

tanto sob o aspecto fisionómico, como 

psicológico. E são figuras, as mais das vezes, que 

viveram em São João da Madeira ou seu termo, 

com tal fidelidade transpostas para as páginas dos 

livros que mesmo pessoas não naturais daqui e 

que só por tradição sabem da sua existência, as 

identificam facilmente mesmo quando disfarçadas 

– o que nem sempre acontece – sob nomes 

supostos: Abel e João Peixoto, João de Barros 

Costa, Bernardino dos Carros, Dr. Abrantes 

Franjoso, Doutor Amaral, Manuel Ferreira, 

Camilo Palmeira, José Moreira, Paulo Cerqueira, 
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Pantaleão Dias, Albininho Freitas, Celestino 

Bandeira [...]. (FIGUEIREDO, 1985, p. 12) 

 

Em carta de 21 de novembro de 1950 a José Moreira, João da 

Silva Correia admite com naturalidade ter se inspirado em seu primeiro 

romance, intitulado Porta Aberta, em um personagem da vida real, 

como demonstrava ser seu costume: “Quanto ao barbeiro Paródia: Você 

veio abrir-me os olhos [...] Quem eu quis retratar foi um velho barbeiro 

da Praia do Furadouro – há quantos anos isso vai! (MOREIRA & 

CORREIA, 1997, p. 231). A recolha de matéria para suas obras a partir 

da realidade circundante resulta, conforme Figueiredo (1985, p. 10), nas 

paisagens descritas que remetem à região onde viveu o escritor e nas 

personagens “retratadas sempre com uma precisão de objectiva 

fotográfica”. É esse primeiro ponto que, a meu ver, parece de antemão 

sugerir um desvio na narrativa de João da Silva Correia do preceito de 

“deformação da realidade ao invés de reprodução fotográfica”, 

preconizado por Mário Dionísio como essencial à arte neorrealista, que 

deve começar-se a analisar a partir de algumas passagens descritivas de 

Unhas Negras. É importante, nesse sentido, situar a obra de João da 

Silva Correia não só dentro do neorrealismo português, mas também 

dentro de uma concepção estética e de mundo coerente à sua práxis 

artística
31

, de modo a corroborar ou contrapor-se ao que Lukács (1965), 

convergindo com Dionísio (1945), atribui ao caráter verdadeiro ou não, 

bom ou não, potente ou não, de uma obra literária: 

 
As palavras dos homens, seus pensamentos e 

sentimentos, puramente subjetivos, revelam-se 

verdadeiros ou não verdadeiros, sinceros ou 

insinceros, grandes ou limitados, quando se 

traduzem na prática, isto é, quando os atos e as 

forças dos homens confirmam-nos ou desmentem-

nos na prova da realidade, Só a praxis humana 

pode exprimir concretamente a essência do 

homem [...] É necessário não esquecer que, na 

realidade, tôda ação – ainda que não revele traços 

humanos típicos e essenciais – contém sempre 

                                                        
31 Lukács faz referência ao termo “praxis humana”, mas entendo, no caso de um 

movimento literário como o neorrealismo português, não incorrer em nenhuma 

perda ou acréscimo ao transpor o mesmo sentido para o termo “práxis artística” 

ou “práxis autoral”, uma vez que homem e artista, em termos de “praxis”, 

costumam se inter-relacionarem em essência.  
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nela o esquema abstrato (conquanto deformado e 

apagado) da praxis humana como um todo. 

(LUKÁCS, 1965, p. 57-58) 

 

Mas, a partir dessa conexão com a práxis humana e artística, e 

sua deformação do objeto representado, é preciso ter o cuidado de 

escapar de sucedâneos abstratos e esquemáticos na literatura que 

residem, em grande medida, justamente nas descrições: “A literatura 

baseada na observação e descrição elimina, sempre, em medida 

crescente, o intercâmbio entre a praxis e a vida interior” (LUKÁCS, 

1965, p. 59). É necessário, nesse caso, ter em conta que a opção 

defendida de narrar/vivenciar ao invés da predominância de 

descrever/observar - essa última identificada por Lukács (1965) como 

uma característica marcante do romantismo, naturalismo e realismo do 

século XIX - torna-se uma forma literária que escapa à monotonia e ao 

tédio, medidas a partir da concepção de mundo adotada pelo escritor. O 

autor húngaro sugere transpor, portanto, da epopeia para o seio do 

romance a permanência da narrativa, da ação, em contraponto ao 

método puramente descritivo, monótono e tedioso, decorrente do 

desenvolvimento do capitalismo.  

Em Unhas Negras a ação que se desenvolve ao longo dos 

capítulos é intercalada com descrições breves, contrastando com o início 

de alguns capítulos que apresentam longas descrições, normalmente da 

paisagem que parece se relacionar ao íntimo dos homens, ao seu estado 

de espírito, como no caso do capítulo XXVI que assim principia e se 

desenvolve ao longo de quatro páginas até revelar tratar-se do olhar 

observador/contemplativo dos octagenários Albano Freixeda e Aniceto 

Cartolas sobre a atmosfera circundante após o enterro do suicida 

Gonçalo Pimpão: 

 
Naquele fim de tarde, um sol dolorido de outono 

derramava-se, quieto e solene, no mundo e nas 

almas, ao de cima do eterno drama da natureza 

moribunda. Árvores quase nuas projectavam as 

minguadas sombras por cómoros e arribas, entre 

silêncio comovido, como sentinelas de lenda. 

Piscos solitários cirandavam, numa tristeza antiga, 

de galho para galho, em volteios breves e sem 

sentido, parecia que no mero intuito de 

consumirem as últimas horas da sua existência 

atribulada [...] Ao fechar do dia, como o missal de 

um monge, caía sobre a terra aquela melancolia 
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incompreendida que às vezes erra no ambiente e 

se agarra obstinadamente a nós, nem a gente sabe 

explicar-se como nem porquê. Lívidas claridades 

espelhavam-se vale em fora, muito cansadas, 

assim como, depois que a procissão passou, 

renques de murta que todos pisaram, esparsos no 

caminho [...] Ao correr do pano, iria representar-

se uma vez mais a tragédia inteirinha da noite, 

com os seus terrores e as suas ameaças, e com as 

suas trevas em sentido de negação à vida. 

(CORREIA, 2003, p. 327)  

 

 Embora o olhar sobre a paisagem se revele sendo dos dois velhos 

ex-operários, chama a atenção nesse trecho a troca de voz narrativa que 

vai do narrador observador para um narrador testemunho a incluir-se na 

cena por intermédio do pronome “nós”, antepondo-se ao 

posicionamento filosófico-existencial: “nem a gente sabe explicar-se 

como nem porquê”. Na sequência, a longa descrição segue, como num 

levantamento topográfico, a revelar a paisagem e o relevo a norte e sul 

da região de São João da Madeira, Pinhão, Ossela, Castelões, Espadanal, 

Fundões, entre outras, sempre a referenciar-se como num “cenário 

angustiado”, numa atmosfera “tétrica e irreparável”, “simples influxo de 

tristezas, “sombra de almas penadas” (CORREIA, 2003, p. 320). Após 

quatro páginas descritivas, surge uma chave de leitura a revelar o porquê 

da presença dentro da paisagem das grandes chaminés das Minas do 

Pintor, avistadas pelos dois velhos na direção de Nogueira do Cravo, 

produzindo arsênico: “Era o apito das cinco horas, nas Minas do Pintor” 

(CORREIA, 2003, p. 321). Assim, a narrativa de atmosfera sombria, 

lúgubre, negra, a relacionar-se com a negrura das próprias unhas dos 

operários chapeleiros, por onde adejam revoadas de corvos como um 

mau agouro de Edgar Allan Poe, culmina com o ocaso por 

envenenamento de Gonçalo Pimpão revelada na hora final do 

expediente de um dia ou de uma vida dedicada ao trabalho na fábrica, 

melancólica coincidência cíclica de uma fábrica a produzir, em horas de 

trabalho, o arsênico da própria morte ingerido por quem, inútil e velho 

para a labuta, já não consegue mais ser produtivo. O evidente caráter 

monótono e tedioso, verificável em algumas longas descrições como 

essa de Unhas Negras, assim como em outras obras de João da Silva 

Correia a exemplo dos contos reunidos no livro Farândola, não guarda, 

a meu ver, apesar da construção prolixa e monocórdica, um demérito 

tácito. Há em suas descrições, mesmo naquelas que demonstram alguma 

ação narrativa e muitas vezes comezinha ou melodramática, um esforço 
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repetitivo de inter-relacionar uma atmosfera criada ou natural com o que 

se passa na alma de seus personagens. A trajetória que antecede o 

suicídio e sepultamento do operário Gonçalo Pimpão, um dos vencidos 

no romance, já exibe, em vaticínio, o inevitável destino de grandes 

unhas negras a sempre arrancar-lhes a pele da esperança. No capítulo 

XII, Gonçalo Pimpão já começa a antever a morte, ainda que não 

anunciada, ao chegar a casa sob o peso da notícia da demissão da 

fábrica, considerado agora inservível àquele tipo de trabalho: 

 
Sentia-se o último dos últimos. E tinha uma 

vontade insólita de esmagar o crânio entre as 

mãos, apagar dentro dele a maldição da vida. Ao 

mesmo tempo apetecia-lhe correr, nem sabia bem 

se para fugir de si mesmo, se para chegar depressa 

a casa, a ver se, na companhia dos seus, amainava 

aquele caudal de negruras. (CORREIA, 2003, p. 

158) 

 

A intenção de mesclar ao comportamento de seus personagens 

certos traços existenciais, também evidentes nos elementos constantes 

nas pequenas ou longas descrições, seus sentimentos, estados de 

espírito, angústias, intentam desaguar, em meu entendimento, na 

leitmotiv que atravessa todo o romance: a condição de vencidos e 

vencidas. Quando chega em casa, ao se deparar com os olhos da esposa 

ao jantar, Gonçalo Pimpão mostra-se sem apetite. A insistência dela é 

peremptoriamente interrompida pela negativa do marido em comer, o 

que lhe causa o mesmo mal-estar que acomete os heróis vencidos de 

Unhas Negras, mostrando que a família desses vencidos, subalternos, 

espoliados, também dispunha de igual condição real e existencial: “Ante 

a obstinação, ela fez a sua retirada de vencida. E ele se foi sentar-se em 

riba da arca, macambúzio” (CORREIA, 2003, p. 158). 

A cena do almoço dos operários da fábrica, em seu intervalo de 

turnos, tende a agregar outro elemento para um julgamento mais preciso 

do método descritivo adotado em Unhas Negras: 

 
Apareciam na eira operários de braços pendentes, 

olhar decaído e passo inseguro, visivelmente 

cansados da faina. Sentavam-se por ali, a cerrar 

fileiras, como andorinhas em fio de telégrafo, no 

Outono, à hora da abalada, Logo se principiou de 

assoalhar caçoilas de barro, umas negras como 

tições, outras cor de açafrão, a toda a extensão do 
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respaldo da eira [...] Ao acicate do apetite ou da 

simples voracidade, a ordem era: comer. Aqui 

eram longos fios de couve mal verde suspensos de 

pobres garfos de estanho, a romper de pucarinho 

[...] Ali, era uma velhota de faces de pergaminho 

que, feita samaritana, migava naco de broa de 

milho no caldo delgadinho. E parecia que punha 

na tarefa toda a sua alma, tal a ternura do olhar em 

que envolvia o destinatário do repasto. Acolá, era 

um operário de negra gaforina sobre a testa de 

seda que, a vingar-se talvez da magreza da ração, 

e no jeito de quem toca trombeta, punha à boca a 

garrafa do briol, a beber sem licença de Deus [...] 

E outros, e outros. Uns de cócoras, outros 

sentados – todos pagavam o seu tributo à 

mesquinha condição de viver.  (CORREIA, 2003, 

p. 184) 

 

O já mencionado processo, especialmente a partir dos anos 1940, 

de uma relação da literatura com as artes plásticas neorrealistas 

portuguesas como forma de “acertar o seu foco estético”, é aplicável a 

esta descrição retirada de Unhas Negras, em meu ponto de vista. 

Características pessoais como “braços pendentes”, “olhar decaído”, 

“testa de seda” e “faces de pergaminho”, somadas às imagens que 

remetem ao contexto humilde, agreste, áspero da cena, como 

“pucarinho”, “caçoilas de barro”, “caldo delgadinho”, “de cócoras”, 

“magreza da ração”, e ainda às palavras-chave concernentes a termos 

que remetem a uma defesa ideológica do trabalho, como “faina”, “cerrar 

fileiras” e “todos pagavam seus tributos”, conduzem a uma estética 

tipicamente neorrealista manifestada também de forma pictórica em 

pinturas emblemáticas como “O almoço do trolha”, de Júlio Pomar, cuja 

temática e estética demonstra proximidade com a descrição da cena do 

almoço dos operários em Unhas Negras. Tais elementos descritivos que 

pululam por toda a narrativa, como “rostos angulosos”, “deprimentes 

unhas negras”, “longos dedos esfaimados”, “cabeleira em desalinho”, 

“pão mourejado”, acabam, em meu entendimento, dotando o romance 

dessa identidade neorrealista focada numa classe de trabalhadores 

desfavorecida, enjeitada pelo sistema econômico e político, ignorada 

pelos olhos da burguesia ou da pequena burguesia – hoje mais 

conhecida por classe média – e, certamente por tais razões, enseja uma 

forma artística que, à guisa de ser menos valorizada pela crítica, 

encontrou em seu tempo histórico “a expressão dialética da totalização 
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humana” defendida por Sacramento (1985, p. 57) em sua busca por uma 

estética neorrealista. 

Concluo restarem constatáveis os traços neorrealistas na obra 

Unhas Negras, incluindo a elaboração estética de suas narrativas a 

correlacionar organicamente forma e conteúdo. O pano de fundo sobre o 

qual a cena dos vencidos se desenrola num romance neorrealista como 

Unhas Negras, o que nesse caso não o difere dos demais romances do 

movimento, pode ser reconhecido, portanto, como o da diferença de 

classes. Dentro desse espectro, demonstrando mais ou menos disposição 

para situações que representariam um conflito de classes a exercer 

tensão sobre tal diferença, sucedem-se, como camadas a vislumbrar em 

última instância a possibilidade de uma transformação da sociedade: os 

sentimentos individuais ou em grupo, os atos de rebeldia isolados ou 

organizados e os rompantes de consciência ou falta de 

consciencialização. Assim é que no romance o velho e inusitado 

Zaratustra pesa sobre a consciência do industrial Paulo Cerqueira as 

seguintes palavras: “Sem o egoísmo haveria no mundo mais liberdade, 

mais justiça, mais pão e mais paz” (CORREIA, 2003, p. 341). Ou, ainda 

na mesma conversa, quando realça os efeitos do egoísmo no mundo por 

intermédio do mesmo Zaratustra: “No mundo, por trama irrevogável da 

condição humana, há-de haver sempre lugar para o rico e para o pobre. 

É a herança, o anátema ancestral. Contudo, nesse mesmo mundo, pela 

avalanche irresistível da razão, já vai deixando de haver lugar para o 

rico e miserável” (CORREIA, 2003, p. 341). É assim também que o 

velho ex-operário Albano Freixeda, em conversa com Aniceto Cartolas, 

queixa-se da falta de consciência de classe do seu genro, também 

trabalhador da fábrica de chapéus: 

 
- Compreendes... Chegou a encarregado de 

seção... encheu-se de piolhos de galinha... E como 

tira boa fatia ao fim de semana, já nem cura de 

pensar nos outros, nos que amanham de sol a sol a 

côdea amargurada. Nem ao menos pensa nos que, 

como eu e tu, no nosso tempo, se mofinaram à 

fula da lã, duas vezes por semana, desde o 

primeiro minuto da madrugada ao pôr do sol. 

Estes encarregados gostam de dar-se ares de 

patrão. E tomam então a atitude muito a peito... a 

bufar como todos os demónios!  

[...] 

- Dentro em pouco, temos o arco-íris – 

monologou Cartolas. 
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- Quando abro o bico a favor dos operários, cai-

me logo em cima, a unhas e dentes. 

- Sabes? Tem o prato cheio... 

- É certo... o prato cheio... A barriga temperada 

abafa muitas vezes a voz da consciência... 

(CORREIA, 2003, p. 58) 

 

A considerar fundamental à literatura neorrealista portuguesa a 

concepção de mundo do escritor ou sua praxis referida por Lukács 

(1965), é que se faz importante situar, de forma mais detalhada, a obra 

de João da Silva Correia dentro dessa corrente literária. Além dos traços 

comuns com outras obras neorrealistas já analisados nesta pesquisa, 

entendo não se poder desconsiderar a mundividência do autor de Unhas 

Negras em tal intuito de entrecruzamento com as características mais 

presentes naquele movimento artístico português. 

 

4.2 JOÃO DA SILVA CORREIA: UM NEORREALISTA LIBERAL E 

ROMÂNTICO?  

 

A assertiva de que a obra de João da Silva Correia, em especial 

Unhas Negras, enquadra-se como filiação dentro do movimento 

neorrealista português requer alguns cuidados e considerações. Em 

Apontamentos para uma introdução à leitura de Unhas Negras, prefácio 

que abre a terceira edição da obra, surge uma primeira referência 

ligando o nome de João da Silva Correia ao neorrealismo: 

 
Quer dizer, João da Silva Correia não é, como 

alguns críticos afirmaram, um neo-realista puro 

que tenha pretendido liderar, ele também, uma 

transformação integral do mundo. Apenas quis 

chamar a atenção das gerações contemporâneas 

para o drama pungente vivido pelos operários de 

então [...] (CORREIA, 2003, p. 10) 

 

Situando sua narrativa dos operários chapeleiros de São João da 

Madeira em um tempo histórico a sobrepujar tais sujeitos históricos, 

entendo inexistir a hipótese de desconsiderar o autor como um artista do 

neorrealismo português, no que tange à incorporação em sua obra, de 

forma epistemológica e quase pedagógica, de um materialismo histórico 

e dialético que se achava em ebulição e no cerne social da época. 

Entretanto, a sugestão do termo “neorrealista impuro” para classificar 

João da Silva Correia encontra assertivas e contradições que, no interior 
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de um movimento neorrealista reconhecido por sua heterogeneidade 

artística, demonstram-se perfeitamente compreensíveis. Ao fazer falar 

os silêncios da história, o testemunho mudo, as vozes apagadas ou os 

infames, João da Silva Correia promove à realidade visível “a entrada 

dos anônimos do povo” ou a dos verdadeiros heróis advindos das 

“multidões anônimas”, como elucida Rancière (1994). Esse percurso, 

por si só, já demonstraria o acento neorrealista de um romance como 

Unhas Negras, mas acredito não se dever deixar de observar também 

outra característica do movimento que motivou muitas das obras 

produzidas em seu tempo: a possibilidade de falar em suas páginas 

daquilo que a imprensa na época, acossada pela censura, não podia falar. 

A narrativa de Unhas Negras não está imune ao caráter referencial, 

documental, factual, de parentesco jornalístico, atribuído a muitas das 

obras neorrealistas em Portugal, a ponto de Sacramento (1985, p. 50) 

negar a existência de um estilo neorrealista e defender, como saldo 

residual, a imposição de “um estilo de informação neo-realista”.  

Captar a realidade como fato não divulgável, condenado à 

invisibilidade, mostra-se como primeira tarefa do escritor neorrealista, 

especialmente o romancista e contista, à qual João da Silva Correia 

parece não ter se furtado enquanto vivo. Figueiredo (1985, p. 9) salienta 

que “tudo o que se passou além fronteiras e dentro do seu próprio país, 

no decorrer da vida de João da Silva Correia teve, sem dúvida, a sua 

quota de influência na maneira de ser, de sentir e de reagir do homem e 

do escritor”. Assim, o mesmo Figueiredo (1985, p. 8) complementa que 

João da Silva Correia “foi um homem solidário com todos os infelizes; 

teve por divisa a amizade, teve por heroína preferida, na ficção, a figura 

toda suavidade, abnegação e renúncia de Mariana, do ‘Amor de 

Perdição’, o seu herói não foi um guerreiro, mas Pasteur”. As 

afirmações de Figueiredo (1985) remetem diretamente à mundividência 

de João da Silva Correia, suas escolhas, seus pontos de vista, sua 

maneira de ser e existir no mundo. As citações de uma personagem da 

obra de Camilo Castelo Branco e do cientista francês Louis Pasteur, 

notável descobridor de importantes avanços na medicina, não surgem de 

maneira gratuita, haja vista as influências literárias e circunstâncias em 

que viveu João da Silva Correia.  

Contudo, Figueiredo (1985, p. 6) vai mais adiante, induzindo a 

crer que o autor de Unhas Negras, que sofreu influência de Camilo 

Castelo Branco e Ferreira de Castro, apenas para citar dois por ora, 

tenha querido ser ou estar na pele do próprio Camilo Castelo Branco, de 

quem haveria de ficar “sempre fiel e acérrimo devoto”. Ainda que possa 

haver semelhanças no romance de João da Silva Correia com os dois 
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escritores e em outras obras até mesmo com os estilos de Miguel Torga 

e Eça de Queiroz, essas semelhanças se mostram rarefeitas e dignas 

apenas de passagens ou trechos de suas obras, o que não deixa de provar 

a diversidade estilística e heterogeneidade que marcou a literatura dos 

neorrealistas portugueses. Serrão (1983), por seu turno, parece apontar 

uma hipótese que considero mais certeira com respeito à formação e 

influências literárias de escritores do início do século XX, como é o caso 

de João da Silva Correia. Segundo o autor, o epigonismo romântico em 

Portugal, que teve como uma das referências a obra de Camilo Castelo 

Branco e, apesar da ruptura literária decorrente da aparição do Orpheu, 

seguiu reverberando e coexistindo na vida portuguesa, seja na política, 

na literatura, nas artes ou na mentalidade. Os ecos dessa permanência 

romântica seriam fruto de uma condução histórica não-revolucionária e 

não-socialista por conta de seus poucos adeptos e militantes, antes de 

qualquer predileção liberal, republicana e reformista que tenha surgido a 

partir do século XIX e se estendido até os dias atuais em Portugal. Nesse 

sentido, a influência de Ferreira de Castro, dentro de tal ordem liberal, 

adveio da contraposta influência cultural que o escritor de A Selva 

também, em seus anos de juventude, sofreu: a do anarquismo ou da 

índole anarco-sindicalista que, na ausência de uma receptividade ao 

socialismo, adquiriu vulto singular no contexto da Península Ibérica no 

início do século XX. Para ilustrar tal momento histórico e ideológico em 

Portugal que, contudo, vivenciaria também a prática anarquista ou 

anarco-sindicalista, o autor destaca que, em 1914, era criada a União 

Operária Nacional.  

É flagrante na narrativa de Unhas Negras passagens que remetem 

a esse momento histórico de organização operária, de vertente anarco-

sindicalista ou anarquista. Já no capítulo III do romance é narrado, de 

forma bastante detalhada, uma primeira assembleia da Associação dos 

Operários Chapeleiros de São João da Madeira. Além da reivindicação 

principal dos operários por oito horas de trabalho, há ainda uma 

descrição de tom nitidamente neorrealista, balizada pelos fundamentos 

do que se teorizou chamar “novo humanismo”, acerca dos participantes 

da assembleia em suas subclasses dentro da classe operária: 

 
Ergueram-se os apropriagistas, a fidalguia da 

classe – melhor encadernados, de gravata (até 

corrente de prata, este ou aquele), a bater palmas 

com entusiasmo, como os mais classificados da 

chusma, para renderem testemunho de apreço à 

pessoa importante. Ergueram-se os serventes, os 
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fogueiros, os serralheiros. Ergueram-se os fulistas, 

figuras de fadiga mais apagadas, pálidas do vapor 

tóxico das fulas, metidos em si mesmos, como que 

conscientes do rigor da sua insignificância como 

membros da classe. Ostentavam estes, nas mãos, 

todos e cada um, unhas negras deformadas e 

grossas, muito roídas dos ácidos, a rematar os 

dedos escaldados. E ergueram-se também os do 

grosso – os da lã – os mais menos, os párias dos 

párias, muito inseguros de si, visivelmente 

envergonhados entre a mais camaradagem. 

Desengonçados, pálidos, de fisionomias fixas, 

sem vida, sem expressão, mais pareciam figuras 

de cera num museu histórico. Formavam hoste à 

parte, a um canto da sala, ao fundo, descuidados 

do vestuário, rostos macilentos do trabalho árduo 

e das privações. Numa fisionomia ou noutra, a 

barba intonsa emprestava ao portador aspecto 

ainda mais cabal de sacrificado, naquele bando de 

réprobos à margem. De pé, a bater palmas de 

maneira desajeitada, no vezo dos mais, com risos 

apagados nos rostos apagados, arrimados uns aos 

outros como para se darem conta de que também 

existiam e também eram gente – pareciam 

despertar de um sonho mau de degradações onde 

tudo se subvertera, tudo, até mesmo as derradeiras 

prerrogativas da sua qualidade de homens 

(CORREIA, 2003, p. 46). 

 

Entendo não ser difícil perceber no estilo de João da Silva 

Correia, já demonstrado um tanto prolixo e pouco econômico em 

palavras e termos de ordem “burocrática” - como é o caso de 

“derradeiras prerrogativas da sua qualidade de homens” - a ausência de 

uma distinção da variedade linguística entre as classes representadas, o 

que também transparece muitas vezes em Unhas Negras. A ultrapassar 

tal constatação, o que se assemelha intencional na narrativa de Unhas 

Negras é a tentativa de “deformar” a realidade retratada ao adotar 

termos como “dedos escaldados” e “rostos macilentos do trabalho”, 

seguindo o exemplo estético das pinturas neorrealistas em Portugal. 
Além disso, constato em Unhas Negras a leitmotiv neorrealista, refrão a 

sempre recordar a “história dos vencidos” benjaminiana, dos “sem 

esperanças”, exemplificado em “risos apagados nos rostos apagados” e 

“bando de réprobos à margem”. Por fim, o resultado de uma assembleia 
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que buscava congregar os operários chapeleiros e despertar sua 

consciência de classe, apesar das diferenças, parece surtir o efeito 

ideológico a que o autor de Unhas Negras demonstra-se entregar: 

“arrimados uns aos outros como para se darem conta de que também 

existiam e também eram gente – pareciam despertar de um sonho mau 

de degradações onde tudo se subvertera”. Essa subversão do senso 

comum, da doxa ou da falta de esclarecimento entre a classe operária, no 

sentido de despertar uma consciência de classe até então adormecida 

para seus próprios problemas e potencialidades, caminha na direção de 

um construto histórico que se presta, não só às ideias anarco-

sindicalistas, mas também à prática comunista e, por que não afirmar, 

revolucionária. 

O capítulo V de Unhas Negras reforça e volta a exemplificar essa 

assertiva ao narrar uma segunda assembleia que, dessa vez, é conjunta 

entre os operários chapeleiros de São João da Madeira, Trofa, Braga e 

Porto. Ao longo do capítulo são descritos seus personagens e líderes de 

cada associação, assim como a íntegra dos discursos. Volta-se a 

mencionar a reivindicação antiga de oito horas diárias de trabalho, 

acrescentando à pauta a solicitação de aumento de salários e de 

assistência saúde após a invalidez para o trabalho, uma vez que os 

operários não contavam com aposentadoria. O momento de maior 

acirramento ou tensão, no que diz respeito à execução das ideias 

apregoadas pelos líderes operários e à correlação de forças capital x 

trabalho, ou patrão x operários, ocorre no capítulo dedicado a um fato 

real ocorrido em São João da Madeira no ano de 1914: o episódio da 

revolta dos operários contra a “fábrica nova”. Assim como as notícias na 

imprensa da época não souberam precisar o número de operários 

envolvidos, a narrativa de Unhas Negras também menciona tal 

imprecisão: “Caminhavam entre grande estrépito, lés a lés da estrada – 

uma guerrilha heterogénea de muitas centenas, talvez de mais de milhar 

de homens, mulheres e crianças” (CORREIA, 2003, p. 129). Os 

elementos de linguagem empregados por João da Silva Correia, como a 

dar força a um movimento humano munido de “homens, mulheres e 

crianças”, haja vista que todos eram trabalhadores, além do uso 

emblemático da palavra “guerrilha”, revelam, em meu ponto de vista, 

essa afinidade ideológica com as ideias de outro escritor português de 

quem João da Silva Correia era amigo pessoal: Ferreira de Castro. O 

final do capítulo espelha a incerteza sobre o verdadeiro desfecho do 

levante operário contra a fábrica nova, que dividiu opiniões na imprensa 

à época do ocorrido, mostrando-se indeciso diante da possibilidade de, 
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após a repressão da polícia de Aveiro sobre os insurgentes, haver restado 

um saldo de feridos ou não. 

As cartas trocadas com o amigo José Moreira também 

demonstram pontos de contato da mundividência do autor em relação à 

narrativa de Unhas Negras e seu teor neorrealista, ideológico e novo 

humanista. Na missiva de 22 de setembro de 1942, diante do quadro 

político em Portugal e numa Europa assolada pela expansão nazista, 

João da Silva Correia
32

 comenta querer abstrair do sentido político para 

se dedicar exclusivamente à arte, tarefa que, a julgar pela sua atuação 

nos anos seguintes e pela temática social presente em suas obras 

posteriores, não pareceu efetivar-se, antes as conciliou. Na primeira 

carta em que cita a ideia e alguns rascunhos já elaborados do romance 

Unhas Negras, datada de 10 de outubro de 1945, João da Silva Correia 

menciona a intenção de “levar a cabo a factura de um romance que terá 

por palco o calvário de sacrifícios ignorados que é a terra de S. João da 

Madeira” (MOREIRA & CORREIA, 1997, p. 99). José Moreira 

responde em carta de 3 de novembro de 1945 com as seguintes palavras:  

 
No romance “Unhas Negras” tem V. excelente 

oportunidade para desenvolver legalmente os seus 

dons de observador em palpitantes capítulos sobre 

injustiças sociais, traçar o panorama de miséria 

moral, intelectual e física em que vivem, ou 

melhor, vegetam as grandes massas, tomando para 

modelo as desvalidas famílias dos mal 

aventurados “unhas negras” do nosso progressista 

S. João. Não perca o ensejo de trabalhar em prol 

dos abandonados à margem da vida por esta 

sociedade em fase agónica, pois os males sociais 

primeiramente se combatem dando-lhes farta 

publicidade por qualquer forma que seja. Para 

obstar a uma tal divulgação é que se instauram as 

ditaduras, sufocadoras das justas reclamações do 

                                                        
32

 Aqui, quando necessário e não representar uma citação literal, serão 

suprimidas as referências de autoria relativas à obra Dois Amigos, publicada em 

1997, reunindo cartas trocadas entre João da Silva Correia e José Moreira entre 

1935 e 1953, o mesmo ano da publicação de Unhas Negras. A menção, nesse 

caso, ao nome por extenso do autor da carta, seguida da data completa da carta, 

tornam-se mais importantes e necessárias do que a data de publicação da obra 

que reuniu as missivas, além de evitar confundir a autoria de cada carta, uma 

vez que se trata de uma obra em livro de dois autores reunindo cartas 

individuais em nome de cada um. 
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povo e das penas de intelectuais destemidos sob o 

guante da Polícia e da Censura. (MOREIRA & 

CORREIA, 1997, p. 115)  

 

Mais do que um endosso do amigo às qualidades humanistas, 

políticas e de preocupação social atribuídas a João da Silva Correia, 

essenciais à realização estética de uma obra neorrealista, percebo 

também evidente a consciência crítica de que, a julgar pelo momento de 

repressão vivido em Portugal, o romance se prestaria à função de 

divulgação - em um misto de publicidade, jornalismo, literatura, história 

e memória - da realidade vivida pelos “unhas negras”, forma encontrada 

pela literatura neorrealista em Portugal de driblar ou ser menos 

controlada pela censura de Salazar, como já foi mencionado. A primeira 

carta que José Moreira remete a João da Silva Correia após a leitura dos 

originais do romance Unhas Negras, datada de 30 de janeiro de 1953, 

confirma a expectativa inicial sobre a obra: “o seu romance social, ou 

melhor, o seu primeiro romance social, na verdadeira designação da 

literatura ficcionista versando os problemas de um grupo, de uma classe, 

dentro de um regime que é a geratriz daqueles problemas” (MOREIRA 

& CORREIA, 1997, p. 284). É necessário ressaltar que, apesar de julgar 

o romance Unhas Negras como o primeiro romance social de João da 

Silva Correia, José Moreira já salientava, após a leitura do romance 

anterior do autor, intitulado Porta Aberta, características em comum, 

como “o sentido profundamente humano”, um “protesto contra uma 

sociedade onde impera um egoísmo feroz e gerador das mais cruéis 

desigualdades económicas” e “sua posição em face dos angustiosos e 

graves problemas” de seu tempo (MOREIRA & CORREIA, 1997, p. 

229).  

A tessitura social da obra de João da Silva Correia passa, em meu 

ponto de vista, por um senso de observação crítica e olhar contemplativo 

tipicamente neorrealista, voltado aos quadros sociais que se descortinam 

ao seu redor, como na carta ao amigo José Moreira de 16 de julho de 

1951, em que o escritor critica um soneto otimista de um tal Dr. 

Gonçalves com essas palavras:  

 
Eu acho que o Senhor Dr. Gonçalves se tivesse, 

por exemplo, deixado ficar duas horas à margem 

da estrada Porto-Lisboa a observar quem passa, 

mudaria bastante de opinião a respeito de tal 

contentamento. Aquilo é uma peregrinação 

constante de pobres farrapos humanos. Às vezes 

para me certificar a mim mesmo de toda aquela 
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miséria, detenho-me a interrogá-los. Uns são do 

Norte e vão para o Sul, porque lhe disseram por 

exemplo que houve bastante produção de azeitona 

– e eles vão fascinados pela miragem de encontrar 

trabalho na colheita do produto. Outros são do Sul 

e vão para o Norte, por lhes ter constatado que 

havia trabalho, por exemplo, nas barragens 

hidroelétricas do Rabagão – e eles lá vão na mira 

do pão magro, que apesar de magro ainda é pão. 

Todos com grandes olhos famintos e barba por 

fazer, saquito ao ombro e botas rebentadas, de 

estômago vazio e uma vaga esperança no coração. 

(MOREIRA & CORREIA, 1997, p. 253) 

 

No entanto e a contrapelo, João da Silva Correia já começa a 

deixar claro em carta de 29 de novembro de 1951 que Unhas Negras 

não se trata de um livro revolucionário: “Nada disso! Não tenho estofo 

nem ânimo para revoluções. Mas em Portugal, para se ser considerado 

revolucionário perigosíssimo, basta não ler pela cartilha salazarista” 

(MOREIRA & CORREIRA, 1997, p. 262). No ano seguinte, em carta 

de 01 de abril de 1952, João da Silva Correia defende-se mais uma vez 

de qualquer acusação revolucionária, ao mesmo tempo em que começa a 

externar uma incipiente preocupação com a censura do Estado Novo: 

“[...] tenho cá os meus receios de que depois não deixem navegar a obra. 

Não que ela seja de qualquer maneira, revolucionária. Nada disso! Sou 

homem pacífico. Mas talvez a coisa esteja fora dos cánones ideológicos 

da patrulha cá da terra” (MOREIRA & CORREIA, 1997, p. 271). Mais 

do que uma preocupação com o controle da censura, João da Silva 

Correia demonstra, apesar do destaque dado à palavra na frase, uma 

ressalva de tom mais depreciativo em relação à palavra 

“revolucionária”. À diferença da maioria dos neorrealistas portugueses, 

dispostos a serem revolucionários, João da Silva Correia, em sua 

modéstia pacífica, prefere sentir-se fora da cena revolucionária, apesar 

de abordar em Unhas Negras claramente a temática da luta de classes e 

da defesa dos oprimidos. Ainda assim, não se sentindo lá nem cá, alheio 

ao esquadro bipolar e maniqueísta ao qual o salazarismo forçava 

situarem-se os intelectuais e artistas portugueses, ele percebe não haver 

escapatória: ideologicamente sua obra poderia ser considerada pela 

censura de Salazar tão revolucionária quanto a mais revolucionária das 

obras. A negação de João da Silva Correia a uma prática revolucionária 

enquanto escritor parece reverberar também, decerto inconscientemente, 

em uma impossibilidade de alcançar um “estilo e linguagem 
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revolucionários” no sentido do que se aproximaria de uma escrita 

original e impactante, capaz de causar uma revolução literária ou fundar 

uma nova escola ou vertente. Do ponto de vista da consciência de 

escritor, entendo que o simples fato da temática de seu romance engajar-

se, quisesse ou não, em um movimento literário como foi o neorrealismo 

em Portugal, dentro do contexto histórico e político de neutralização do 

diferente, de quaisquer diferenças, já o torna digno de uma referência 

revolucionária a acercá-lo de uma intenção de renovação da mentalidade 

e percepção humana e, com isso, de também ensaiar uma transformação 

da sociedade.  

Dalcastagnè (2018) esclarece o lugar, nos dias atuais, de um tipo 

de literatura que percebo assemelhar-se à literatura intentada pelos 

neorrealistas portugueses em sua época:  

 
E procurando, ainda, ferramentas para o 

contraponto a esses discursos contaminados que 

nos cercam, discursos fascistas, equivocados, 

vazios de sentido e carregados de ódio. A 

literatura se torna, assim, um espaço de 

interlocução e um abrigo. Não toda ela, porque a 

arte também pode servir aos poderosos, 

domesticada e conivente. Me refiro aquela 

literatura que nos ajuda a refletir sobre nosso lugar 

no mundo e sobre o lugar do outro, sobre como o 

nosso conforto pode estar atrelado à situação 

desesperadora de tantas pessoas [...] E passa – não 

poderia deixar de ressaltar – pela resistência ao 

nosso próprio conceito de literatura, ao 

enquadramento que damos ao literário, ao que 

aprendemos ser o bom, o belo, o correto, o 

legítimo, à nossa tendência a excluir tudo aquilo 

que escapa desses contornos tão pré-estabelecidos. 

(DALCASTAGNÈ, 2018, p. 14-15) 

 

A história, que se repete ainda que de forma diferente, guarda, 

como numa gaveta a ser novamente escancarada por força da 

necessidade e circunstâncias, a matéria real a ser deformada, revelada de 

novo, transformada em literatura pelos escritores, em arte pelos artistas. 

No entanto e salvo engano, convirjo com Dalcastagnè (2018) no que se 

refere a uma exigência estética sobre a literatura em tempos de 

sufocamento estético e, por que não, também de sufocamento 

ideológico. Emerge então, pela mão solidária, observadora e atenta do 
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escritor, o conteúdo redentor que, não totalmente imune a preocupações 

estéticas, mas conhecedor de um objetivo mais urgente, mira no 

horizonte – e o horizonte é sempre visto do passado/presente para o 

futuro – maneiras de dar luz e voz ao que, até então, ruminava nas 

trevas. A conclusão dessa aproximação de tempos pode ser depreendida 

das próprias palavras de João da Silva Correia no prólogo a Unhas 
Negras, quando fala a respeito das transformações ocorridas em sua 

cidade industrial durante o século XX e da condição dos oprimidos:  

 
Só não mudou a calidez das mortificações dos que 

restam inalteravelmente agarrados ao tino de 

aspirações que nunca se realizam – seja quanto ao 

pão que a boca apetece, seja quanto a acanhadas 

esperanças [...] E essa triste sujeição da maior 

parte, por ser de hoje e de sempre, jamais deixará 

de ter actualidade. (CORREIA, 2003, p. 18) 

 

Seria, a meu ver, impreciso e desnecessário buscar situar a obra 

Unhas Negras ou o próprio escritor João da Silva Correia como filiados 

a um neorrealismo puro ou impuro; melhor entendo afirmar que se trata 

de uma obra de autor neorrealista, traduzida pela ânsia de justiça social, 

pelos conflitos de classe, pelo olhar agudo sobre a realidade dos 

operários locais e, principalmente, pela tentativa de humanização de um 

mundo pautado pelo egoísmo, traço que aparece reiteradamente na obra 

e nas cartas trocadas pelo autor. Outra evidência a relevar seu caráter 

neorrealista, para além da obra literária, encontra-se na carta de 4 de 

agosto de 1937 quando o autor pede ao amigo José Moreira para 

conseguir assinantes para o semanário O Diabo, conhecido veículo que 

divulgou as ideias e obras do neorrealismo português: “Muito grato lhe 

ficaria se você me pudesse aí angariar meia dúzia de assinantes para ‘O 

Diabo’. É colaborado por muito boas penas e, além disso, difusor 

extremo de doutrinas desempoeiradas e sãs” (MOREIRA & CORREIA, 

1997, p, 26). 

Ampliando ainda o significado simbólico de sua crença no 

homem, João da Silva Correia não deixa de criticar o brasão de São João 

da Madeira, o mesmo que traz a palavra LABOR de forma garrafal, 

alegando que nunca mereceu seu apreço “esse tal escudo que tem por 
motivo heráldico uma fábrica de moagem e um feixe de palha” 

(MOREIRA & CORREIA, 1997, p. 9). A mesma carga crítica dirigida 

ao objeto simbólico da cidade se repete no Discurso da Sessão 

Democrática de S. João da Madeira, de 1º de fevereiro de 1949, 
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oportunidade em que João da Silva Correia dirige-se à história da cidade 

da seguinte forma: 

 
A terra de S. João da Madeira tem pergaminhos de 

fidalguia, pelo sangue, pelo suor e pelas lágrimas 

que tem custado a obra de trabalho insano que ela 

representa. Cada sanjoanense carpintejou uma 

tábua ou carreou uma pedra. Cada sapateiro tem 

escrito nas mãos calejadas um pormenor da sua 

árvore genealógica; cada chapeleiro, no rosto 

cavado e nas unhas negras. É uma estirpe de gente 

humilde, de povo anónimo que será por vezes 

rude, impulsivo talvez, mas que nunca deixou de 

ser generoso e bom. (MOREIRA & CORREIA, 

1997, p. 348) 

 

Embora o autor de Unhas Negras enalteça os trabalhadores que 

construíram a cidade, sobrepondo classes diferentes, termos como 

“trabalho insano” não passam despercebidos em seu discurso sempre 

inclinado mais para as atividades laborais desprestigiadas, oprimidas, 

sem voz. Insano, nesse caso, compreendo ser o “tipo de trabalho” que 

suportaram às costas os sacrificados “unhas negras” e, diante disso, 

funda-se um dilema ideológico em torno da palavra “labor”, do qual 

João da Silva Correia, autêntico neorrealista, não foge ao demarcar 

claramente sua posição a favor daqueles desassistidos pelo mundo do 

trabalho que, em sua época, já precarizava as condições laborais e 

arremessava os operários chapeleiros de São João da Madeira na 

indignidade. 

É possível que, embora se considerasse um “João Ninguém”, a 

condição de empresário abastado usufruída por João da Silva Correia 

tenha o aproximado de uma identificação declarada com o liberalismo e 

com os avanços políticos e econômicos da Inglaterra, o que percebo 

fundar um paradoxo ou contradição, contestada até mesmo em cartas 

enviadas por seu amigo socialista José Moreira, o que não exime o autor 

de Unhas Negras de ter contribuído para o movimento literário 

neorrealista, inclusive com a possibilidade de ampliação de questões 

internas em termos temáticos e, assim, de uma reflexão em maior escala 
sobre sua obra. Mas de que maneira abordar personagens como os 

operários chapeleiros de São João da Madeira, extremamente indignos e 

enjeitados pela sociedade local, por intermédio do claro afã novo 

humanista defendido pelos neorrealistas, ao mesmo tempo em que o 

autor se afirma e reafirma um liberal e desloca-se, assim, ao menos em 
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termos teóricos, na direção do mesmo humanismo burguês que os 

neorrealistas radicalmente rechaçaram? Uma introdução biográfica ao 

livro Dois Amigos ajuda a desmistificar um pouco tal contradição: 

 
Preocupado com a falta de diálogo social na vida 

política nacional e inconciliação dos interesses 

sócio-empresariais corporativos arcaicos 

desinseridos do Liberalismo prevalecente no 

Ocidente e, sobretudo, e sempre, a obsessão pelo 

clima ditatorial e antidemocrático que então 

vigorava no País desajustado dum contexto 

europeu, que se purificara pelo holocausto 

humano da Grande-Guerra, avassalam 

sobremaneira o Escritor, cujos primeiros sintomas 

da doença de Parkinson vêm ainda exacerbar. 

(MOREIRA & CORREIA, 1997, p. XI) 

 

Liberal, como preferia se considerar, porém sem parecer adepto 

ao mero humanismo da doutrina liberal, entendo que João da Silva 

Correia, se tinha doutrina, era no íntimo a de não ter doutrina a seguir. 

Sendo assim, o seu espírito e sua visão controversa só não tinha dúvidas 

quanto a estar ao lado da “igualdade”, das classes menos privilegiadas, 

neorrealista por isso, novo-humanista acima de tudo, acima de qualquer 

“ismo”, acima de qualquer egoísmo e ganância. Por isso, ao mesmo 

tempo em que critica o fascismo de Hitler, Mussolini, Franco e Salazar 

em tantas de suas cartas, também não poupa críticas à Rússia de Stálin 

nem aos Estados Unidos, como quando na mesma carta de 14 de 

dezembro de 1945: 

 
Gostava de saber a sua opinião a respeito da 

justíssima vergastada que o delegado norte-

americano atirou aos delegados russos (se bem me 

recordo, foi logo na abertura da Conferência do 

Trabalho, em Paris) por causa da supressão das 

liberdades individuais na Rússia, como supressão 

do direito à greve, censura à Imprensa, Polícias 

Secretas e outros mimos de figurino hitleriano [...] 

Não posso deixar de concordar consigo em que a 

morte do presidente Roosevelt foi uma catástrofe 

para o mundo, na actual conjuntura. Afigura-se-

me que Truman tem por norte apenas o sentido do 

egoísmo. (MOREIRA & CORREIA, 1997, p. 

140-141) 
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 A crítica na mesma carta ao totalitarismo stalinista e à política 

imperialista norte-americana após a Segunda Guerra Mundial, tensão 

que culminou num mundo dividido pela Guerra Fria durante as décadas 

seguintes, já demonstra o lugar escolhido por João da Silva Correia 

dentro desse contexto. Embora admirasse o liberalismo inglês, João da 

Silva Correia não parece ser um liberal convicto, em sentido clássico, 

mesmo ao responder aos elogios ao regime bolchevique, dispensados 

por José Moreira na carta de 11 de junho de 1946: 

 
Ponto final. Não tenho procuração de ninguém. Só 

não aceito de boa mente que me ponham Staline 

diante dos olhos, como arauto e paladino dos 

humildes. Nesse ponto, como em muitos mais, 

deixo-o no mesmo plano que um Hitler, um 

Salazar, ou um Franco. De resto, insurjo-me 

contra todas as opressões, brotem elas de Londres, 

de Moscovo ou de Lisboa. (MOREIRA & 

CORREIA, 1997, p. 156) 

 

A expressão “não tenho procuração de ninguém” já demonstra a 

posição política e ideológica do escritor desimpedido, livre de amarras, 

independente de regime político e de nação. João da Silva Correia 

mostra-se sempre contra os malogros da desumanidade, da guerra, da 

desigualdade, do cerceamento da liberdade e, por isso, vai ao encontro 

de toda uma mentalidade artística portuguesa de sua época que encetava 

um movimento contrário ao que o fascismo, o nazismo e, depois, a 

Guerra Fria representavam de nocivo ao mundo. Uma mentalidade 

artística que respondeu em Portugal pelo nome de neorrealismo. E essa 

chave de identificação do homem/escritor João da Silva Correia com a 

vida/literatura dos neorrealistas aparece, entre suas cartas, de maneira 

tímida, mas que revela alguém “quase clandestino pelas belas letras, a 

consciência amarga do isolamento, neste meio, em que me vejo, quase 

absolutamente hostil a todo e qualquer intuito de arte pela arte” 

(MOREIRA & CORREIA, 1997, p. 6). A contraposição ao ideal da 

“arte pela arte” fez parte da defesa neorrealista na década de 1930, 

favorável a uma “arte social”, fator que gerou a polêmica entre a 

geração da revista Presença e a neorrealista em Portugal. Por vezes, João 

da Silva Correia volta a manifestar o sentimento de justiça histórica que 

justificou sua opção por narrar a história dos oprimidos e vencidos 

“unhas negras”, numa relação que o afasta do liberalismo em direção a 
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um materialismo histórico: “Mais arte ou menos arte – histórias” 

(MOREIRA & CORREIA, 1997, p. 69). É do amigo José Moreira a 

carta datada de 12 de novembro de 1950 em que reforça os traços 

neorrealistas de João da Silva Correia após a leitura de seu primeiro 

romance, Porta Aberta, caracterizando-o como uma obra de verve 

social: 

 
No campo da doutrina social, o livro é um solene 

e veemente protesto contra uma sociedade onde 

impera um egoísmo que eu diria feroz, se não 

fosse criminoso, gerador das mais cruéis 

desigualdades económicas, por seu turno causa 

directa de haver tantos milhões de corpos sem 

saúde, estômagos sem pão e cérebros sem cultura. 

(MOREIRA & CORREIA, 1997, p. 228-229) 

 

Isto posto, o autodeclarado liberalismo de João da Silva Correia 

não refuta a perspectiva de uma transformação real da qual a sociedade 

portuguesa se afastava devido aos interesses materiais, como atesta a sua 

carta de 6 de julho de 1938: 

 
É este, afinal de contas, hoje em dia, o triste 

panorama moral da sociedade portuguesa. Você 

não calcula, José Moreira, como isto por aqui tem 

desandado, no sentido do retrocesso. Só faltam (se 

faltam) os senhores feudais e as fogueiras da 

Inquisição. A massa popular está imbuída dum 

sentido utilitário bastante menos do que rasteiro, 

que a avassala de interesses puramente materiais, 

deixando os mais belos ideais no escaninho das 

coisas inúteis e risíveis. (MOREIRA & 

CORREIA, 1997, p. 37-38) 

 

De maneira geral, apesar desse autodeclarado liberalismo, João 

da Silva Correia se mostra muito mais próximo em consistência 

ideológica de uma preocupação no mínimo social-democrata com a 

realidade onde se insere, sem suprimir a possibilidade socialista 

acercada de seu evidente novo humanismo, o que só poderia, em meu 

ponto de vista, provar sua afinidade com a teoria, ideias e arte 

neorrealista. É necessário, no entanto, retornar a outro ingrediente 

presente na mentalidade e mundividência neorrealista de João da Silva 

Correia, bastante citado em suas cartas e em algumas análises de sua 
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obra literária: a influência romântica de Camilo Castelo Branco. O estilo 

por vezes prolixo de João da Silva Correia, intercalado por extensas 

descrições, e o sentimento que passa de uma escrita que se atém à defesa 

dos pobres e oprimidos operários chapeleiros como em um retrato 

dramático de suas vidas, ou melhor, melodramático, avizinha-se da 

escrita atribuída a Camilo Castelo Branco: 

 
O seu sucesso foi à medida do público cujas vidas, 

trágicas ou cômicas, sondou, com pena rápida, 

molhada em sangue e lágrimas. Com ele tivemos 

a nossa ópera escrita, mais gritada do que cantada. 

Paralelamente, sem o ter feito de propósito, o 

retrato mais fidedigno, sob as suas roupagens 

melodramáticas, do Portugal profundo, rústico, 

provincial, dividido entre a libertinagem cândida e 

a repressão silenciosa [...] (LOURENÇO, 1999, p. 

111)  

 

Numa carta não datada de José Moreira a João da Silva Correia, 

provavelmente do ano de 1936 em virtude de respostas posteriores 

enviadas pelo autor de Unhas Negras e que guardavam referência 

temática e pontos de convergência, seu amigo do Brasil comenta sobre 

um artigo publicado no Jornal do Commercio, do Rio de Janeiro, em 

defesa da obra de Camilo Castelo Branco, sem deixar de fazer constatar 

a admiração de João da Silva Correia pelo romancista romântico: 

“Como sei que o meu amigo é camilianista fervoroso – o seu estilo trai-

o – lembrei-me de lhe fazer chegar às mãos a prova de que também 

comungo da mesma religião [...]” (MOREIRA & CORREIA, 1997, p. 

4). Como se percebe, João da Silva Correia parece ter mais do que 

admiração pela obra de Camilo Castelo Branco, deixa-se influenciar 

pelo estilo daquele quase como um dogma religioso a seguir, de acordo 

com a percepção de José Moreira sobre a obra do amigo. Reis (2005) 

acrescenta que, afora os exemplos do realismo revolucionário russo que 

influenciaram a geração neorrealista portuguesa, havia também lugar 

nela para o lirismo, a exemplo da obra já citada de Carlos de Oliveira, e 

até para o romantismo, desde que um e outro não fossem antirrealistas.  

Alves Redol, no prólogo a Gaibéus, parece coadunar em sua 
formação com as influências literárias de João da Silva Correia, 

demonstrando suas origens ideológicas em Vila Franca de Xira e o norte 

a ser seguido pelos demais escritores neorrealistas, a partir da 

publicação de seu romance inaugural do movimento: 
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Se o Camilo me comoveu, a ironia do Eça 

deliciou-me ao tombar pimpampuns, convenções 

parolas e autoridades seculares de carne e pau. Foi 

pela sua mão que me cheguei à janela da Europa. 

E logo alinhei num grupo de rapazolas estudantes 

conhecido em Vila Franca por “mocidade 

esperançosa”. Só dois saíram doutores. Éramos 

ferozes antiburgueses por influência do Antero e 

do Eça, do Orfeu e da Presença, embora alguns 

nada quisessem com gente mal lavada ou mal 

pensante [...] (REDOL, 1965 p. 17) 

 

A múltipla e aceitável influência literária sofrida pelos escritores 

neorrealistas, admitida por uma das figuras fundadoras mais importantes 

do movimento, legitima sua formação heterogênea de estilos. A 

incorporação pela geração de 1950 das próprias ideias dos 

existencialistas franceses, fazendo uso de indagações metafísicas, da 

autoanálise subjetiva e da reflexão sobre a individualidade e sobre os 

relacionamentos pessoais, conforme menciona Calvão (2008), também 

reafirma a abertura neorrealista a essa multi-influência, a qual João da 

Silva Correia também adere. De uma forma ou de outra, a influência de 

Camilo Castelo Branco sobre a obra de João da Silva Correia 

transparece, em meu ponto de vista, no estilo empregado, especialmente 

em suas descrições, como no capítulo XXIV de Unhas Negras que exibe 

o sofrimento dramático de Gonçalo Pimpão até o seu suicídio como um 

ato por honra: “Ruminava por aí os passos da tragédia. Uns acudiam 

com o coração; mas a maior parte tinha mais pronto o Deus o favoreça” 

(CORREIA, 2003, p. 307). Ou ainda, no mesmo capítulo, falando 

reflexivamente, sob um misto de idealismo e realidade laboral, ao 

coração dos homens, órgão onde reside a sentimentalidade romântica: 

“Então a sociedade era constituída por homens conscientes ou por tigres 

sem coração?! Mas, se era por homens, como podiam ser relegados ao 

esquecimento os direitos que lhe conferia a sua honestidade de homem e 

de trabalhador?!” (CORREIA, 2003, p. 313). Expressões retiradas de 

Unhas Negras, como “rosário de mortificações que nunca mais finda” 

(CORREIA, 2003. p. 69), “fazia lembrar gemidos de muitas almas que 

por ali deambulassem a esmolar, à piedade dos vivos, orações de 

misericórdia para as suas penas inexoráveis” (CORREIA, 2003, p. 247), 

ou “no leva-arriba de uma epopeia de sacrifícios” (CORREIA, 2003. P. 

247) indicam, a meu ver, a assertiva inegável da influência romântica 

sobre a narrativa de João da Silva Correia.    
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Contudo, entendo que tais digressões românticas não impedem o 

escritor neorrealista de tomar a frente de sua narrativa, demarcar 

ideologicamente suas margens, retratar e “deformar” uma realidade 

social que a muitos custava ver e que aos vencedores da história 

importava jamais ser vista ou lida. Ao transbordar sua práxis humana de 

alguma maneira para dentro da obra, João da Silva Correia, esse 

admirador de Camilo Castelo Branco, carrega junto suas leituras e sua 

concepção de mundo. Leva consigo, portanto, o idealismo sentimental 

do escritor romântico, mas leva também, e sobretudo, o brado violento e 

doloroso que ora nasce da natureza circundante, ora nasce do interior do 

homem, encontrado na obra de um Ferreira de Castro. Aceito como um 

precursor do neorrealismo português, Ferreira de Castro recebeu de João 

da Silva Correia, como homenagem, um prólogo ao seu primeiro livro 

Farândola, publicado em 1944, onde declara elogiosamente a 

intimidação causada pela leitura da obra do autor de A Selva: “[...] 

depois do escritor insigne, não vale a pena escrever. Por isso é que eu 

hesitei muito, antes de me decidir a publicar este livro (se livro é)” 

(CORREIA, 1944, p. 17). A confissão expressa nas páginas, ainda que 

criticada pelo amigo José Moreira por sua modéstia demasiada, revela 

também, além da admiração por Ferreira de Castro, um certo temor 

amortecedor que impedia João da Silva Correia de perceber a sua causa 

literária como de algum valor, sentimento que também aparece em suas 

cartas. Numa delas, datada de 4 de agosto de 1937, João da Silva 

Correia confessa a José Moreira que, por medo do ridículo, havia 

desmarcado um encontro com Ferreira de Castro e confessado a ele que 

não era um escritor, mas um “pária das letras”. Ferreira de Castro, em 

resposta, encorajou-o a continuar escrevendo, apesar do pessimismo do 

futuro autor de Unhas Negras. Em outra carta, de fevereiro de 1942, 

João da Silva Correia relata o elogio que Ferreira de Castro escrevera-o 

sobre o conto Caramulo, publicado em O Diabo. Na mesma carta, João 

da Silva Correia comenta sobre os conselhos dados por Ferreira de 

Castro acerca do original de seu futuro romance Porta Aberta, revelando 

sua decisão a demonstrar, pela primeira vez, a personalidade egocêntrica 

de escritor: “Notará você que não me cingi, estritamente, aos conselhos 

do autor de A Selva. A verdade é que não concordei em absoluto com 

ele” (MOREIRA & CORREIA, 1997, p. 53). Mas a amizade com 

Ferreira de Castro, apesar de demonstrar pelas cartas um João da Silva 

Correia confrangido pela doença de Parkinson e, por conta disso, 

inseguro em relação à sua capacidade literária, continuou por muitos 

anos. Ferreira de Castro foi conselheiro quanto à editora de publicação 

de Porta Aberta e, diferente de outras personalidades literárias 
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portuguesas e brasileiras, venceu a timidez e a autodeclarada 

“pusilanimidade” de João da Silva Correia, tornando-se amigos em 

caronas, visitas e informações segredadas, como quando de uma queda 

do escritor de A Selva num quarto de hotel na França. Na ocasião, como 

aparece na carta a José Moreira de 12 de janeiro de 1952, João da Silva 

Correia, um dos poucos que soube do fato, precisou guardar segredo 

para que a informação não chegasse à mãe de Ferreira de Castro, já 

gravemente enferma.       
Em carta de 25 de outubro de 1945, José Moreira declara 

perceber na personalidade de João da Silva Correia “o seu receio 

infundado, a sua timidez inexplicável, o seu confessado pessimismo, por 

descrente do triunfo” (MOREIRA & CORREIA, 1997, p. 101). O 

pessimismo e modéstia que o amigo antevê no escritor João da Silva 

Correia tem grande relação com a doença que lhe impôs limitações 

físicas, com tremuras e baba incômoda e persistente. Conforme 

Figueiredo (1985), a falta de saúde obrigou-o a se afastar dos centros de 

mais intensa atividade social, política e cultural. E conclui:  

 
O que teriam ganho as letras nacionais, se João da 

Silva Correia não fosse tão cedo abandonado pela 

saúde? Se tivesse podido usufruir dos contatos, 

das experiências, do vaguear pelo mundo, do 

conhecer homens, de viver aqui, ali, acolá, como 

aconteceu a Aquilino Ribeiro, Ferreira de Castro e 

a tantos mais? (FIGUEIREDO, 1985, p. 23) 

 

 As dificuldades impostas pela doença são claramente referidas 

por João da Silva Correia em mais de uma carta, como na missiva de 17 

de junho de 1951, em que revela levar cerca de uma hora para escrever o 

que outros não gastariam mais de dez minutos. Com o agravamento da 

doença e as crises que o impossibilitavam de escrever, João da Silva 

Correia passaria a ditar muitas de suas cartas e textos, ora à esposa, ora a 

uma das filhas que o secretariava. Numa última carta a José Moreira, 

datada de 24 de abril de 1953, ano da publicação de Unhas Negras, João 

da Silva Correia se expressa como derradeiro vencido, o “pusilânime“ 

que já não comparecia mais a nenhum encontro marcado, que não 

recebia visitas, que havia se isolado do mundo:  
 

Eu estou como aqueles canários sem entusiasmo, 

que de tanto tempo engaiolados, perderam o 

domínio das asas, e pouco mais já podem voar de 

que de poleiro a poleiro. Tornei-me, por esse 
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caminho, um pusilânime, quase que um inútil. 

(MOREIRA & PEREIRA, 1997, p. 295) 

 

Entretanto, o pessimismo e a autodepreciação literária e física 

inseparável de João da Silva Correia estão também relacionados a outro 

fator explicitado reiteradamente em suas cartas: a falta de um tempo 

mais adequado para escrever devido à rotina laboral. Em carta de 17 de 

novembro de 1945, ele aponta sua dificuldade e angústia ao amigo José 

Moreira: 

 
adquiro agora a consciência de que, para escrever, 

não basta agarrar na nossa alma, desfazê-la em 

letras [...] É preciso estar ao facto dos segredos da 

técnica, dispor do tempo para ler muito e tempo 

para brunir e acepilhar períodos – como você diz. 

Não podem constituir certamente esse tempo as 

escassas meias-horas que eu vou roubando ao 

necessário repouso. Quanto tenho padecido nessa 

sorte de malabarismo... só eu o sei. (MOREIRA & 

CORREIA, 1997, p. 129) 

 

O trabalho que lhe roubava o tempo de fazer o que mais gostava 

– escrever - e a luta contra a doença que lhe consumia as forças 

pareceram influir mais sobre a construção psicológica de seus 

personagens e narrativas do que sobre o ritmo de publicação de seus 

trabalhos, haja vista que ele manteve uma certa regularidade em sua 

produção e, quando não escrevia literatura, escrevia cartas, discursos e 

manifestos contra os regimes fascistas que irrompiam a Europa em sua 

época. O “pusilânime”, hesitante, tímido, pessimista e descrente João da 

Silva Correia – traço que nunca correspondeu à sua coragem em afrontar 

tais regimes, inclusive o Estado Novo português – não o impediu de 

escrever o romance que melhor o identifica, em meu ponto de vista, com 

a evolução para uma escrita neorrealista genuína a representar um grupo 

de subalternos, uma classe de oprimidos e de espoliados pela história 

dos vencedores. Sua práxis autoral, como já mencionado, reflete-se na 

conduta psicológica insegura do operário Gonçalo Pimpão, na 

humildade e modéstia a toda sorte, na hesitação durante a colocação de 
sua opinião durante a assembleia conjunta dos chapeleiros de São João 

da Madeira, Trofa, Braga e Porto no capítulo V de Unhas Negras: 
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Então, sem dar tempo a novas reflexões, Pimpão, 

ao mando sem saber de quê, ergueu-se. E, no 

mesmo instante, pálido, desfigurado, gaguejou: 

- Peço a palavra! 

Por desgraça, ao momento, o presidente da mesa, 

a considerar, pela certa, qualquer assunto 

esporádico, falava em particular com um dos 

secretários. O resultado foi não se aperceber 

imediatamente da pretensão do novo orador, 

deixando de dar o rápido despacho normal ao 

requerimento. 

E então Gonçalo ficou ali, de pé, no meio do 

auditório, de estaca na boca, feito pau de bandeira. 

A elevada estatura muito mais o fazia sobressair. 

Embatocado, ia a sentar-se de novo, quando 

Euclides Malveira, dando pelo seu descuido, se 

desfez em desculpas, concedendo-lhe a palavra, 

da maneira mais afável deste mundo. 

De repente, porém, Pimpão sentiu-se atordoado. 

Já estava muito arrependido da ousadia; mas 

agora era tarde para voltar atrás. Tinha que 

desenrascar-se.  

Formou-se entre os seus olhos e a assistência um 

nevoeiro denso que não lhe permitia ver ninguém. 

Qualquer zumbido estranho nos ouvidos, ao 

mesmo tempo dava-lhe a impressão de que ia a 

rolar nos espaços, trezentas léguas distante da 

Terra. O coração batia-lhe com força, como que a 

querer saltar pela boca. E os braços, muito inertes, 

pendiam-lhe ao longo do corpo, como de 

enforcado ao dependuro.  

Até que, sempre conseguiu articular: 

- Eu... – e a voz sumia-se-lhe na garganta. – Eu... 

Eu... não sei... não sei discursar... Hão-de 

perdoar... perdoar-me o arrojo... Mas... Mas... 

Lá de fora, ouviu-se o brado: 

- Ele engoliu uma batata quente!... 

A tal voz, sobreveio ao orador um ataque de 

amnésia que o deixou totalmente abstracto. Era 

uma desmemoriação absoluta, uma noite cerrada 

no cérebro. Nada lhe ocorria já: nem o caso das 

oito horas de trabalho; nem o caso do aumento de 

salários; nem mesmo o caso da assistência na 

invalidez. Do que tinha plena consciência era de 

estar ali diante de um ror de gente, feito palhaço, 
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para dizer qualquer coisa e sem ter o que dizer! Se 

pudesse... fundia-se pelo chão abaixo! 

(CORREIA, 2003, p. 74-75) 

 

A despeito do humor que João da Silva Correia consegue dar ao 

drama tímido e inseguro de Gonçalo Pimpão dentro da cena narrada, o 

operário acaba vencendo por força interna suas dificuldades, assim 

como foi o escritor em vida, e não se exime de, mais adiante, discursar 

corajosamente perante o público o que desejava. Gervásio Baptista, o 

outro operário cuja narrativa anda em paralelo com a de Gonçalo 

Pimpão dentro do romance, também divide o mesmo sentimento de 

insegurança, de confusão, de angústia diante de sua decisão a tomar: ir 

ou não à excursão dos operários para Braga. Num processo de 

consciência que remete à autoculpabilização em sutil semelhança com 

um Raskólnikov, como temesse um castigo por um suposto “crime” a 

cometer, o de gozar a felicidade momentânea de um passeio sonhado 

desde criança em detrimento de comprar comida para a família e os 

remédios ao filho doente, Gervásio Baptista conta à esposa sua angústia 

e dúvida. Ela, surpreendentemente, tenta encorajá-lo a ir à viagem, o que 

se mostrará ao final em vão: 

 

- Tens que ir a Braga! Ora essa!... Os pobres 

também são gente baptizada... Ou serás tu, apenas, 

fole de ferreiro?! 

Ao encorajamento da mulher, o operário sentiu-se 

intimamente reconfortado. Foi o mesmo que 

tirarem-lhe grande calhau de riba do peito. 

Coitadita! Fole de ferreiro era ela; mas esquecida 

de si, quanto a regalias, o que pretendia era que o 

seu homem topasse qualquer intervalo de bom 

viver, na dobradoira sem fim das canseiras 

quotidianas. Coitadita!... 

Olhou-a apiedado. E foi com os lábios a tremer, 

entre sorriso comovido, que disse por sua vez: 

- Acho que antes queria ouvir-te ralhar, mulher! 

- Ralhar?! Porquê?! 

- Por querer eu gozar festanças e bizarrias à custa 

do vosso passadio. 

(CORREIA, 2003, p. 116) 

 

Frente à discussão aqui estabelecida entre a práxis autoral e a 

obra de João da Silva Correia resta afirmar que o romance Unhas 
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Negras se mostra, em grande medida, trespassado pela mundividência 

do escritor, e mesmo, decerto como impulso criativo, pela opressão de 

um regime autoritário que censurava obras em Portugal, perseguia 

escritores e causava medo. Nesse sentido, como será visto a seguir, João 

da Silva Correia mostrou-se tão solitário, prudente e corajoso quanto 

seus heróis menores, personagens saídos de um ambiente fabril 

opressor, sem escolha, subalternizados, alugados, coisificados, jogados 

ao destino de marionetes à revelia de sua vontade, à maneira daqueles 

que vivem sob o olhar panóptico de regimes autoritários. Sobretudo, é 

em Unhas Negras que percebo ter João da Silva Correia alcançado uma 

condição sine qua non como postulante a lugar de mérito entre os 

neorrealistas portugueses, ao ponto de Costa (1987, p. 9) afirmar que, 

com a publicação de Unhas Negras, João da Silva Correia acabou “por 

compensado das canseiras de escriba’, já que o interesse suscitado 

levaria a que pouco depois o livro se encontrasse esgotado”. 

De Camilo Castelo Branco a Ferreira de Castro, João da Silva 

Correia trilhou um caminho de multi-influências que, conforme 

menciona o prefácio da terceira edição de Unhas Negras, ele “não ficou 

alheio, aderindo ou não, às muitas correntes literárias que foram 

surgindo, como, por exemplo, o tradicionalismo, o saudosismo, o 

simbolismo, o neo-realismo” (CORREIA, 2003, p. 9). A adesão ao 

neorrealismo, que aparece memorialmente e com mais destaque em 

Unhas Negras, também converge na direção dos recursos estilísticos e 

linguísticos adotados pelo autor para seus personagens, características 

que se mostraram comum a grande número de escritores neorrealistas, 

entre elas a de “construir, por vezes, diálogos entre pessoas de certa 

altura e operários, geralmente pouco instruídos, como se estes tivessem 

conhecimentos muito acima da sua real condição de quase analfabetos” 

(CORREIA, 2003, p. 13). Ainda que João da Silva Correia tenha 

incorrido no mesmo problema de representação de linguagem de outros 

escritores neorrealistas portugueses, influenciado como foram por 

correntes literárias anteriores que representavam apenas personagens das 

mesmas classes burguesas e pequeno burguesas já conhecidas, não resta 

dúvida de que seu percurso literário abriu ainda mais os limites da 

representação artística em Portugal, trilhando os passos de um Ferreira 

de Castro, para dar visibilidade a uma classe de trabalhadores 

esquecidos, oprimidos, vencidos perante a grande e próspera indústria 

chapeleira de São João da Madeira: os “unhas negras”.   
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4.3 JOÃO NINGUÉM E SEUS NINGUÉNS: UM ALGUÉM EM 

MEIO À CATÁSTROFE 

 

João Ninguém foi o pseudônimo utilizado por João da Silva 

Correia nas palestras escritas para a rádio BBC, de Londres, lidas ao 

vivo pelo microfone da emissora durante a Segunda Guerra Mundial, e 

que analisavam politicamente aquela conjuntura e dirigiam críticas ao 

nazismo de Hitler e ao fascismo de Mussolini. Esse João Ninguém, que 

em seus livros se empenhava em des(en)cobrir os personagens vencidos 

da história ou restituir-lhes a voz, manteve-se ativo na defesa de seus 

pontos de vista, mesmo após o holocausto e o desaparecimento de 

milhões de pessoas: 

 
Em princípios de Novembro de 1945, com a 

generosidade manifestada no conflito mundial 

recém-extinto em prol da Liberdade e dos Povos e 

na continuidade da figura lendária de “João 

Ninguém” que encarnava, envolve-se 

directamente na desmistifação do Regime de 

Salazar ao anúncio oficial da realização das 

pretensamente livres Eleições para as Legislativas 

de 18 de Novembro, subscrevendo [...] um 

requerimento ao Governador Civil de Aveiro a 

solicitar licença para no dia 16, no Cine-Teatro de 

S. João da Madeira efectuar uma manifestação 

democrática. Tal acto vai-lhe motivar a abertura 

do Processo nº 2275/45 da ex-Polícia 

Internacional e de Defesa do Estado (PIDE), onde 

vão ser lançadas, par-e-passo, até as atividades 

mais subjectivas do comerciante-escritor. Mais 

tarde, devido ao seu percurso intelectual, 

correspondendo-se com gradas figuras literárias 

da época e da oposição, são-lhe acrescentados 

mais dois processos, o nº 18747 e nº 399-C.I,  

onde se arquivam, por apreensão desconhecida do 

próprio autor, não só originais de cartas enviadas 

ao Director do Jornal “A República”, Carvalhão 

Duarte, aos escritores Ferreira de Castro, Urbano 

Tavares Rodrigues e Manuel Ferreira, mas 

também fotocópias de outras cartas, também 

endereçadas às mesmas individualidades, que 

teriam sido, aparentemente, entregues aos 

respectivos destinatários, mas que ficaram a 
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constituir matéria processual, e que, na 

generalidade, são, paradoxalmente, da mais 

insuspeita actividade político-partidária. 

(MOREIRA & CORREIA, 1997, p. XI) 

 

A atividade política de João da Silva Correia, seja com a leitura 

ao vivo de suas cartas abertas ou palestras na rádio BBC de Londres 

durante a Segunda Guerra Mundial ou por intermédio de sua oposição 

declarada ao regime autoritário do Estado Novo implantado em Portugal 

por Salazar, não está deslocada de sua produção literária. Pelo contrário, 

ambas parecem buscar um complemento, nem sempre tão lógico como à 

primeira vista pode-se supor, mas atravessado por sua mundividência e 

pela história a que foi submetido viver ou presenciar. Compreender esse 

jogo de transposições vida-obra-vida passa, mais uma vez, também pela 

investigação das cartas trocadas com José Moreira, fonte explicitada do 

que refulge em implícito numa obra como Unhas Negras.  

A carta aberta a Salazar de 1936 que, prevendo a impossibilidade 

de publicá-la por conta da censura, João da Silva Correia envia para o 

endereço particular do ditador, trazia já grande parte da cosmogonia 

intelectual do escritor, suas opiniões convictas e sua crítica lúcida aos 

danos sociais causados pela política salazarista aos trabalhadores e aos 

pobres que: 

 
A qualquer hora, ouve da boca de alguém a tal loa 

da igualdade; e o pobre, que tem dado balanço a 

sua tragédia, não se sente com ânimo para 

reconhecer regalias ou castas de qualquer espécie 

dentro da grei humana. Revolta-se então, com 

funda sinceridade, contra a sua triste condição de 

pária; e quase insensivelmente, ao sabor daquele 

infortúnio imanente, entra de ver em cada pessoa 

que teve artes ou inteligência para se elevar na 

vida – um tirano ou um déspota. (MOREIRA & 

CORREIA, 1997, p. 307)  

 

Sem restar dúvida da coragem de João Ninguém perante o grande 

algoz que reinaria antidemocraticamente por mais de quatro décadas em 

Portugal, o escritor ainda dá conselhos a Salazar, na mesma carta, 

dizendo que “não há ninguém que, tendo a barriga vazia, não seja 

comunista, assim como não há ninguém que, tendo-a cheia, não seja 

anticomunista” (MOREIRA & CORREIA, 1997, p. 306), numa clara 

alusão à política policial do Estado Novo que perseguia os inimigos 
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“comunistas“ do regime. Também não poupa Salazar, caso algum dia 

tenha lido a carta, de sua ironia ao mencionar o entusiasmo dos que 

assistiam ao comício anticomunista realizado pelo ditador na Praça do 

Campo Pequeno, em Lisboa: “diziam – muito bem; outros ainda, com 

entonação de profetas, pronunciavam e tornavam a pronunciar o nome 

de V. Exa. como espécie de Messias que à terra lusa trouxe o ramo de 

oliveira”
33

 (MOREIRA & CORREIA, 1997, p. 306). Não sem motivo, 

os ficheiros secretos da Polícia Política de Salazar traziam registros 

sobre João da Silva Correia descrevendo-o como uma “pessoa de bom 

porte moral mas adversário do Estado Novo” (MOREIRA & 

CORREIA, 1997, p. XIII).  

Dentre os tantos aspectos do salazarismo implantado em Portugal 

que os dois amigos, José Moreira e João da Silva Correia, discutem e 

expõem em suas cartas, como a abrirem um olhar panorâmico sobre a 

política, economia e cultura reinante no período, estão o temor da 

censura, o profundo egoísmo especialmente das classes conservadoras, a 

falta de senso crítico de grande parte dos portugueses e a aura 

obscurantista do regime que impediu até mesmo o escritor de ajudar a 

organizar uma biblioteca em Oliveira de Azeméis em homenagem ao 

“mal afamado” Ferreira de Castro, que consta em carta de 1º de junho de 

1950. 

A censura praticada pelo regime de Salazar e seus efeitos 

atemorizantes já pairam sobre a consciência do escritor desde seus 

primeiros escritos ou intenções de publicação. Após submeter a Ferreira 

de Castro um original de “Descida dos Infernos”, título nunca publicado 

pelo escritor, João da Silva Correia comenta desconfiar, em carta a José 

Moreira de 3 de dezembro de 1937, que a obra não ultrapassaria “o lápis 

inexorável dos tenentes da censura”:  

 

                                                        
33 A referência irônica na carta a um retorno messiânico, que foge ao objetivo 

desta pesquisa, parece guardar relação direta com o “destino crístico” de que 

fala Eduardo Lourenço, no ensaio Mitologia da Saudade, seguido de Portugal 

como destino, ao aludir ao imaginário português que, desde a morte do rei Dom 

Sebastião na batalha de Alcácer-Quibir, aguarda pela volta do “Desejado”, 

aquele que retornará do nevoeiro para conduzir o povo luso ao Quinto Império. 

João da Silva Correia brinca, portanto, com o mito sebastianista e cristão, 

herdado do Antigo Testamento Hebraico, ao vestir Salazar na roupagem de um 

“messias” do povo português, ou seja, um suposto novo “Encoberto”. 

Logicamente, o autor de Unhas Negras deixa implícito, em sua ironia, o apoio 

religioso assumido por Salazar. 
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A verdade é que, nesta santa terra, o beneplácito 

dos referidos tenentes só é concedido a favor das 

odes pegajosas a Oliveira Salazar, ou então de 

qualquer invocação à Virgem Nossa Senhora ou 

ao Patriarca S. José. A literatura portuguesa, hoje 

em dia, tem de rescender todos os peregrinos 

odores da candura e da inocência para poder ser 

servida à bem-aventurada falange da massa dos 

leitores. Já estou precatado a este respeito desde a 

publicação de “Mijados e Chamorros”. Nessa 

altura fui forçado a engolir meia dúzia de traços a 

sabor pagão com que pretendi temperar o 

equilíbrio artístico da novela. 

Meu caro José Moreira: Quem quiser escrever em 

Portugal tem de trazer as asinhas brancas sobre as 

omoplatas e coroa de flores de laranjeiras na 

fronte. Além disso, tem de apresentar atestado de 

que comunga todas as sextas-feiras, não come 

carne em dias de jejum, e ouve, de joelhos, os 

discursos de Salazar, em frente dos aparelhos de 

radiotelefonia. 

(MOREIRA & CORREIA, 1997, p. 33)  

 

E mesmo após ter publicado, em 1944, seu primeiro livro, que 

trazia o premiado Mijados e Chamorros como conto de abertura, João 

da Silva Correia, ainda temendo os serviços da censura ao tentar enviar 

seus exemplares a José Moreira no Rio de Janeiro, aventa a hipótese de 

enviar por intermédio de seu editor o livro para o amigo e para cada um 

dos irmãos do escritor que viviam no Brasil, conforme carta de 6 de 

junho daquele ano. Não fosse apenas necessário inventar maneiras de 

driblar a censura em Portugal, João da Silva Correia ainda teve de se 

submeter ao martírio de conviver com uma mentalidade atrasada, 

retrógrada, conservadora e egoísta de uma camada mais privilegiada da 

sociedade, em contraste com outra despida de qualquer senso crítico, 

servil, analfabeta e sem consciência da realidade, que perfazia a maior 

parte da população do país
34

. Em carta datada de 6 de julho de 1938, 

João da Silva Correia fala ainda mais:   

                                                        
34

 Denota-se importante ter também em vista aqui, dentro de uma sociedade de 

requinte fascista, a existência daquela importante subclasse ou subproduto da 

sociedade burguesa que Hannah Arendt, em Origens do Totalitarismo, veio a 

denominar “ralé”. Composta do refugo de todas as classes, a “ralé” formava 

uma massa despolitizada, não filiada a nenhum partido politico ou 
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Plenamente consciente da transformação real, 

olho agora, confrangido, os que ficaram na lama 

agarrados obstinadamente ao seu Eu, sem mais 

bagagem de aspirações do que a mesa bem farta, a 

cama bem fofa e razoável indumentária [...] O 

povo, verdadeiramente, não tem culpa. Criaram-

lhe o ambiente deletério e, à força, 

constrangeram-no a respirá-lo. Foi por aí que 

Portugal se tornou um grande lazareto de leprosos 

do espírito, uma grande pocilga em que todos 

chafurdam satisfeitos, desde que haja lavagem no 

gamelo. Salazar é o chefe condigno desta 

mentalidade derrancada e perfeitamente 

pusilânime, formada pacientemente, ano após ano, 

à sua imagem e semelhança.  

Tudo isto é reles e nojento. Os conceitos de justiça 

e do direito estão perfeitamente obliterados, polo a 

polo das consciências, e à mercê do meio palmo 

de vistas da ideologia reinante, ideologia que se 

resume a um beco estreito nos espíritos: dum lado 

vai dar aos deleites do Céu; do outro às regalias da 

Terra. 

Então, quando o Exército Italiano, a ferro e a 

fogo, como quem bate numa criança, usando 

aviões e tanques, e engenhos de toda a espécie, 

invade cobardemente a terra humilde da 

Abissínia, há aí imbecis que, sem ao menos se 

lembrarem que Portugal tem por única defesa, 

verdadeiramente, os princípios jurídicos do direito 

internacional, aplaudem, dizendo boçalmente que 

o mundo é dos fortes.  

(MOREIRA & CORREIA, 1997, p. 37-38) 

 

Esse senso comum que compactuava, sem consciência crítica, 

com os rumos do regime salazarista aparece também na carta datada em 

1º de outubro de 1938, quando João da Silva Correia relata ao amigo 

uma conversa mantida com um “salazarista convicto” que lhe disse: 

 
- “Não se aflija, homem, não se aflija!... O 

Salazar... lá está... E ele sabe muito bem, melhor 

                                                                                                                     
representação de classe, pronta a ser conduzida ideologicamente pelas 

presunções de um regime qualquer. 



161 

 

do que eu e do que você, o que nos interessa a 

nós, Portugueses”. 

É deste naipe a lusa mentalidade, em nossos dias. 

Todos se embriagam em sonhos de rosas. Acima 

dos santos, acima de Deus, acima de tudo, “o 

Salazar lá está”. 

Ah, José Moreira, como isto é desolador! Portugal 

inteiro toma cocaína às toneladas pelas mãos de 

António Ferro. Não é, não é sangue que esta gente 

traz nas veias – é borra pestilenta. 

(MOREIRA & CORREIA, 1997, p. 43) 

 

Além de questionar a mentalidade que adejava sobre grande parte 

das cabeças portuguesas, João da Silva Correia não deixa de mencionar 

nesta última carta o nome de António Ferro, Secretário da Propaganda 

Nacional do Estado Novo que instaurou durante o regime autoritário de 

Salazar a sua política de fomento cultural denominada “Política do 

Espírito”. O neorrealista João da Silva Correia critica então a forma de 

modernismo artístico defendida por António Ferro, que já não guardava 

sua profunda identidade com o modernismo da geração do Orpheu, da 

qual participou, mas antes queria apropriar-se de elementos e de suas 

obras, assim como ditar as regras estéticas de novos artistas, para exalar 

entre o imaginário português o ópio alucinógeno que João da Silva 

Correia parece sugerir ser uma alienação coletiva. Em sua fase mais 

radicalmente neorrealista, o pintor português Júlio Pomar escreveu em 

1942 um texto crítico para a revista Horizonte, de Lisboa, que se 

intitulava A necessidade duma exposição de Arte Moderna. Nele, é 

possível perceber-se uma oposição do artista ao dirigismo cultural que a 

“Política do Espírito” de António Ferro procurava impor: 

 
Existirá, de facto, em Portugal uma Arte 

Moderna? Existirá uma Arte de hoje, 

verdadeiramente Arte e verdadeiramente de hoje? 

[...] As entidades encarregadas de mexer os 

cordelinhos da Arte nacional comprazem-se numa 

actividade limitada, condicionada. Uma, 

abrigando mumificadas recordações duma época 

que se foi sem deixar saudades, prolongando 

indefinidamente um passadismo inútil e infeliz. 

Outra, dando-se foros de “modernismo”, estadeia 

vistosos painelinhos policromos e decorativos, 

mas só policromos e decorativos, bem longe do 
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espírito que deve presidir a toda a criação 

artística. 

(POMAR, 2014, p. 17) 

 

A clara convergência entre o pensamento crítico do escritor João 

da Silva Correia e o do artista plástico Júlio Pomar sobre a política 

cultural mantida por António Ferro em Portugal demonstra não apenas 

uma afinidade neorrealista sobre o que se queria produzir-se em arte e o 

que se pretendia consumir-se em arte, mas também a inquietação que os 

moveu a enfrentar obstáculos como a censura, processos na PIDE e até a 

prisão política, no caso de Júlio Pomar, para poderem expressar 

publicamente suas ideias e arte. Ainda que “abafados”, conseguem 

expor o antídoto a tentar refrear a mentalidade que se produzia com fins 

totalizantes no país. 

Em carta datada de 21 de maio de 1949, José Moreira, incitado 

por João da Silva Correia
35

, dispara suas observações sobre a situação 

política em Portugal durante sua rápida visita ao país: 

 
Tanto entusiasmo, tanta esperança, tanto esforço 

promissor da ansiada aurora de liberdade, para 

rematar nisto, pura e simplesmente nisto: a 

ditadura continua... E continua, porque as 

chamadas classes conservadoras assim o querem. 

Na Alemanha e na Itália foram essas classes que 

sustentaram Hitler e Mussolini. São também essas 

mesmas classes espanholas que apoiam o tirano 

Franco na Espanha [...] Amigo João Correia: 

quando as classes conservadoras portuguesas 

deixarem de ser menos conservadoras, quando 

antepuserem as liberdades públicas aos seus 

interesses económicos, o regime cairá. 

(MOREIRA & CORREIA, 1997, p. 199) 

 

A convergir com o posicionamento de José Moreira, encontra-se 

a afirmação de João da Silva Correia constante numa carta de 26 de 

maio de 1946 em que culpa a mesma elite conservadora e reacionária do 

                                                        
35

 Foucault (1992), ao referir-se às palavras de Plutarco, menciona a 

correspondência ou missiva como uma troca em que quem escreve manifesta-se 

a si próprio e ao outro, num movimento dialético que parece ganhar um caráter 

transformador. Em vários momentos das cartas trocadas entre João da Silva 

Correia e José Moreira é possível constatar tal “disputa dialética” a coincidir em 

uma síntese dos seus pensamentos. 
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país que oferece sustentação ao regime de Salazar acusando-os de que 

“afogam milhões em penúria para nadarem alguns poucos em riqueza”. 

(MOREIRA & CORREIA, 1997, p. 153). A outra suposta resposta de 

João da Silva Correia ao posicionamento progressista de José Moreira, 

ainda que retroativa, poderia ser retirada de uma palestra escrita e lida 

ao vivo pela rádio BBC de Londres no ano de 1942, intitulada 

Germanófilos em Portugal. Nela, o escritor divide em subcategorias os 

simpatizantes do nazismo e do fascismo no país, conforme seu ponto de 

vista de coleta pragmática: 

 
Comecei a concluir que há, de facto, germanófilos 

em Portugal, talvez em número bastante mais 

elevado do que muitos supõem. Tanto quanto mo 

permitem ajuizar os meios mais ou menos 

deficientes de que lancei mão, creio ter verificado 

que atingem nada menos do que sete por cento da 

população global do país. Quinhentos mil 

portugueses, portanto, que optam pela brutalidade 

da força sobre a força sublime do direito [...] em 

minha opinião os germanófilos portugueses 

dividem-se em três grupos distintos: os 

despeitados, os néscios e os oportunistas.  

Constituem o grupo dos despeitados aqueles 

indivíduos menos afortunados que falharam na 

vida, ou porque resvalaram, ou porque não 

souberam sacrificar-se, ou porque não souberam, 

ou enfim, não conseguiram vencer. Aquele 

indivíduo, que todos conhecem, que traz por 

debaixo da gabardine encobre-misérias, um 

coração revoltado, não contra o fatalismo da sua 

desdita, mas contra a sociedade que ele acusa, 

sumariamente, de lhe negar o conforto que tantos 

têm [...] E porque se considera vítima duma 

injustiça do destino, molda as suas convicções 

pela revolta, condenando constantemente o que é 

bom para apoiar decididamente o que é mau [...] 

Os do segundo grupo, os néscios, sem dúvida os 

mais numerosos, são aquela classe de indivíduos 

sem opinião formada, que bebem as suas 

convicções na mais rasteira e comezinha 

impressão [...] De raciocínio menos do que 

medíocre, acreditam piamente que Hitler se atirou 

à Rússia com o intuito de defender a Europa do 

comunismo [...] 
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A terceira classe de germanófilos – os 

oportunistas – perigosíssima, é a fauna nojenta e 

terrível [...] Têm um ar sombrio de carrascos a 

soldo. Não encaram de frente, tal como aconteceu 

com Judas Escariote quando beijou Jesus Cristo 

na face. Andam de punhal no bolso e sorriso 

maquiavélico nos lábios [...] Passeiam tranquilos, 

como verdugos da Inquisição.  

(MOREIRA & CORREIA, 1997, p. 311-313) 
 

Essa radiografia da sociedade portuguesa nas primeiras décadas 

do longo regime que ainda seria o Estado Novo demonstra a 

mentalidade egoísta que parecia advir de um individualismo exacerbado 

promovido pela política econômica elitista de Salazar, que prometia ser 

desenvolvimentista a devolver a Portugal os anos perdidos, mas que em 

detrimento do sonho industrial acabou rendida ao alto capital estéril e 

cujos interesses residiam em outros propósitos. É assim que, em 

momentos de desilusão e vencido pelas circunstâncias, João da Silva 

Correia, ou João Ninguém, menciona ao amigo em carta de 13 de 

dezembro de 1942 estar disposto a não escrever mais textos para a rádio 

BBC por acreditar não ser com “balas de papel” que se derrotaria o 

nazismo. No entanto, em outra carta enviada a José Moreira, João da 

Silva Correia diz que, apesar do pouco tempo para escrever e dos muitos 

afazeres com o comércio de que sobrevive, tinha sido convencido por 

uma carta recebida da emissora inglesa a continuar enviando seus textos 

para leitura durante a programação, e inclusive receberia honorários pelo 

“Esboço Moral do Sr. Hitler”, texto que foi lido na rádio ainda no ano 

de 1942. 

A verdade é que João Ninguém seguiria escrevendo seus textos 

durante toda a Segunda Guerra Mundial e também após o conflito, 

superando as dificuldades de tempo para escrever e o Mal de Parkinson. 

No ano de 1949 ele leria seus discursos a favor de uma intervenção na 

campanha eleitoral democrática nas câmaras legislativas de Oliveira de 

Azeméis e de São João da Madeira, encerrando ambos de forma incisiva 

e com “vivas à Liberdade e a Norton de Matos”, este último candidato 

em oposição a Salazar no frustrado processo eleitoral. Co-fundador do 

jornal O Regional de São João da Madeira em 1922, João da Silva 

Correia parece sempre ter sabido da importância dos meios de 

divulgação, sejam eles literários, políticos ou midiáticos, como 

instrumentos de contraposição às agruras que os regimes autoritários, 

fascistas e excludentes impunham à grande maioria dos cidadãos, em 
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especial aos trabalhadores mais pobres. Apesar de não se considerar 

comunista nem marxista, autoproclamando-se liberal e panteísta, esse 

João Ninguém não se furtou de posicionar-se contra a injustiça histórica 

e ideológica que o discurso de doutrinação chauvinista-católica de 

Salazar infundia sobre as consciências analfabetas da nação. 

Incomodado com o patrulhamento anticomunista, antiliberal e 

antidemocrático do Estado Novo, João da Silva Correia chega a escrever 

numa carta ao amigo José Moreira, datada de 14 de dezembro de 1945, 

o seguinte desabafo sobre a situação política em Portugal: “é comunista, 

nesta terra, todo aquele que não for Salazarista” (MOREIRA & 

CORREIA, 1997, p. 139). Já em uma carta anterior, essa datada de 6 de 

julho de 1938, João da Silva Correia demonstrava ter a percepção do 

que representava o “anticomunismo de Salazar”: 

 
Comunismo, hoje em dia, é um espantalho que se 

inventou para afugentar pardais de todas as 

sementeiras [...] pobres consciências desta terra de 

analfabetos, que, por o serem, ainda não atingiram 

a maioridade de independência individual, no foro 

do livre arbítrio; desta terra onde a imprensa, 

comprimida no reduzido ambiente de conceitos 

puramente jesuíticos, fez alastrar, 

deliberadamente, a peste moral. (MOREIRA & 

CORREIA, 1997, p. 39) 

 

 Como se vê, a crítica ao anticomunismo, que também era ao 

antiliberalismo, à antidemocracia e ao ultranacionalismo católico, no 

caso de João da Silva Correia, passa pela alienação, a falta de 

consciência e a manipulação da opinião pública por meio da imprensa 

dentro do regime salazarista. Esses elementos, aliados ao pendor 

desenvolvimentista e da industrialização, que não se concretizou no 

Estado Novo português da forma como se esperava, também deixou em 

Portugal, assim como no mundo inteiro, o amargor da catástrofe ao 

invés do esperado “mundo de sonho”, antes o pesadelo das guerras, da 

exploração, das ditaduras e da destruição tecnológica do que a felicidade 

das massas que a modernidade industrial prometia no século XX, como 

salienta Buck-Morss (2018).  
A ideia de um sonho de transformação social frustrado ou de uma 

história traída, derivada também em Portugal de 41 anos de ditadura 

salazarista somados a um passado histórico situado hoje num mito de 

saudade, parece, em meu entendimento, gerar as condições para a 

visibilidade angariada pelo filme português A Fábrica de Nada (2017), 
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do diretor Pedro Pinho. No longa-metragem, que mistura documentário 

e ficção, aparecem implícitas as consequências do sonho capitalista 

moderno, da ode ao desenvolvimentismo industrial, do egoísmo e 

individualismo a serviço da lógica do consumo, a mesma posta em 

questão atualmente quando, ao se olhar para os séculos XX e XXI, 

contrapõe-se ou justapõe-se a discussão sobre o fascismo histórico e o 

fascismo de hoje
36

, ambos mantendo como vítimas os mesmos vencidos 

da história: a grande massa dos proletários. No filme A Fábrica de 
Nada, os operários são surpreendidos pela retirada das máquinas de 

dentro da fábrica na calada da noite, claro sinal de sabotagem do 

patronato e da demissão que se avizinhava. Traídos, eles decidem se 

mobilizar e enfrentar os novos patrões, buscando inclusive uma 

alternativa de produção cooperativada diante da fábrica vazia, do nada. 

O enredo, que é inspirado na experiência de autogestão da Fateleva - 

que de 1975 a 2016 geriu a fábrica de elevadores Otis em Vila Franca de 

Xira - e toma até de empréstimo alguns dos seus protagonistas reais, 

demonstra que o percurso empreendido pelo mundo no século XX ao 

século XXI não encontra correspondência com a utopia de massas, mas 

antes se aproxima de uma distopia econômica. Ao defender que a 

separação entre o econômico e o político tornou-se cada vez mais difícil 

de sustentar, Buck-Morss (2018) fundamenta as consequências do que 

seria essa “distopia econômica” e seu semblante de legalidade e 

normalidade: 

 
[...] a violência causada pela atividade econômica 

não é percebida como violência política. Contanto 

que a lei seja obedecida, isso não é uma 

preocupação estatal. De fato, relações de 

exploração econômica são consideradas quase 

naturais. O Estado pode intervir, usando sua força 

                                                        
36

 Fran Alavina faz menção ao que o cineasta italiano Pasolini alertou como 

uma mutação do fascismo histórico, que ainda representa o modelo institucional 

mais acabado do que foi um Estado fascista, cuja gênese, a partir do maio de 

1968, estava justamente naquilo que o estado de bem-estar social comportava 

em seu interior e era um dos motivos de sua expansão: o consumismo. Esse 

novo fascismo não institucional, nova forma de poder anárquico, sem centro 

específico e sem uma estética que pretenda expressar uma identidade 

homogênea, constitui-se em uma forma de vida jamais vista e, assim, mais 

difícil de ser combatida. Disponível em http://www.correiocidadania.com.br/ 

cultura-esporte/13580-fascismo-teu-novo-nome-e-consumismo. Acesso em 

06/01/2019. 
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para manter a lei e a ordem da propriedade ou 

para melhorar os efeitos indesejáveis da “livre“ 

economia. (BUCK-MORSS, 2018, p 38) 

 

O semblante a que me refiro, como já foi mencionado, não deixa 

de ser o mesmo de que fala Badiou (2017): o semblante do real que a 

economia, a partir da “máscara democrática” que o capitalismo a 

outorga, passa a representar como a realidade própria ou o motivo 

máximo da existência dos homens. É em decorrência disso que uma das 

personagens de A Fábrica de Nada, em meio a uma discussão entre 

intelectuais, afirma que em pleno século XXI “um quarto da população 

portuguesa é pobre”. Da ameaça de conviver com as máquinas no 

trabalho em Unhas Negras à ameaça de conviver sem as máquinas em A 

Fábrica de Nada, motivos concomitantes para a perda de emprego, 

encontra-se o paradigma catastrófico que atravessou todo o século XX e 

que encontrou no século XXI condições de se reproduzir. Talvez por 

isso, em meu ponto de vista, tantas décadas depois um filme português 

se arrisque a falar de neorrealismo, ainda que de um neorrealismo 

musical, como última esperança para espantar os males de um mundo 

que não cessa de reinventar formas de fomentar a desigualdade, o 

egoísmo, a degradação moral e a desumanidade. Redimir a história, para 

Buck-Morss (2018, p. 90), é não tomar distância autoirônica do fracasso 

da história, mas, de forma benjaminiana, “trazer as ruínas para perto e 

encontrar nosso caminho através dos escombros a fim de resgatar a 

esperança utópica que a modernidade engendrou [...]”. Relembro Badiou 

(2017) a afirmar que é na ruína de um semblante que o real se manifesta 

e, dentro desses últimos séculos em que a “economia democrática” 

sustenta a máscara do capitalismo, essa religião cultuada só poderá ter 

seu semblante acessado, enquanto real sob ameaça, através da afirmação 

da igualdade. A reivindicação da igualdade a que se refere Badiou 

(2017), como ponto do impossível próprio do capitalismo, é o que então 

mais se aproxima de um lampejo revolucionário após o século da 

catástrofe e restitui de suas ruínas a possibilidade histórica positiva 

mencionada por Buck-Morss (2018): a de surpreender o presente ao 

invés de tentar explicá-lo ou criticá-lo.  

A falência do sonho industrial capaz de garantir o bem-estar das 

massas encontra seus primeiros contornos na ação de Unhas Negras, 

que se passa em um Portugal que ensaiava seus errantes passos iniciais 

na industrialização. O séquito de João Ninguéns e Zé Ninguéns 

desfilando entre suas páginas são anunciados pelo narrador como a 

apresentá-los alegoricamente à história tal qual a um gigante cíclope, 
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cujo único olho não os vê ou identifica. É assim que o operário Euclides 

Malveira, da delegação da cidade de Braga, é descrito no romance ao 

principiar o seu discurso na assembleia da Associação dos Operários 

Chapeleiros: “Mas agora que o João Ninguém, confiante e sereno, dava 

largas à verbosidade em caudal, ouviam-no mais do que com respeito; 

ouviam-no com devoção” (CORREIA, 2003, p. 69). Da mesma forma, a 

expressão do rosto de Gervásio Baptista após desistir da excursão a 

Braga denuncia sua condição de insignificância ou invisibilidade: “uma 

inexpressão muito apagada de Zé-ninguém ao de laço da vida” 

(CORREIA, 2003, p. 242). A esposa de Gonçalo Pimpão, apontando a 

humilhante realidade do marido como a de quem se prostra em território 

português perante a desgraça imposta pelos poderosos patrões, enumera 

o sucesso daqueles que já se aventuram por outros destinos mais 

prósperos e promissores:  

 
Uns para o Brasil, outros para África, outros para 

os Estados Unidos... cada qual remava para seu 

lado. Dentro em breve, o país inteiro seria alfobre 

de ricaços, todos inchados, a feder à abastança, 

todos a fazer sombra aos Zé-ninguéns que se 

aninhavam ao canto da lareira, sem rasgo nem 

habilidade! (CORREIA, 2003, p. 225) 

 

O João Ninguém João da Silva Correia, escritor e intelectual 

solidário a seus personagens oprimidos e vencidos pela marcha histórica 

do século XX, soube o que era viver superando a falta de força e 

energia, a contrapelo, ainda que o desânimo da doença e o pessimismo 

das circunstâncias políticas convulsas por vezes os fizessem emanar 

suspiros de desalento, como aparece na carta escrita em 22 de setembro 

de 1942 a José Moreira:  

 
Mais lhe digo, que há cerca de dois meses estive 

em Ossela (sua terra natal) a visitar Ferreira de 

Castro, durante uma sua curta estadia ali. 

Vivacidade, inteligência, coração, em contraste – 

percebi muito bem – com esta minha apagada 

figura de João Ninguém e de doente [...] Saí muito 

mais amigo de Ferreira de Castro do que entrara. 

Por outro lado, suponho que Ferreira de Castro, 

mormente por via desta minha cruel dificuldade 

na expressão verbal, ficou desiludido pelo 

contraste entre o João da Silva Correia que 
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esperava encontrar, e o que encontrou de facto. 

Sou o que sou – acabou-se. (MOREIRA & 

CORREIA, 1997, p. 68) 

 

Esse João Ninguém dos textos lidos ao vivo na rádio BBC 

durante a Segunda Guerra Mundial, dos discursos e cartas abertas contra 

Salazar, Hitler e Mussolini, dos contos e artigos publicados em jornais 

de Portugal, dos processos da PIDE, venceu a modéstia, a timidez e a 

doença prematura ao conceber sua maior obra, Unhas Negras, cujo 

processo tortuoso de criação e produção se depreende de algumas de 

suas cartas escritas ao amigo. Uma das primeiras manifestações em carta 

a José Moreira da escrita de Unhas Negras revela o desânimo, sempre 

momentâneo e vencido, com que o autor enxergava a mentalidade dos 

portugueses em pleno transcurso do Estado Novo: “O ‘Unhas Negras’ 

está encalhado, ao sétimo capítulo numa crise desânimo que me estou a 

esforçar por vencer. Não será estultícia de grande calado meter-se a 

gente a escrever para o público, um público que apenas lê relatos de 

desafios de futebol!?” (MOREIRA & CORREIA, 1997, p. 241). Além 

da alienação que pairava sobre a população portuguesa à época, 

submetida a um regime autoritário e violento, João da Silva Correia 

deixa claro em algumas de suas cartas a debilidade física que já o 

impedia de escrever com regularidade e o entusiasmo e satisfação com 

que via a nova obra à medida que se aproximava dos capítulos finais. Na 

carta de 6 de outubro de 1951, ele demonstra sua preocupação com um 

estado de saúde que não o impedisse de alcançar o término da odisseia 

aos operários chapeleiros de São João da Madeira: 

 
Bem, José Moreira: sei perfeitamente que você 

avalia a servidão, digamos artística, com que eu 

me tenho escravizado da pena a urdir “Unhas 

Negras”. Apesar dessa escravidão, os progressos 

têm sido lentos, pela minha dificuldade física de 

sempre em verter ao papel o pensamento. Neste 

andar estou a ver que dentro de um ano ainda não 

tenho rematado o último capítulo. Não tenho 

pressa: só tenho receio de que a candeia se apague 

antes do livro terminado. (MOREIRA & 

CORREIA, 1997, p. 260) 

 

Em outra carta, esta datada de 1º de abril de 1952, o escritor já 

demonstra sinais evidentes do avanço da doença quase a impedi-lo de 

escrever, necessitando contar com a ajuda da filha Gabriela como 
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secretária a quem dita o texto nos momentos de crise. Em carta de 7 de 

junho de 1952, ele acusa o final da escrita de Unhas Negras com 

satisfação, apesar de demonstrar a necessidade da busca da perfeição 

que todo escritor tenciona:  

 
Pus há dias um ponto final no último capítulo de 

“Unhas Negras”. Não quero dizer, como deve 

compreender, que o livro está pronto. Nada disso! 

Tenciono lapidá-lo em duas revisões mais ou 

menos rigorosas [...] É um trabalho bastante 

fastidioso que requer muito tempo e muita 

paciência [...] Não posso deixar de lhe dizer que, 

como autor, estou satisfeito com o livro.  

(MOREIRA & CORREIA, 1997, p. 278)  

 

Mas quase uma década depois de seu primeiro livro publicado, 

João da Silva Correia passaria a viver o mesmo temor quanto ao destino 

e a permissão do futuro romance Unhas Negras pela censura salazarista, 

o que aparece expressado na carta de 5 de março de 1953: 

 
De par e passo, aumentam minhas preocupações 

quanto ao seu futuro. A rever um ou outro 

capítulo mais desassombrado, adquiro a convicção 

de que irá ser apreendido, quando aparecer. Não 

porque seja obra subversiva. Deus me livre! O 

caso é que não curei, ao escrever de me curvar a 

certos cânones, não digo já ideológicos, mas 

verdadeiramente ultramontanos dos que se 

arvoraram em donos das consciências.  

Em resumo: não antevejo grande futuro para o 

livro. E então lembrei-me do seguinte, que ainda 

não sei se será viável segundo as leis de imprensa 

vigentes cá na terra. 

Eu não sei se o José Moreira continua em estreitas 

relações com a Livraria Antunes, aí no Rio. A ser 

isso viável, gostava que o José Moreira concluísse 

com eles um acordo nos seguintes termos: 

À aproximação da saída do livro, e antes mesmo 

dele estar à venda em Portugal, a Livraria Antunes 

requisitaria uma parte substancial da edição, em 

bom porto de salvamento, portanto, mesmo que 

aqui fosse a obra abafada [...] O meu fito 

principal era salvar da tirania de uma possível 

fogueira, uma boa parte da edição. Varriam-lhe o 
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trabalho dos olhos dos leitores portugueses, mas 

ficavam-me os leitores brasileiros [...] 

Pode ser que não haja ali grandes primores 

literários. O que há, e de sobra, é sinceridade de 

emoção.  

Bem, José Moreira: queria ainda pedir-lhe que me 

trouxesse lista actualizada de endereços de todas 

as pessoas do Brasil a quem devo mandar o livro 

(sem esquecer Érico Veríssimo e Jorge Amado). 

(MOREIRA & CORREIA, 1997, p. 287-288) 

 

A profusão de elementos que se desprendem dessa última carta 

evidencia a mundividência de João da Silva Correia em sua época: o 

medo da censura ou da intercepção dos exemplares de seu livro, a 

importância maior dada ao seu romance Unhas Negras, a quase 

confissão de um neorrealista português como admirador das obras dos 

brasileiros Érico Veríssimo e Jorge Amado, e as estratégias para driblar 

a censura salazarista com a cumplicidade do amigo residente no Brasil. 

Como se vê, o mercado editorial brasileiro representava, para João da 

Silva Correia, uma porta de fuga à censura e dirigismo cultural que o 

autor vivenciava em Portugal. O temor da censura sobre Unhas Negras 

em Portugal, mesmo diante da autodeclaração do autor de não ser um 

livro revolucionário, derivava do perigo ou ameaça de suas páginas 

sugerirem uma esperança de igualdade entre classes, embora seus 

personagens vencidos expressem uma inevitável resignação à pobreza, à 

exploração e à falta de esperança. O retrato social dos pobres 

chapeleiros de São João da Madeira, ainda que neorrealistamente 

deformado, não deixa de ser fiel às convicções ideológicas de João da 

Silva Correia em vida. Assim, o romance permeia um centro que se 

desloca entre todos os capítulos e personagens e que responde à 

condição dupla e inescapável, enquanto destino, a que se refere a mulher 

de Gonçalo Pimpão quando, em sua autocomiseração, dispara: “- Pobre 

dos pobres!” (CORREIA, 2003, p. 125). Assim, a pobreza dos pobres 

operários chapeleiros encontra, no espelho de um mundo dividido entre 

classes, o reflexo do qual resulta em imagem infinita e descentrada: a do 

egoísmo dos homens. 

 
4.4 AS TRÊS FACES DE UM MESMO JOÃO? 

 

Nesta última parte do trabalho a intenção é investigar, a partir da 

narrativa de Unhas Negras, a função autor capaz de comportar uma 

pluralidade de “eus” dentro da obra, como aponta Foucault (1992). 
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Assim, surge como hipótese uma possível diluição da subjetividade e 

mundividência do autor, de forma tripartida enquanto alter-ego(s), entre 

os personagens Manuel Ferreira, presidente da Associação dos 

Operários Chapeleiros da cidade, Camilo Palmeira, farmacêutico e 

simpático às causas operárias, e Paulo Cerqueira, o industrial sócio da 

“fábrica nova” que representa uma visão humanista, ainda que patronal 

e burguesa. Nesse sentido, como já mencionado anteriormente, convém 

lembrar que a práxis artística opera no interior narrativo, como atributo 

balizador e central, a influenciar ou a se contrapor a seus personagens e 

outros elementos, numa relação dialética entre ser existencial, mundo 

circundante e tempo histórico. Mundividência e concepção de mundo 

apresentam-se então como cicerones ou pontos-guia de alumiamento 

dentro desta trilha almejada.  

O personagem Manuel Ferreira, convém ressaltar, é homônimo 

do escritor português cujas obras neorrealistas denunciaram a repressão 

colonialista nos países africanos de língua portuguesa e a opressão 

fascista do Estado Novo, e com quem João da Silva Correia, como já 

mencionado, também trocou cartas. O Manuel Ferreira de Unhas 

Negras, no entanto, não encontrará melhor vida em outros países ou 

continente. Antes da sua tentativa frustrada de aventurar-se com melhor 

sorte ou dignidade pela cidade de Beja, no Alentejo, Manuel Ferreira 

aparece já no capítulo III presidindo a assembleia dos operários 

chapeleiros de São João da Madeira, caracterizado da seguinte forma: 

 
Era um homem espadaúdo, forte, estatura 

mediana, cores de saúde, cabelo arruivado cortado 

à escovinha, e bigode farto, da mesma cor, 

caprichosamente retorcido acima (parecia a nau 

Catarineta) sobre os lábios grossos. Tinha um 

olhar langoroso, mas firme, estranhamente 

combinado com o tom de voz, enérgico e rijo 

como trovão. Deviam ser daquele naipe, com 

certeza, as falas de Robespierre, nas salas da 

Convenção, quando discutia com Marat o sentido 

humano das realizações que, por paradoxo, os 

seus corações já empedernidos ainda albergavam. 

(CORREIA, 2003, p. 43) 

 

Líder dos operários locais, Manuel Ferreira encontra lugar 

político e ideológico dentro da trama do romance como figura de 

referência moral entre os mais desafortunados, a classe de chapeleiros a 

que a escrita do romance se propõe a retratar e para a qual não haveria 
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outro sentido de existir enquanto obra literária neorrealista. Por estar 

ombreado aos demais operários, líder que prefere se enquadrar no 

mesmo degrau dos demais de sua classe, demonstra-se humilde a 

discursar na assembleia, apesar de guardar certa eloquência, o respeito 

dos demais e uma nítida capacidade de convencimento: 

 
Eu não estou aqui a fazer-vos um discurso. Somos 

povo humilde, somos o pé descalço, somos a rua; 

e por isso não temos paladar nem temos treino 

para os belos acepipes do espírito. O essencial, 

porém, é muito simplesmente entendermo-nos 

como irmãos, a formar uma grande barreira de 

vontades. A ver se conseguimos que nos seja 

atribuído um mínimo, sequer, do muito que a 

sociedade nos deve [...] Ninguém dirá, de boa fé, 

que exigimos demais, quando nos limitamos a 

pedir a abolição de um regime de trabalho de 

semiescravatura, que nos reduz à condição de 

simples máquinas de trabalhar, sem mercê nem 

regalias. (CORREIA, 2003, p. 43) 

 

Ainda que represente uma liderança para os operários chapeleiros 

de São João da Madeira, exemplo de hombridade e pensamento 

enérgico, há uma parcela de decoro e polidez no discurso de Manuel 

Ferreira, mesmo quando faz ecoar em suas palavras a reivindicação da 

jornada diária de oito horas de trabalho exigida pelos operários, 

valendo-se do argumento de uma “igualdade civilizada”: “A vida 

principiou ontem, meus amigos, e nós já marchamos em imperdoável 

atraso relativamente aos milhões de trabalhadores que constituem o 

esquema do âmbito social, no mundo civilizado” (CORREIA, 2003, p. 

49). Mundo civilizado que João da Silva Correia considerava, em 

grande monta, a Inglaterra e seu modelo de liberalismo. A contradição 

ou paradoxo a que se lança diante da apologia a esse modelo liberal 

clássico inglês e, por outro lado, sustentando a reivindicação sempre de 

ordem revolucionária por uma maior igualdade ou menor desigualdade 

entre as classes é a que media a discussão dentro do romance sobre a 

imprescindibilidade da máquina como meio de produção na indústria 
chapeleira. No capítulo VI, após a decisão transcorrida na assembleia do 

capítulo V de criar-se uma comissão de operários de São João da 

Madeira, Trofa, Braga e Porto para reivindicar a jornada de oito horas de 

trabalho junto aos industriais da cidade, a questão da mecanização ganha 

outra dimensão a tornar ainda mais complexa a marcha da história 



174 

 

liberal advinda da herança da revolução industrial na Inglaterra. Quando 

o patrão e industrial José Sarmento chama em um domingo o líder 

operário Manuel Ferreira para uma conversa amigável na fábrica, surge 

um dos imponderáveis elementos a mover-se sobre o tabuleiro capital x 

trabalho. Ao caminhar até a fábrica imaginando uma advertência 

qualquer do patrão a respeito da decisão da assembleia ou ainda para 

demiti-lo do emprego, Manuel Ferreira já no início da conversa interpõe 

uma primeira questão junto ao “barriga de libras” José Sarmento: quer 

ser ouvido como patrão ou como industrial? A resposta “como 

industrial” foi seguida da austera observação do patrão de que os 

industriais da cidade não negociariam com uma comissão formada por 

operários de outras cidades. À advertência do patrão, Manuel Ferreira 

responde com a bravata de que então a negociação se encerrava, com os 

operários a partir da próxima semana ou mês vindo a trabalhar oito 

horas diárias. Era a vez da posição patronal manifestar prudência diante 

da posição mais radical de Manuel Ferreira, interpondo os argumentos 

que não poderiam deixar de sensibilizar um líder operário cuja 

consciência de classe não poderia abandonar a visão mais global sobre 

os interesses de ambos os lados: 

 
- Porque não é só a equivalência do aumento de 

custo da manufactura. Há também o factor 

importantíssimo do consumo de combustível. 

Você sabe muito bem a quantidade de lenha ou 

carvão que é preciso queimar para meter uma 

caldeira à pressão. Se se vai a repetir a operação 

dia por dia, para períodos de laboração 

relativamente curtos... veja lá, se faz o favor, que 

dispêndio em combustível, além de tudo o mais! 

O operário teve outra vez um sorriso amargo: 

- Vale mais esse combustível do que as forças de 

um triste fulista que derrete o arcaboiço no inferno 

da sua secção, por horas e mais horas de um dia 

de trabalho que nunca mais tem fim! 

- Ou eu estou desmemoriado de todo, ou você é 

apropriagista... 

O tal sorriso amargo do operário vincou-se ainda 

mais: 

- E por ser apropriagista, senhor José Sarmento, já 

não tenho o direito, nem sequer o dever, de pensar 

nesses sacrificados sem mercê que são os 

companheiros das fulas?... 
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As listas amarelas e encarnadas da gravata de 

cetineta pareciam argumentar também. O 

industrial desviou novamente os olhos do adorno 

comezinho [...] (CORREIA, 2003, p. 85) 

 

Quando as cartadas do blefe e da chantagem ganham a mesa da 

particular negociação, revela-se, à guisa de desmascaramento ou 

intimidação moral, a condição laboral superior do operário líder dentro 

da fábrica, como guardasse algum prestígio sobre os demais: o fato de 

Manuel Ferreira ser apropriagista e, por isso, não ser considerado um 

fulista ou “unha negra”. A gravata surrada de listas amarelas e 

vermelhas (encarnadas) que ressurge durante todo o romance como 

metáfora do prestígio da liderança operária, embora nitidamente inferior 

à indumentária do patronato, é aquela que concede a Manuel Ferreira 

uma identidade única dentro da trama, como a um equilibrista a trilhar a 

difícil ou quase impossível corda bamba “capital x trabalho”. A imagem 

da humilde gravata bicolor, listrada, causa a inquietação dos patrões 

como em devir; é capaz de gerar crises de consciência ou intimidação a 

ponto de José Sarmento desviar os olhos para continuar suas investidas, 

como se diante dele não houvesse um operário qualquer, como se de seu 

tecido puído e esmaecido exalasse auras de uma autoridade impossível, 

de um não-lugar nem operário nem patrão a que não pudesse, às vistas 

da gravata, contra-argumentar ou encontrar referência. Diante de tal 

figura que representa Manuel Ferreira, parece não haver outra saída ao 

sucesso do patronato do que o blefe e a chantagem ou, em última 

instância, a bajulação ou a tentativa de corruptela. A posição moral de 

Manuel Ferreira, ainda que apropriagista, é a de defender melhores 

condições de trabalho e vida às subclasses operárias menos favorecidas, 

mesmo que para isso tenha de estar atento também às necessidades 

“comerciais“ dos industriais, como um fiel da balança. Essa posição de 

coerência moral trespassa também, além da conduta ética e ideológica 

de Manuel Ferreira, os outros dois personagens de classes sociais 

distintas, Camilo Palmeira e Paulo Cerqueira, como a fundar dentro do 

romance Unhas Negras uma tríade dialética a sintetizar grande parte dos 

princípios e valores advindos da mundividência de seu autor, tal como a 

tentativa de equilibrar-se entre realidades diferentes sem, contudo, 
deixar corromper-se ou afastar-se de seus propósitos.   

Um operário sensível à realidade industrial do patronato seria 

capaz de humanizar um industrial? O problema colocado parece, mais 

uma vez, conjurar a ação dos três personagens – Manuel Ferreira, 

Camilo Palmeira e Paulo Cerqueira – dentro da narrativa, como figuras 
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mediadoras entre os sortilégios das classes sociais envolvidas na trama. 

Como se na correlação capital x trabalho, esses três personagens 

representassem o ponto médio, o “X”, dignos de uma visão dupla a 

vigiar os dois lados, as duas margens opostas, ou ainda fundando uma 

terceira visão ou margem. Quando o patrão José Sarmento, ainda no 

capítulo VI, demonstra a Manuel Ferreira as razões que advertem sobre 

o erro de se negociar com uma comissão formada por chapeleiros de 

outras cidades, tal como o interesse da indústria dessas cidades em 

reduzir a competitividade da indústria local e levá-la à falência, recebe 

de Manuel Ferreira o desabafo de um suspiro quase a conformar-se com 

a realidade sempre igual dos desiguais: “- Sempre o sangue dos 

pobres...” (CORREIA, 2003, p. 87). Uma provável resposta à indagação 

inicial denotaria que a um patrão, como José Sarmento, só é possível 

humanizar-se a partir de uma condição que garanta vantagem individual 

e essa é justamente a contradição capitalista que o liberalismo não 

consegue superar no meio industrial em que se inspira Unhas Negras. 
Por isso, apesar de ressonar como grande lamento insuperável, resta aos 

seus personagens sem esperança identificar, assim como fez seu autor 

em cartas e discursos, o egoísmo da humanidade como causa maior da 

injusta e desigual realidade vivida. A centelha de pseudo-humanização 

de José Sarmento aparece, enquanto nova proposta a Manuel Ferreira, 

como uma forma de aproximação entre dois lados inconciliáveis 

enquanto classes, mas que não esconde os interesses meramente 

financeiros do grande empresário contra qualquer concorrente. É assim 

que, simulando um conluio, ele pretende contar com a ajuda de Manuel 

Ferreira contra a mecanização da “fábrica nova” em São João da 

Madeira: 

 
- No dia em que a Fábrica Nova puser a funcionar 

a tal maquinaria moderna vinda lá da Alemanha 

ou dos infernos, que vomita chapéus impecáveis 

às dezenas ou às centenas por fornada, quase que 

sem encargos de mão-de-obra, nesse dia que já 

não vem longe, o que nós todos temos a fazer, 

meu caro Manuel Ferreira, mas todos, já não é 

tratar de um hipotético horário de oito horas de 

trabalho. A coisa fica resolvida por natureza! E o 

que temos a fazer é amarrar as mãos na cabeça e 

deixarmo-nos ir para o fundo [...] (CORREIA, 

2003, p. 88) 
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A tentativa de se colocar no lugar dos operários, de ser 

revolucionário apenas contra “o outro”, guarda a intenção do interesse 

próprio em aniquilar qualquer perspectiva de perda econômica. É 

somente assim que José Sarmento consegue se disfarçar e compreender 

a causa operária e as consequências da instalação da “fábrica nova”, a 

ponto de fazer referência à revolta ludista dos tecelões ocorrida na 

Inglaterra como a dar exemplo das providências que também os 

operários chapeleiros locais deveriam tomar contra as máquinas da 

“fábrica nova”. Percebendo a hesitação de Manuel Ferreira perante a 

persuasão de seus argumentos, José Sarmento lança as cartadas finais: 

 
- Olhe, Ferreira: Vocês, operários, pensam por 

vocês; e nós, industriais, pensamos por nós. Mas 

há ocasiões em que operários e industriais deviam 

pensar em conjunto; quero dizer: todos por todos 

[...] Mas eu, no seu lugar, como chefe da classe, 

tornava a reunir hoje mesmo os operários cá da 

terra com os de fora, e punha os pontos nos ii. 

Não era preciso fazer romance. Bastava ir direto à 

verdade; fazer-lhes ver que a oportunidade era da 

pioria [...] (CORREIA, 2003, p. 92). 

 

E mais adiante, ainda no mesmo diálogo, José Sarmento dispara: 

 
- Não está aqui a falar-lhe o patrão, nem já mesmo 

o industrial. Fala-lhe o amigo, amigo que sempre 

o apreciou [...] Creia que tenho um grande afecto 

pela classe operária. É por isso que me custa vê-la 

a fazer bolas de sabão, no próprio momento em 

que devia agir. Está a perceber? [...] Não perca 

tempo, Manuel Ferreira! Ande-me para a frente! 

Ponha o coração no bico de um pinheiro, e ande-

me para a frente! E nunca deixe de contar com a 

minha pessoa. Como patrão e como amigo! 

(CORREIA, 2003, p. 92)  

 

 A falácia de José Sarmento em sua disposição em “colocar-se no 

lugar do outro”, gesto de falso altruísmo, esconde a insídia de quem 

pretende manejar, como títere, o movimento operário local sob a 

liderança de Manuel Ferreira. O operário, no capítulo X, lideraria, de 

fato, a revolta contra os patrões da “fábrica nova”, episódio real que se 

tornou célebre na história de São João da Madeira. Mas seria justamente 

em meio à tensão do episódio que ele travaria contato com outra figura 
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de igual magnitude à sua, em verdadeira superioridade moral a um José 

Sarmento: a do industrial e ex-operário Paulo Cerqueira.  

É diante do espelho de um Paulo Cerqueira, um dos sócios da 

“fábrica nova”, que Manuel Ferreira consegue desabafar e expressar o 

seu desânimo e descontentamento com a realidade vivenciada na 

indústria local, com a mentalidade dos homens que conduzem tamanha 

empresa. Ainda que seu interlocutor seja um industrial, o maior e mais 

visionário da cidade, Manuel Ferreira vê-se diante de um homem 

comum, solidário e sensível e, assim, consegue dar vazão ao seu 

sentimento de purismo humano a ponto de tocar o pensamento do 

industrial. Embora trouxesse como características físicas a imagem do 

bom burguês de bigode farto, “com largos traços de bonomia diluídos 

no rosto sereno”, Paulo Cerqueira tinha “na voz o timbre descansado 

daquelas pessoas que falam com o coração nas mãos” (CORREIA, 

2003, p. 130). É ele o único sócio que, no episódio narrado da “fábrica 

nova”, sai à rua para conversar com a turbamulta de operários 

revoltosos, de igual para igual, angariando o respeito de Manuel Ferreira 

e resultando na retirada do movimento da fábrica após negociarem a 

futura inspeção das novas máquinas quando em funcionamento: “Vamo-

nos, rapazes! O senhor Paulo Cerqueira ... é por nós!” (CORREIA, 

2003, p. 135). 

A cumplicidade e o mútuo respeito entre o operário Manuel 

Ferreira e o industrial Paulo Cerqueira culmina, no capítulo XV, com a 

conversa entre os dois, momento em que Manuel Ferreira confessa estar 

indo embora de São João da Madeira, desiludido, para tentar a vida em 

Beja. Afora a discordância do industrial em reconhecer uma sociedade 

de pobres e ricos, defendendo que todos formassem apenas uma “classe 

de homens”, o que é prontamente rebatido por Manuel Ferreira 

afirmando que “o dinheiro é a hierarquia das classes”, o ponto de maior 

interlocução advém do desencanto de Manuel Ferreira ante o egoísmo 

dos homens e a insensibilidade dos empresários locais quanto à 

realidade de sacrifícios vivenciada pelos operários, sempre mais 

preocupados “com a concorrência de preços e com a balança dos 

mercados consumidores”. Impotente frente à despedida do operário e 

preso aos interesses dos demais sócios da “fábrica nova”, Paulo 

Cerqueira aventa silenciosamente, durante o diálogo, a possibilidade de 

ajudar financeiramente Manuel Ferreira em sua nova empreitada em 

Beja, mas sente-se constrangido diante da dignidade e alta posição 

moral do operário, da possibilidade de ser considerado um bajulador ou 

comprador de seu destino, e acaba nada propondo a ele. Resta-lhe 

somente assistir, sem assistência, à despedida do bravo e honrado líder 
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operário. Da lembrança dele, além das palavras, permaneceria apenas a 

imagem da humilde gravata de listras amarelas e vermelhas que sempre 

usava a perseguir os seus sonhos. É essa imagem que, como um 

Zaratustra, revolverá o terreno de sua consciência, remontará o seu 

passado operário e realçará as cores humanas diante dos olhos 

mecânicos de industrial. 

O capítulo XVI de Unhas Negras desencadeia uma profusão de 

imagens oníricas. Paulo Cerqueira, em sonho ainda não anunciado, 

encontra-se num átrio riquíssimo e alucinante de jades, corais, lazulites, 

bronzes, lacas e cristais, colunas esbeltas, capitéis, pilares graciosos, 

postigos ogivais, tudo imerso numa poeira de neblina que tornava os 

contornos ao redor imprecisos. Em um átrio em pentágono sob o 

silêncio abismal, Paulo Cerqueira sentia-se flutuar. Avançando por 

escadarias de mármore, o industrial acaba despontando em um salão 

suntuoso, de extensão a perder de vista, que trazia ao centro uma mesa 

de banquete real onde se ostentava baixelas, faisão recheado, caviar, 

compotas coloridas, doces de ovos de caldas, licores e espumantes da 

Champagne. Defronte a cada lugar à mesa, havia um cartão com o nome 

do convidado em letras garrafais. Leu o seu nome em um deles. 

Próximo a ele, havia uma cadeira de espaldar maior do que os demais, 

indicando o lugar do anfitrião. Aproximou-se e leu o nome no cartão à 

frente: Mefistófeles. Tomado de terror, o industrial tenta fugir às pressas 

do lugar, percorrendo jardins de camélias que abriam a corola em boca 

sangrenta e liberavam risos escarninhos até chegar a uma charneca 

desolada. Mais à frente, em um breve planalto verdejante, já distante do 

palácio de Mefistófeles, deparou-se com a entrada de uma gruta. Lá 

dentro, um velho eremita de barbas longas, raros cabelos, sandálias aos 

pés, gibão a envolver o corpo, em estagnação e silêncio de estátua, 

sentava-se à frente de uma rocha que lhe servia de mesa e lia 

concentradamente um cartapácio descomunal. Ao redor dele, havia 

outros alfarrábios empilhados em pirâmides. O velho eremita à sua 

frente era Zaratustra. A partir de então, Paulo Cerqueira, impressionado 

com sua presença e visão, trava um diálogo com o antigo profeta. A 

narrativa ganha então contornos filosóficos, de busca de uma verdade, 

como a dar vazão à cosmogonia que o autor de Unhas Negras defendeu 

em vida, tais como: pensar com justiça, a crítica a um Deus onipotente e 

ao seu conceito de eternidade, a defesa de uma ideia de infinito baseada 

num mundo infinitesimamente reduzido, à semelhança de um conto de 

Jorge Luis Borges ou de um dos textos de Gilles Deleuze.  

A digressão filosófica em sonho, que ocupa todo o capítulo XVI, 

irá se repetir no último capítulo de Unhas Negras, quando Zaratustra 
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fustiga mais uma vez a sua consciência de ex-operário. Impressionado 

com a história do suicídio de Gonçalo Pimpão, Paulo Cerqueira sonha 

estar entrando na fábrica. Sentado em sua mesa de trabalho, o velho 

eremita lia alfarrábios de tomos poeirentos no lugar onde deveriam 

constar os livros de escrituração comercial. A partir de então, sem 

conseguir remover o velho dali, Paulo Cerqueira volta a escutar o que 

ele tinha a dizer: a crítica a uma humanidade que se mecanizava ao 

invés de se humanizar, a destruição moral dos homens, o egoísmo que 

assassinava a liberdade e a justiça, o abismo social entre ricos e 

miseráveis. Ao final do capítulo, quando os outros três sócios entram na 

sala e encontram Paulo Cerqueira constrangido diante da figura 

esquálida de eremita, o industrial percebe que Zaratustra já não estava 

mais ali. Ele aparecia apenas para Paulo Cerqueira. Ao notar, porém, o 

ar de mofa e a iminência de uma explosão de risos no rosto dos sócios, 

Paulo Cerqueira nota que algo de estranho permanece ali. Ele se volta 

para a mesa mais uma vez e enxerga sobre ela o motivo que causava a 

burla dos sócios: uma pobre gravata de cetineta com listas em diagonal, 

amarela e vermelha. A velha gravata que afronta a mesa 

respeitabilíssima, como objeto fora do lugar que substitui a presença de 

Zaratustra e recorre à consciência de Paulo Cerqueira, não é apenas a 

lembrança da dignidade de Manuel Ferreira. É a presença de todos os 

operários chapeleiros e desgraçados do mundo que pagam com sua 

existência humilde a fortuna dos ricos. É disso que Paulo Cerqueira, o 

industrial que já foi operário e, por isso, único a compreender a má sina 

a eles reservada, não poderá mais esquecer ou livrar-se. 

  O terceiro personagem a se destacar é o farmacêutico Camilo 

Palmeira. Admirado por todos os operários pela solidariedade à sua 

causa, ele aparece pela primeira vez no capítulo III do romance, durante 

a assembleia dos operários chapeleiros de São João da Madeira:  

 
A pessoa entrou na sala à sorrelfa, de maneira 

escusa, aceitando com recato a nesga de banco 

que logo lhe ofereceram. 

Era um sujeito alto, rosto comprido, grande nariz 

rectilíneo, bigode um tanto grisalho, aparado à 

americana, cabelo às três pancadas a desdenhar do 

pente, as abas do casaco a dar a dar, gravata ao 

lado, despretensioso, simples. Modesto sorriso, 

bondade estampada no rosto, qualquer inequívoca 

expressão de cordialidade nos olhos – sentou-se a 

assistir. 
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Mas o presidente da assembleia não lhe consentiu 

a reserva: 

- Acaba de entrar nesta sala – disse para os 

companheiros, - uma pessoa cuja presença me 

comove no mais íntimo do meu coração de 

homem e de proletário. O senhor Camilo Palmeira 

– continuou – com uma situação social e 

financeira bem definida, desafogada e próspera, e 

a ponto de poder proporcionar-se todas as 

regalias, vem espontaneamente até junto de nós, 

como sempre fez, a chamar a si uma quota-parte 

dos nossos sofrimentos e das nossas aspirações. É 

um amigo, um grande amigo dos operários! 

- Mas não é só isso!... clamaram de entre a 

assistência. – Na sua farmácia, os remédios e os 

curativos, a quem é pobre, não custam dinheiro! 

(CORREIA, 2003, p. 45-46)  

 

Mais uma vez, percebe-se a admiração recíproca entre Manuel 

Ferreira, o líder operário que usava gravata, apesar de surrada, e um 

personagem de classe social distinta. A aproximação entre os três, 

embora Paulo Cerqueira e Camilo Palmeira não dividam nenhuma das 

passagens do romance, sendo Manuel Ferreira quem consubstancia a 

possibilidade de elo físico entre essa tríade de dignidade, solidariedade e 

humanismo, abre na narrativa uma janela de esperança, a mesma que 

volta sempre a se cerrar quando contrastada com outro núcleo narrativo 

do romance: o representado pelo destino de “des-graça” dos operários 

Gonçalo Pimpão e Gervásio Baptista. 

A posição intermediária de Camilo Palmeira, nem patrão nem 

operário, legitima a sua atuação no romance como um suposto neutro 

que toma partido, por dever moral, pelos mais fracos. Contudo, a 

solidariedade do farmacêutico pequeno burguês à causa operária não 

esconde, em sua postura ponderada e conciliatória, um enfraquecimento 

da radicalização anárquica que no início do século XX tomava o 

movimento proletário em Portugal. Um personagem neutro na relação 

capital x trabalho, de posição independente e que não participa de 

nenhum dos lados opostos, parece, em meu entendimento, guardar 

funcionalmente na narrativa a “chave liberal” necessária à regulação 

anti-conflitiva entre classes que, em última instância, permita a 

continuidade da marcha de uma cultura industrial, de teor 

desenvolvimentista, mais desimpedida. Mas se Camilo Palmeira 

representa legitimamente esse ponto médio entre Manuel Ferreira e 
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Paulo Cerqueira, percebo que o sufixo em comum entre os sobrenomes 

dos três personagens reserva uma conjunção legitimadora para um 

mesmo fim dentro de Unhas Negras. Assim, nem Paulo Cerqueira é, de 

fato, um empresário industrial imoderado, nem mesmo Manuel Ferreira 

é o líder operário de radicalismo anárquico que se esperava. Os três 

personagens, na verdade, flanam e se sobrepõem em posições que 

recaem sobre o inexorável paradoxo do desenvolvimento do capitalismo 

no século XX: sustentar a utopia da igualdade social diante da realidade 

nociva e humanamente degradante trazida pelo desenvolvimento 

industrial e tecnológico. O justo equilíbrio dessa equação, a 

possibilidade de ainda sonhar, reside num langoroso clamor contra “o 

egoísmo entre os homens”, como depreendo da narrativa, o que também 

não destoa da atuação política e do pensamento e prática em vida de seu 

autor. 

Quando pede a palavra durante a primeira assembleia dos 

operários e emite sua opinião polêmica para parte dos presentes, Camilo 

Palmeira não deixaria de ganhar a concordância e apoio de Manuel 

Ferreira que encaminharia, ao final da assembleia, uma posição 

consoante com o posicionamento do farmacêutico: 

 
Serenado o reboliço, Camilo Palmeira reencetou 

as considerações: 

- Foi para acompanhar esses homens e a todos vós 

em geral, que eu subi a esta sala. E foi, já agora, 

para vos dizer que discordo da opinião daqueles 

que acham que se deve procurar os patrões com a 

palavra greve na ponta da língua [...] Se acho que 

não se deve falar em greve logo de princípio, é 

porque entendo que é tão legítima a vossa 

reivindicação das oitos horas de trabalho, que nem 

vale a pena pensar-se em meios de coacção. Mas 

por outro lado, meus amigos, de que recursos 

podereis vós dispor para fazer face aos avultados 

encargos de uma greve? Todos sabemos que é 

coisa fácil deixar de trabalhar; o difícil é deixar de 

comer.  

Continuando, disse ainda que, segundo o seu 

ponto de vista, convinha agir com a maior 

ponderação, medindo muito bem os prós e os 

contras [...] Segundo tal critério, convinha estudar 

paralelamente o lado prático da questão, também 

pelo lado patronal. Sendo certo que havia no país 

outros centros fabris de chapéus, não se poderia 
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impor ao patronato da indústria local a situação de 

desfavor perante a concorrência da indústria de 

fora. Assim, não se podia iniciar movimento sério 

que não tivesse a cooperação de todo o operariado 

chapeleiro nacional. A batalha tinha que ser 

travada simultaneamente pelos obreiros de outros 

centros. Obtinha-se de tal modo situação de 

igualdade entre todos os produtores, ao mesmo 

tempo que se destruía o argumento, aliás de peso, 

que já se manobrava na sombra, da asfixia do 

trabalho local, por automática desvantagem 

perante as fábricas do Porto, Braga e Trofa. 

(CORREIA, 2003, p. 50-51)  

 

A estratégia proposta por Camilo Palmeira, defendida e aceita 

pela maioria, preservava a prudência e afastava, num primeiro momento, 

a hipótese de uma greve local pelas oito horas de trabalho. Neste ponto, 

o patrão de Manuel Ferreira, José Sarmento, em seus interesses próprios, 

demonstraria concordar com o farmacêutico. No entanto, ao propor ao 

operário um levante contra as máquinas da “fábrica nova”, é José 

Sarmento, e não Manuel Ferreira ou Camilo Palmeira, que demonstra a 

posição mais radical e anarquista que, naquele momento, esperava-se de 

um líder operário ou de um apoiador assíduo do movimento, embora 

essa posição radical se valesse de uma contradição dentro da relação 

capital x trabalho que ia ao encontro também dos seus interesses 

empresariais particulares, o que, no final das contas, cerceava as 

possibilidades de êxito do movimento operário, sempre em joguete de 

interesses maiores do que o seu sustento ou melhores condições 

coletivas de vida. 

O farmacêutico Camilo Palmeira volta a aparecer em uma 

assembleia dos operários chapeleiros, dessa vez no capítulo V, quando 

os trabalhadores dos centros fabris de São João da Madeira, Trofa, 

Braga e Porto se reúnem para debater a reivindicação da jornada de oito 

horas de trabalho para os operários locais. Camilo Palmeira é o último a 

pedir a palavra, gerando nova polêmica em torno de sua posição, mas ao 

fim tendo a sua ideia encaminhada como de consenso entre os presentes. 

Comedido quanto às diversas exigências que partiam como pauta dos 

operários, tais como aumento de salários e assistência na invalidez, 

Camilo Palmeira compreende que o destino dos pobres não pode se 

transformar de uma hora para outra, antes necessitando da prudência de 

um pequeno avanço por vez. Assim, o farmacêutico achava que: 
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se devia requerer aos poucos o que se pretendia e 

era justo, aliás, obter. Se a ordem do dia era 

apenas a reclamação das oito horas de trabalho, 

pedisse-se de momento apenas isso. As outras 

pretensões iriam sendo apresentadas a seu tempo, 

visto não ser de uma assentada que se poderia 

derrubar a árvore da prepotência. Era preciso fazer 

como o lenhador na floresta. Ser persistente, 

tenaz, paciente, a dar golpe por golpe. 

(CORREIA, 2003, p. 79)  

 

Embora acredite existir nesses três personagens de Unhas Negras 

características e elementos que, em sua síntese, aproximem-se do 

pensamento e proceder de João da Silva Correia nos anos que 

sucederam à sua juventude em São João da Madeira, quando estabeleceu 

contato com a realidade daqueles operários chapeleiros, sem imaginar 

que por um gesto de solidariedade histórica viria quatro décadas depois 

a desenterrar tais vozes, aponto que é Camilo Palmeira o que mais 

acertadamente represente um alter-ego do autor do romance. Essa 

afirmação, é importante salientar, não carrega uma fórmula totalizante 

da personalidade ou imagem do autor, visto não ser isso o mais 

importante ao traçado da mundividência de João da Silva Correia dentro 

da obra em questão. Trata-se apenas de uma aproximação de maior 

coerência devido à classe social e função política desempenhada pelo 

autor, sempre se destacando, em sua prudência, numa posição média, ou 

mediadora, jamais um revolucionário ou um capitalista explorador, 

como ele mesmo faz entender. No entanto, importa saber que os 

personagens Manuel Ferreira e Paulo Cerqueira também guardam 

características condizentes, em seus âmbitos de ação, com a práxis 

humana de João da Silva Correia, resultando, em meu entendimento, 

numa diluição tripartida dessa subjetividade e mundividência mais 

próxima do autor dentro de Unhas Negras.      
Quanto ao personagem Camilo Palmeira, Costa (1987) vale-se de 

um artigo publicado por José Gil no jornal O Regional, de São João da 

Madeira, para demonstrar que o próprio João da Silva Correia, a partir 

de sua mundividência, de sua experiência advinda de uma realidade 

vivida, ainda que distante, rememorada, aparece retratado em algumas 
facetas do farmacêutico e amigo dos operários chapeleiros. É a “vida 

vivida” do autor de Unhas Negras que permite ao romance aproximar-se 

de um retrato mais fidedigno, ainda que ficcional, neorrealista, de uma 

realidade vivenciada no início do século XX em São João da Madeira e 

em Portugal: “Passam pelas páginas por vezes comoventes deste livro 
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figuras que ainda conhecemos na nossa infância e outras que ainda há 

pouco tempo desapareceram do tablado da vida” (GIL APUD COSTA, 

1987, p. 60). É também dentro dessa perspectiva que Costa (1987) 

constata ser o personagem Paulo Cerqueira de Unhas Negras o 

industrial António José de Oliveira Júnior, pioneiro da indústria de 

chapelaria em S. João da Madeira, onde introduziu a produção do 

chapéu de pelo e fundou, em 1914, a “Fábrica Nova”.  

Entre nomes de personagens e identidades reais, artifício que 

João da Silva Correia parece ter adotado em suas obras, convém 

compreender ou aceitar que, somente por intermédio da mundividência 

do autor de Unhas Negras, é que pôde nascer Unhas Negras, 
independente de correlações diretas entre ficção e realidade. O 

patrimônio memorial dos “unhas negras”, que viveram e trabalharam na 

indústria chapeleira de São João da Madeira no início do século XX, só 

é passível de confirmar-se porque, um dia, um nobre desconhecido 

escritor chamado João da Silva Correia, ou João Ninguém, decidiu 

resgatar suas memórias e restituir ao mundo suas vozes na intenção de 

torná-los alguém. Nesse sentido, nem mesmo Manuel Ferreira, o 

“apropriagista” e líder operário, parece, a meu ver, representar o 

arquétipo totalizador do operário chapeleiro que se quer dar maior 

relevo em Unhas Negras. Esse papel deve caber, em disputa, a Gervásio 

Baptista ou Gonçalo Pimpão, ignóbeis fulistas ou chamados 

trabalhadores “do grosso da lã”, legítimos “unhas negras”. São eles os 

que mais se distanciam do campo de atuação prático de João da Silva 

Correia, que mais se encontram em desamparo frente aos interesses 

daqueles que necessitavam da massa de analfabetos e pobres que então 

se fabricava em Portugal. Mas é para eles, subclasse invisível de 

operários, que, mesmo a distância, João da Silva Correia voltou o seu 

foco de luz como razão maior de existir da narrativa a que se propôs 

escrever. 

A dificuldade em fazê-los falar é notória em Unhas Negras, 

romance de tom sombrio, sóbrio, grave, e que muito pouco se presta à 

ironia presente nos contos de Farândola do mesmo autor. Monolítico, o 

campo de atuação e conhecimento desses “unhas negras” é 

absolutamente empobrecido de experiência, não restando destino nem 

esperança fora do traçado único e inequívoco da miséria, da 

mendicidade, da doença e da morte. Ainda que não houvesse as 

máquinas em sua rotina laboral e até encontrassem alguma força para 

lutar contra a implantação delas na indústria de sua época, os “unhas 

negras”, fadados à exploração diária e sem qualquer direito ou 
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assistência, repetiam os mesmos afazeres maquinais que, mais tarde, 

seriam apenas substituídos por braços devidamente mecânicos.  

A experiência do trabalho fabril e da extremada 

instrumentalidade do corpo, que se constituía em uma quase não-

experiência ou em não ter praticamente o que contar após um dia de 

trabalho, aproxima o cotidiano dos operários chapeleiros daquele 

mecanismo de defesa da consciência contra o choque da realidade que 

os soldados retornados das batalhas da Primeira Guerra Mundial 

apresentavam, ou seja, um bloqueio da memória ou um não ter nada a 

dizer: 

 
Em nenhum lugar esse reflexo de defesa era mais 

aparente do que na fábrica, onde (Benjamin cita 

Marx) “os trabalhadores aprendem a coordenar 

seus próprios ‘movimentos ao movimento 

uniforme e ininterrupto de um autômato” [...] O 

sistema fabril, ferindo cada um dos sentidos 

humanos, paralisava a imaginação do trabalhador, 

cujo trabalho “se isolava da experiência”; a 

memória era substituída pela resposta 

condicionada, a aprendizagem pelo “exercício de 

treinamento” e a habilidade pela repetição: “a 

prática não vale nada”. (BUCK-MORSS, 2018, p. 

125) 

 

  A rigor, em Unhas Negras não restam perceptíveis quaisquer 

vantagens para os operários em relação à mecanização ou não do 

processo de produção do chapéu, haja vista que, dentro da lógica 

capitalista exploratória de sua mão de obra, de horas extraordinárias em 

uma faina degradante, as consequências anestéticas frente à realidade 

miserável, de pobre experiência, resultam em uma forma narrativa que 

também se espelha no conteúdo que assimila e reelabora. Assim, em 

essência, o romance reflete para dentro de si e até de sua linguagem 

elementos do cotidiano comezinho, da repetição exaustiva e maquinal de 

situações e sentimentos, muitas vezes de apelo burocrático, de vidas em 

série que, como numa esteira, são perfiladas e conduzidas 

monotonamente a um mesmo fim trágico e de “des-graça”. Unhas 

Negras, em meu ponto de vista, expõe sob sua atmosfera cinzenta, 

carvoenta, enegrecida, recursos narrativos que reproduzem, ainda que 

deformem a realidade, a mecânica de personagens lançados à sorte da 

alienação, da inutilidade, da invalidez, condenados ao esvaziamento 

existencial e ao irrevogável destino de vencidos onde seu próprio autor, 
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um João Ninguém diante da máscara mortífera do mundo, também 

acabou enxergando-se, tal qual narciso em contraversão.      
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5 O FIM DE UMA HISTÓRIA ENQUANTO PORTA ABERTA: 

considerações finais 

 

Resta considerar que a caracterização do romance Unhas Negras 

como uma obra do neorrealismo português parte, primeiramente, da 

constatação de se tratar de um enredo que, à guisa de ficcional, 

representa um sujeito histórico até então invisível à historiografia 

literária portuguesa. Ao des(en)cobrir a vida “des-graçada” dos 

operários chapeleiros de São João da Madeira, João da Silva Correia 

absorve para sua obra uma cosmogonia particular e inédita, não 

abordada por nenhuma obra literária portuguesa antes ou depois da 

publicação de Unhas Negras em 1953. Esse sujeito histórico, ou herói 

menor, oprimido, subalternizado, espoliado, alugado, sobretudo 

vencido, revela uma realidade – ou nova realidade – que, para se fazer 

notada e verdadeira, não pode esconder um aspecto caro ao movimento 

neorrealista durante o Estado Novo português: a disputa de classes entre 

operário e patrão a demarcar suas diferenças sociais. Ao enfocar uma 

classe proletarizada e transpô-la à cena principal, o autor de Unhas 

Negras constrói a sua “outra história”, a que Walter Benjamin confia a 

um escritor que, antes de ser marxista ou liberal, compreende a 

solidariedade artística do intelectual pequeno burguês com o proletário 

carente de representação, de voz, de testemunho. O homem explorado 

pelo homem, presa fácil do lobo industrial que durante grande parte do 

século XX ainda se disfarçaria sob o imaginário utópico como uma 

esperança de felicidade para as massas, até a hora de despir-se de sua 

falsa pele e revelar o pesadelo catastrófico, já está presente no universo 

operário dos chapeleiros de São João da Madeira naquele início de 

século. Unhas Negras retrata, sobretudo, a desumanidade do egoísmo e 

da ganância. Seus heróis menores são todos um só: João Ninguém. 

Revolucionário, como quiseram ser as obras neorrealistas portuguesas 

desde o surgimento do romance Gaibéus, Unhas Negras também não 

foi. Mas, de saldo, resta a certeza de constituir-se um contributo para 

uma razão política e novo-humanista maior, a mesma que moveu as 

gerações de escritores, poetas e artistas neorrealistas em Portugal, 

interpondo sua lente de aumento sobre os sacrificados e esquecidos 

operários da indústria chapeleira, quiçá os operários de todas as 

indústrias de sua época, sem condições dignas de sustentar a família, 

sem qualquer direito como trabalhadores, lançados como dados ao acaso 

da existência.      

Ao retratar personagens de sua memória, sob a identidade 

camuflada de outros nomes, João da Silva Correia já adota um primeiro 
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recurso revelador da realidade que intentava representar. Deformou-a ao 

invés de fotografá-la, algumas vezes insuficientemente ou de forma 

demasiadamente descritiva, prolixa, outras vezes não encontrando 

maneira de se desvencilhar de uma ausência de profundidade maior na 

construção psicológica de seus personagens, a despeito do esforço em 

criar atmosferas e situações férteis à imaginação filosófica e existencial. 

Foi livro-documento, antes de tudo, testemunho de uma época, de uma 

realidade local soterrada pela história dos vencedores. Seu título Unhas 
Negras já demonstra essa intenção neorrealista. Como Gaibéus, que 

retrata uma classe de trabalhadores campesinos, Unhas Negras retrata 

uma classe de trabalhadores urbanos, o que o torna mais raro, uma vez 

que a maioria dos romances neorrealistas abordava personagens 

camponeses que formavam a grande massa pobre e analfabeta em 

Portugal.  

A mundividência de João da Silva Correia, enquanto memorial 

escritor, demonstrou ao longo da pesquisa guardar espaço subjetivo de 

pertença dentro da obra. Seu ponto de vista particular, passagem 

obrigatória pela interioridade subjetiva do autor, não se apresenta 

despegado do residual de experiência e observação ocular do jovem 

autor na época dos fatos narrados em seu romance. Sua expressão 

artística e política, dita liberal, mas principalmente adepta de um 

necessário novo humanismo que reivindica justiça social e maior 

igualdade entre os homens, crítica a toda forma de egoísmo e a todo 

regime político cerceador da liberdade, transparece na escolha dos 

personagens de Unhas Negras e nas relações estabelecidas dentro da 

obra. Frente a um regime autoritário que censurava, perseguia e 

provocava medo, é necessário reiterar que João da Silva Correia 

mostrou-se tão solitário, prudente e corajoso quanto seus personagens 

oriundos de um ambiente fabril opressor, isolado da experiência, que os 

instrumentalizava e coisificava como marionetes ou autômatos sob o 

olhar panóptico dos mandatários. Somado a isso, encontra-se a 

confirmação da existência de uma pluralidade de “eus” do autor, 

diluídos em sua subjetividade e mundividência de forma tripartida em 

três personagens do romance: Manuel Ferreira, Camilo Palmeira e Paulo 

Cerqueira. Essa tríade “persona” de dignidade, solidariedade e 

humanismo refletem o pensamento e proceder de João da Silva Correia 

em vida, sua práxis humana/artística. Enquanto alter-ego é, sobretudo, o 

farmacêutico Camilo Palmeira o que melhor representa a posição social 

e características morais, inclusive no que se refere à sua descrição física, 

de João da Silva Correia, o que não exclui o acerto em concluir pela 
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constatação da diluição tripartida da subjetividade e mundividência do 

autor de Unhas Negras entre os três personagens citados. 

Traçar uma trajetória de pesquisa que intentasse investigar a 

existência de traços e elementos em Unhas Negras, de João da Silva 

Correia, buscando caracterizá-lo como um típico caso de romance 

neorrealista em Portugal, ao mesmo tempo em que, tratando-se de uma 

obra escrita a partir da rememoração, situasse a influência da 

mundividência do autor no que tange às condições sociais, 

acontecimentos, geografia, hábitos e costumes que circunscrevem a vida 

dos operários chapeleiros de São João da Madeira na segunda década do 

século XX, acabou apresentando ao longo do percurso algumas 

dificuldades que merecem ser mencionadas. A pouca bibliografia 

existente no Brasil sobre o romance e seu autor, necessitando recorrer a 

contatos com instituições portuguesas para a coleta de material de 

pesquisa, constitui-se um fator limitador ao objetivo traçado, superado a 

partir da disposição, em especial, da Biblioteca Municipal de São João 

da Madeira em auxiliar com o envio do que dispusesse acerca do objeto 

deste trabalho. 

Por outro lado, delimitar a pesquisa em um objeto, no caso de um 

romance neorrealista que agrega aspectos históricos e memoriais, mas 

carente de estudos, também se mostrou bastante dificultoso. A 

considerar como desafio a mais durante minha pesquisa, está o fato de 

ter de situar o romance Unhas Negras dentro de uma corrente literária 

que se mostrou de ampla conceituação e caracterização, heterogênea e 

de múltiplas influências de fato, o que tornou necessário deter-se no 

primeiro capítulo desta dissertação em um estudo mais aprofundado 

sobre o neorrealismo português.  Nesse sentido, inicialmente pensou-se 

em incorporar, em correlação de análise crítica e estética com o 

romance, a investigação da obra neorrealista do artista plástico Júlio 

Pomar, para o qual também se dispendeu parte do tempo desta pesquisa 

na coleta e aquisição de material sobre o pintor e as artes plásticas 

neorrealistas no Brasil e em Portugal. No entanto, devido à necessidade 

de demarcação de um objeto mais conciso a uma dissertação de 

mestrado, tal interesse por uma relação com a obra neorrealista de Júlio 

Pomar necessitou ser abandonado. Ainda assim, entendo restar como 

sugestão a uma futura pesquisa sobre o tema, haja vista a reiterada 

convicção da incidência de uma aproximação estética entre a literatura e 

as artes visuais neorrealistas durante o seu tempo. Também parece ser 

relevante, como sugestão adicional, a possibilidade de uma pesquisa que 

revele as nuances e invisibilidades de uma literatura feminina 
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neorrealista em Portugal, a partir da produção literária das poucas 

escritoras que participaram daquele movimento artístico.  

Da acanhada livraria lisboeta do Rossio à definição do tema deste 

trabalho, o percurso acadêmico transcorrido como uma história que 

contenha ou desvele outras histórias, menores, paralelas, emudecidas, 

revelou uma obra literária e um autor primeiramente condizentes a uma 

proposta de trabalho apresentada em uma sala de aula da Universidade 

Nova de Lisboa e, assim, tal qual caminhante ao acaso, deparei-me 

somente depois com a curiosa necessidade de escrutinar um movimento 

artístico ainda insuficientemente compreendido e abordado com a 

devida atenção pela crítica literária: o neorrealismo português. Fruto da 

casualidade, ou do azar enaltecido pelo argentino Jorge Luis Borges, a 

trajetória desta pesquisa parece convergir com o destino imaginado pelo 

autor de Unhas Negras para seu livro. João da Silva Correia, o João 

Ninguém, sonhava com que seu romance escapasse da censura 

salazarista e aportasse em terras brasileiras para também ser divulgado 

no Brasil, inclusive passando pelas mãos de escritores de prestígio 

reconhecido por ele, como Jorge Amado e Érico Veríssimo. Mais de 

meio século depois, um dos exemplares de Unhas Negras remetidos 

pelo autor ao Brasil, com sua trêmula dedicatória em manuscrito, 

chegaria ironicamente às mãos de um pesquisador de mestrado imbuído 

da tarefa de des(en)cobrir sua história.   
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ANEXO A – Busto de João da Silva Correia à entrada da Escola 

Secundária que leva seu nome na cidade de São João da Madeira 
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ANEXO B – Foto comemorativa de João da Silva Correia 
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ANEXO C – Foto que ilustra a capa da terceira edição do romance 

Unhas Negras, retratando operários chapeleiros “fulistas” ou 

“unhas negras” em trabalho na fula a vapor 
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ANEXO D – Monumento “Unhas Negras”: dedicado à obra de João 

da Silva Correia, está localizado junto ao Museu da Chapelaria, 

antiga sede da Empresa Industrial de Chapelaria de São João da 

Madeira, mais conhecida na época como “Fábrica Nova” 
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ANEXO E – Foto da Empresa Industrial de Chapelaria de São João 

da Madeira, a chamada “Fábrica Nova”, fundada em 1914 e que 

teve suas atividades encerradas em 1995. A fábrica de chapéus foi a 

maior da Península Ibérica. Em 1996, a Câmara Municipal de São 

João da Madeira adquiriu o espólio industrial e também o edifício 

da Empresa Industrial de Chapelaria. No ano de 2005, com a 

presença do então presidente da república de Portugal, Jorge 

Sampaio, o prédio passou a servir de sede ao Museu da Chapelaria 
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ANEXO F – Capa da primeira edição do romance Unhas Negras, 

publicada em 1953 
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ANEXO G – Dedicatória de João da Silva Correia na primeira 

edição de Unhas Negras, reconhecida pela assinatura do autor 

 

 


