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�Nesta asfixiante solidão, em parte desejada e procurada, em parte imposta 

pelas circunstâncias, fujo dos convívios que, apelando para os lados fáceis do 

clown, entertainer, líder ou orador, e tornando-me estimado e até querido ou 

aplaudido (quando não detestado), me centrifugam das minhas preocupações ou 

�deveres� e me precipitam no vertiginoso e dispersante torvelinho, �(Miguéis 

1996:477) 

 

 

 

 

 

 

�Sempre entre estranhos, talvez isso me convenha: ignorado, esquecido, odiado � e 

comunicante!� (Miguéis 1996:476) 
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RESUMO 

 

No presente trabalho, na primeira parte, fazemos o enquadramento político, 

social e literário da obra de José Rodrigues Miguéis. No plano político, abordamos 

as causas que provocaram a queda da monarquia, os anos conturbados posteriores à 

monarquia, as revoluções e as contra-revoluções, o sonho republicano, e o Estado 

Novo; no plano social, damos especial atenção à campanha do trigo e à fome que 

alastrava por todo o país e, no plano literário português, visitamos os homens do 

Orpheu, da Presença e do Neo-Realismo. 

Na segunda parte, apresentamos o percurso político e jornalístico do Autor 

e a sua colaboração em jornais e revistas, com especial atenção para a sua 

colaboração na revista Seara Nova. Ainda nesta parte e, no âmbito do acervo 

literário do Autor, abordamos o �realismo ético do escritor�, correlacionaremos o 

universo ficcional e o universo real e mostraremos a relação não muito amistosa 

entre José Rodrigues Miguéis e a Crítica Literária.  

Na terceira parte, abordamos as várias cambiantes de marginalização na 

obra do Autor e identificamos todos os marginalizados em O Pão Não Cai do Céu. 

Ao longo das três partes, em suma, desvelamos as preocupações éticas de 

José Rodrigues Miguéis, com as desigualdades sociais, as condições de fome e de 

tortura psicológica em que vive parte da população portuguesa, enfim, todos os 

marginalizados vítimas da ditadura em que se transformou o sonho republicano.   

As conclusões possíveis são sistematizadas ao longo e ainda na parte final 

do trabalho.  
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ABSTRACT 

 

In the first part of the present study, we introduce the political, social and 

literary setting of Rodrigues Miguéis lifetime and writing. As for the political 

background, the causes leading to the fall of the monarchy, the subsequent 

turbulent years, the revolutions and counter-revolutions which then took people, 

the Republican dream and the �Estado Novo�; in social terms, we pay particular 

attention to the wheat campaign and the famine which spread through the country, 

as for the Portuguese literary period, we revisit the Orpheu, Presença and Neo-

Realist mentors.  

In the second part of the study, we focus on the Author�s political and 

journalistic experience and on the part he played in newspapers and magazines, 

namely in �Seara Nova� magazine. Also in this part and within the Author�s 

literary collection, we present the �ethical realism of the writer�, linking the 

fictional with the real universe. We then also point out the not so friendly 

relationship between José Rodrigues Miguéis and the literary criticism. 

In the third part, we approach the large scope of the marginalization process 

in the Author�s writing, identifying all the marginalized characters in �O Pão Não 

Cai do Céu�. 

Throughout the three parts, in conclusion, we try to unveil José Rodrigues 

Miguéis�s ethical concerns with social inequalities, starvation and the 

psychological turmoil in which the Portuguese population then lived, and all those 

marginalized by the dictatorship which the republican dream became. 

The possible conclusions are throughout this paper systematized and in the 

last part of this study. 
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INTRODUÇÃO  

 

O primeiro contacto que tivemos com a obra do escritor, José Rodrigues 

Miguéis, foi através da leitura do conto �Arroz do Céu�, integrado nos manuais do 

sétimo ano de escolaridade.  

 Como ao longo do nosso percurso académico a obra do escritor não fizera 

parte do nosso currículo de estudos, tivemos necessidade de pesquisar sobre o 

Autor, com o fito de prepararmos o conto para leccionação. A recepção das turmas 

ao conto superou as nossas expectativas e a curiosidade de conhecer mais 

profundamente a vida e a obra do escritor, impeliu-nos para este projecto de 

investigação.  

Começámos a nossa investigação pela biblioteca da escola e concluímos 

que, apesar de fazer parte dos programas de Língua Portuguesa, não existia um 

único exemplar do escritor. Esta ausência de referências ao escritor parece 

corroborar a injustiça de que foi e é vítima este insigne desconhecido, como 

referem vários estudiosos da obra migueisiana, como David Mourão � Ferreira, 

Teotónio Onésimo Almeida, Teresa Martins Marques, Eduardo Lourenço, Mário 

Neves, Serafim Ferreira, Maria Saraiva de Jesus, Ana Maria Alves, Óscar Lopes, 

entre outros, conforme veremos ao longo do nosso estudo. 

 Decidimos tratar os marginalizados em José Rodrigues Miguéis, 

principalmente, porque apesar de algumas personagens serem postas à margem da 

sociedade e de outras se automarginalizarem, muitas  das personagens do universo 

migueisiano apresentam uma determinação e uma força psicológica notáveis.  

 Segundo o Dicionário da Língua Portuguesa Contemporânea da 

Academia das Ciências de Lisboa, o vocábulo marginalizado significa �aquele que 

se afastou ou foi afastado de um grupo, de uma comunidade ou da sociedade em 

geral, que não aceita ou não acata os valores e as leis de uma sociedade; marginal, 

delinquente, criminoso. Que está em situação desfavorecida� (2001: 2385). No 

Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa, o vocábulo significa �excluído de uma 

sociedade, de um grupo, da vida pública� (Houaiss 2002: 2401). 

Os semas de marginal, delinquente, criminoso não têm, contudo, 

rigorosamente, nada a ver com as personagens do nosso estudo.  
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Veremos que, por um lado, as personagens afastam-se da sociedade por não 

quererem ser coniventes com  as leis, os valores que estão ao serviço de uma 

minoria e que envergonham o ser humano, mas, por outro, é a sociedade que os 

segrega pela ousadia de questionarem o sistema vigente. Algumas das personagens 

vivem à margem da sociedade, por opção de vida, por discordarem das leis e dos 

sistemas vigentes, provocando, de certa forma, motivos para serem votadas ao 

ostracismo por parte dos detentores do poder.  

 Apesar de, por diversos motivos, serem arremessados para a margem da 

estrada, o Cigano, o José Boleto, o engenheiro Sarmento, o tio Canha, o Deodato, o 

Artur, o Gabriel, o Zambujeira, a Salomé, o Zacarias, o Cosme, entre outros, não 

desistem do caminhar e, embora a sinuosidade do caminho seja grande, eles não 

abdicam de perseguir os seus objectivos, os seus ideais.  

Nem todas as personagens têm, porém, essa capacidade e algumas não 

conseguem desenvencilhar-se de um certo misantropismo, apresentando até um 

relativo masoquismo, conforme veremos. Há outras, contudo, que não se 

enquadram em nenhum dos parâmetros apontados: são os verdadeiros indigentes, 

que sem qualquer culpa vivem à margem da dignidade humana. 

Passando do universo ficcional para o real, também o escritor José 

Rodrigues Miguéis foi marginalizado pela ditadura e também, na sua perspectiva,  

pela crítica literária. Em 1935, a censura proibira que o seu nome saísse nos 

jornais, não podia leccionar, embora fosse formado em Pedagogia, as suas obras 

foram censuradas. Mais do que a censura política, a �censura� literária terá 

magoado o escritor, assunto a que dedicaremos alguma importância. Até porque o 

escritor, embora aluda várias vezes à castradora atmosfera política do longo 

reinado de Salazar, nunca se acobertou sob esse pretexto �épico�, �nobre�, de 

perseguido político. Como tantos outros intelectuais do seu tempo, foi obrigado a 

sair de Portugal. Não foram, porém, estes obstáculos que o impediram de se tornar 

num dos que �Se vão da lei da Morte libertando�( Camões 1972: 54).  

 Através da análise dos tipos sociais que povoam o universo ficcional em 

José Rodrigues Miguéis, procuraremos compreender o tipo de sociedade que está 

presente na obra migueisiana, que ideologia veiculam as suas obras, que valores 

são transmitidos e, finalmente, que analogia existe entre o universo ficcional e o 

universo real. 
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 Dos doze volumes do Autor, seleccionámos para o estudo da referida 

temática o romance O Pão Não Cai do Céu, cuja primeira edição foi publicada em 

fascículos no Diário Popular entre 1975 e 1976 e, em 1981, como romance. Apesar 

de O Pão Não Cai do Céu só vir a público nesta data, a sua concepção teve lugar 

trinta e oito anos antes. Em carta a David Mourão Ferreira, datada de 28 de Abril 

de 1973, Miguéis explica que está a �refazer um romance tremendo, realista, 

revolucionário�, que escreveu � entre 1937 e 1945� (Miguéis 1995: II).  

Os �marginalizados� perpassam grande parte do obra migueisiana. Sem 

confundirmos o eu textual com o empírico, não terá sido também o próprio escritor 

um marginalizado pela crítica?! Não será esta marginalização assunto da obra e 

assunto que visa o homem?! 

Ambicionamos com este estudo dar resposta a estas questões. Pretendemos 

fazê-lo através deste trabalho, que está estruturado em três partes.  

 Na primeira parte, fazemos o enquadramento político, social e literário do 

escritor e da obra migueisiana, com especial atenção para o romance O Pão Não 

Cai do Céu, objecto do nosso estudo. No plano político, abordamos as causas que 

provocaram a queda da monarquia, os anos conturbados posteriores à monarquia, 

as revoluções e as contra-revoluções, o sonho republicano, e o Estado Novo; no 

plano social, damos especial atenção à campanha do trigo e à fome que alastrava 

por todo o país e, no plano literário português, visitamos os homens do Orpheu, da 

Presença e do Neo-Realismo. 

Na segunda parte, apresentamos o percurso político e jornalístico do Autor 

e a sua colaboração em jornais e revistas, com especial atenção para a sua 

colaboração na revista Seara Nova. Ainda nesta parte e, no âmbito do acervo 

literário do Autor, abordamos o �realismo ético do escritor�, correlacionamos o 

universo ficcional com o universo real e destacaremos a relação não muito 

amistosa entre José Rodrigues Miguéis e a Crítica Literária. 

 Embora não seja o propósito do nosso trabalho esmiuçar questões 

relacionadas com a problemática do estudo biografísta da literatura, não 

pretendendo, igualmente, de forma alguma � devassar os pormenores mais íntimos 

da vida do escritor � (Reis1981: 64), entendemos que a formação intelectual do 

escritor, as leituras, as preferências literárias, a situação profissional, as ligações de 

amizade, a posição económica e o quadro político em que viveu são 

imprescindíveis para empreendermos o nosso estudo.  



 11

Concordamos com os defensores da obra literária como entidade artística que a 

si mesma se basta, independentemente da particularidade do homem escritor. 

Porém, mesmo que a obra literária assuma autonomia, ao separar-se do criador, 

não podemos dissociá-la daquele que lhe deu o ser. É o próprio Miguéis que não 

refuta totalmente as relações autor /obra literária a propósito do Artur, em É 

Proibido Apontar :�por ora direi que se trata de uma personagem de ficção, não da 

pura e desinteressada, mas daquela que guarda os indeléveis resíduos de 

experiência e idealidade do autor� (Miguéis 1996:7). Também em �Nota do 

Autor�( à segunda edição)  de Páscoa Feliz, com data de Junho de 1958, o autor 

explicita  que até àquele momento só escrevera as histórias cujo tema, ambiente e 

caracteres têm apelado para o seu temperamento: 

 
Polémico e pedagógico, ou apiedado e solidário. Assim sou eu [é ele]. Eu 

e a minha [ele e a sua] adesão orgânica a certas realidades, a minha [a sua] 

consubstanciação com o Outro, o meu [seu] riso e as minhas [suas] lágrimas, a 

minha [sua] dialéctica Sujeito � Objecto. (Miguéis 1994: 138) 

 

      E são várias as obras do autor que guardam esses indeléveis resíduos do 

escritor, conforme veremos ao longo do nosso trabalho.  

Na terceira parte, abordamos, em primeiro lugar, as várias cambiantes de 

marginalização na obra do Autor e, em segundo lugar, identificamos todos os 

marginalizados em O Pão Não Cai do Céu. Estas duas sub - partes não se 

distinguem tanto pela temática, mas mais pela profundidade com que são 

explanados todos os marginalizados da obra seleccionada para o nosso corpus de 

análise. Esta continuidade temática vem, quanto a nós, confirmar a preponderância 

deste tema na obra migueisiana. 

Ao longo das duas últimas partes desvelamos as preocupações éticas de 

José Rodrigues Miguéis, com as desigualdades sociais, as condições de fome e de 

tortura psicológica em que vive parte da população portuguesa, enfim, as 

condições de todos os marginalizados, vítimas da ditadura em que se transformou o 

sonho republicano e da conjuntura económico-social.   
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1. Quadro sócio - cultural e histórico - literário da primeira metade do século 

XX.  

1.1. Genes 

Desde o início da humanidade que alguns eventos, algumas obras e certas 

invenções de determinados homens têm influenciado gerações vindouras. 

Um homem que, politicamente, muito influenciou o século XX foi Karl 

Marx, filósofo e economista judeu - alemão, um dos maiores pensadores 

revolucionários do século XIX. As suas ideias, no entanto, só alcançaram eco no 

século XX, após a revolução que criou a União Soviética. Marx e Friedrich Engels 

são os autores do Manifesto do Partido Comunista, documento onde se expõe a 

doutrina do socialismo científico, não só como programa político e filosófico, mas 

também como incitação à luta do operariado. Estes autores defendem uma forma 

de organização social e económica caracterizada pela abolição da propriedade 

privada e hereditária, a socialização dos meios de transporte, de produção, de 

crédito, a educação pública e o envolvimento dos trabalhadores na direcção do 

Estado. O comunismo será, para estes dois autores, o único sistema de relações 

sociais capaz de suprimir as contradições e imperfeições do capitalismo dirigido 

pela sociedade burguesa, aumentado ainda mais pelos lucros, resultantes da 

industrialização crescente no mundo do século XIX.  

 

1.1 Crise da monarquia e implantação da República  

 

Em Portugal, a crise social e política instalada com o Ultimato inglês1, a 

criação do Partido Republicano Português, em 1876, a grave crise económica e 

                                                
1  Os republicanos iam incutindo na opinião pública a ideia de que o sistema monárquico era o 

grande responsável pela degradada situação política e social do país. E, com justiça ou não, a 

verdade é que o Ultimato veio contribuir decisivamente para a mudança de orientação  na acção 

política dos republicanos e o partido republicano ia crescendo gradualmente. Nas eleições de 1894 

elegeu dois deputados. Em 1890, conseguiu eleger três deputados, todos pelo Porto, entre eles, 

Afonso Costa. Em 1906, são eleitos quatro deputados. Nas eleições a seguir ao regicídio, o partido 

republicano elegeu mais três deputados e ganhou dezasseis câmaras municipais. No início de 1910, 

a representação do PRP subiu para catorze deputados. Porém, meses antes da revolução que iria 
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financeira de 1890-92, e a Revolta de 31 de Janeiro de 1891 transitaram para o 

século XX e acabaram por despoletar uma série de eventos, que vão culminar com 

a queda da monarquia. 

 A Revolta de Janeiro levou Dom Carlos a dissolver o Parlamento e a 

entregar a chefia do governo a João Franco, que passou a governar em ditadura, o 

que acentuou o descontentamento social. Em 1908, o rei Dom Carlos e o príncipe 

herdeiro, D. Luís Filipe, são mortos no Terreiro do Paço. Em 4 de Outubro, a 

revolução civil e militar apoiada pela Maçonaria e pela Carbonária implantou o 

novo regime e, em 5 de Outubro de 1910, é implantada a República. O regime 

monárquico, a quem eram imputados todos os males sociais, termina, assim, sete 

séculos de reinado. 

 Os intelectuais e os nossos melhorem escritores portugueses do final do 

século XIX � Antero de Quental, Teófilo Braga, Ramalho Ortigão; Guerra 

Junqueiro (o poeta da república), Gomes Leal, António José de Almeida, (médico e 

político), e Afonso Costa (advogado e político), entre outros, foram os coveiros da 

última dinastia portuguesa, pelo ataque feito aos alicerces da sociedade burguesa 

do Constitucionalismo.2   

 

 

 

                                                                                                                                  
levar a república ao poder, os catorze deputados apenas representavam cerca de 10 % dos 

deputados.  

 
2 Esta opinião não é totalmente defendida por todos, pois, segundo alguns historiadores, mesmo os 

homens mais representativos da geração de 70 -  Antero de Quental, Oliveira Martins, Eça de 

Queirós,  só episódica e superficialmente consideraram a fórmula republicana a mais adequada à 

efectivação do ideal democratizante que os entusiasmava. 

 Sem prejuízo do disposto no período precedente, Antero, em Causas da Decadência dos 

Povos Peninsulares (1871), acredita no poder do sistema republicano para regenerar o país. 

Sigamos o raciocínio do autor:  

�Oponhamos à monarquia centralizada, uniforme e impotente, a federação republicana de todos os 

grupos autonómicos, de todas as vontades soberanas, alargando e renovando a vida municipal, 

dando-lhe um carácter radicalmente democrático, porque só ela é a base e o instrumento natural de 

todas as reformas práticas, populares niveladoras� 

 (Antero 2005:32). 
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1.2. Sonho republicano  

 

No plano social e político, o Governo Provisório presidido pelo Dr. Manuel 

de Arriaga empreendeu medidas de grande significado na transformação da 

sociedade portuguesa como a amnistia dos presos políticos; a revogação da lei de 

imprensa, que tinha criado a censura; a instituição do direito à greve e diminuição 

do horário de trabalho; a criação da Guarda Nacional Republicana; a instituição da 

lei que determina a separação da igreja e do estado3; a instituição do casamento 

civil e do divórcio; a fixação de uma política de construção de habitações 

económicas por parte do estado; a elaboração da Constituição de 1911, entre 

outras.  

No plano económico, os governos republicanos empenharam-se na 

recuperação económica do país, nomeadamente, na agricultura, na indústria e nos 

empreendimentos. Os progressos foram, no entanto, pouco significativos: a 

agricultura e a indústria continuavam atrasadas em relação à Europa e as vias de 

comunicação também pouco progrediram.  

No dizer de Oliveira Marques, (Marques: 1991:189) uma classe de 

camponeses pobres constituía a base da pirâmide social, tanto nas áreas rurais 

como na totalidade do país. A norte do Tejo, os camponeses possuíam uma 

pequena porção de terra. Mas, a sul do Tejo, a muitos camponeses não cabia 

qualquer quinhão de propriedade.  

Foi no plano cultural que a actuação dos governos republicanos mais se 

evidenciou. Dados recolhidos na História de Portugal (Mattoso 1994: 24), indicam 

que o país registava, em 1890, uma taxa de analfabetismo de 75,9 %; em 1900, 

74,5%; em 1911, 70, 3%; em 1920, 66,2%; em 1930, 61,8 e em 1940 registava 

uma taxa de 49% de analfabetos. A escolaridade passou a ser obrigatória e gratuita 

entre os 7 e os 10 anos. Foram criadas inúmeras escolas primárias em todo o país e 

o ensino secundário e superior também sofreu um forte impulso. Em 191, foram 

criadas as Universidades de Lisboa e do Porto. Os republicanos entendiam que a 

instrução era a causa directa e imediata da prosperidade. 
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 Tendo compreendido a importância do papel que os professores primários 

podiam desempenhar no país, os dirigentes republicanos apoiaram-nos, 

prometendo-lhes uma melhoria de condições. Sob a influência dos republicanos, 

desenvolve-se outro movimento associativo favorável à instrução primária e 

popular, que terá uma grande importância na História da Educação em Portugal até 

ao Estado Novo, surgido em 1926. Os professores do ensino primário aderiram ao 

movimento republicano mais por pensarem que a República os compensaria 

materialmente, do que por opção política. No fim da Primeira República, menos de 

um terço das crianças frequentava a escola primária; dessas, apenas 4% 

ingressavam no Liceu. 

 Dentro desta linha de desenvolvimento cultural e pedagógico, um grupo de 

intelectuais, entusiasmados pelas novas ideias republicanas fundou em 1912, no 

Porto, a Renascença Portuguesa, movimento cultural, cujo mentor foi Teixeira de 

Pascoaes. A Renascença Portuguesa pretendia, através de um acção cultural, 

reconstruir o país, lidando com os graves problemas que a instauração da 

República não conseguira resolver, nas áreas educativa, social, económica e 

religiosa.   

 

 

1.3 Instabilidade política  

 

Algumas reformas foram, efectivamente, feitas, mas a grave situação 

económica do país mantinha-se e o regime republicano cedo começou a enfrentar 

sérias dificuldades, tais como a reacção da igreja às medidas anticlericais já 

mencionadas, a qual conseguiu o apoio das populações rurais, onde a sua 

influência era imensa.  

Também a divisão do Partido Republicano em vários partidos, em 1912, e 

os desentendimentos dos partidos no parlamento contribuíram para a instabilidade 

e fragilidade governativas. Entre 1910 e 1926 houve quarenta e cinco governos e 

oito presidentes da República. O sistema acentuadamente parlamentário 

(Presidente da República quadrienal, inelegível para dois quadriénios seguidos, 

destituível e responsável perante o Congresso e sem o direito de dissolução das 

câmaras; autoridades todas judicialmente processáveis) que os constituintes de 
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1911 consideraram ser o ideal, foi, na opinião de Óscar Lopes, �fonte de uma 

instabilidade� (Lopes 1987:211) 

Aproveitando esta instabilidade política e o descontentamento social, as 

forças da direita tomam o poder. Sidónio Pais tomou o poder, através de um golpe 

militar em 1917 e passou a governar o país em ditadura. Em 1918, Sidónio Pais é 

assassinado, acabando o período do sidonismo. Em 1919, Paiva Couceiro, por um 

golpe militar, proclamou, no Porto, a restauração da monarquia.  

A situação económico - financeira do país foi-se também agravando, em 

consequência da instabilidade governativa e da nossa participação na Primeira 

Guerra Mundial que acarretou milhares de mortes. Além disso, as importações 

excediam em muito as exportações, factores de grande défice da balança 

comercial. O sector industrial atrasado, as más comunicações, o analfabetismo, 

(apesar de a taxa de analfabetismo ter diminuído) são outros tantos indícios de 

crise. Muitos projectos do governo republicano foram adiados por falta de recursos 

financeiros.  

Estas dificuldades económico � financeiras eram extensíveis à Europa, aos 

Estados Unidos4 e ao Brasil, onde a fome grassava entre a população.  

Face a esta situação, o operariado agitava-se, os distúrbios e as 

conspirações sucediam-se. Exigia-se um governo que trouxesse ordem e 

tranquilidade sociais. As camadas médias urbanas, depauperadas pela carestia de 

vida, desencantadas da política e dos partidos concluem que não basta abolir a 

monarquia para regenerar o país.5 O velho edifício monárquico de que falava Eça 

de Queirós fora demolido e construído o novo edifício da república, mas a 

felicidade das massas não saía do projecto.  

                                                
4 As Vinhas da Ira, de  Jonh Steinbeck, reflectem a miséria do povo provocada pela 

depressão  económica, exemplo da barbaridade humana,  em que  o lucro era o valor supremo, o 

qual urgia  preservar a todo o custo. 

 
5  Fernando Dacosta em Máscaras de Salazar corrobora esta fatal verdade: a mudança da 

monarquia para a república de pouco valera; os mesmos grupos, os mesmos indivíduos (os 

diferentes revelaram-se idênticos, ou piores), transitaram de uma para a outra com todos os seus 

privilégios e hipocrisias e transitarão para o regime que suceder ao seu (Dacosta 2007: 49) 
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O caminho atribulado que o projecto republicano seguiu deve-se em parte a 

algumas desconexões internas dos seus principais mentores, como Teófilo Braga, 

Antero de Quental, Oliveira Martins, Latino Coelho, entre outros.  

 Em 28 de Maio, de 1926, um golpe militar comandado pelo general Gomes 

da Costa pôs fim à primeira República e deu início à ditadura militar. Como o 

défice financeiro continuava a aumentar, foi chamado para ministro das finanças o 

professor Oliveira Salazar, que conseguiu, entre 1928 e 1932, equilibrar as 

finanças públicas e estabilizar o escudo à custa de uma política de grande rigor 

orçamental, baseada na diminuição das despesas do Estado. 

Os militares republicanos não estavam porém dispostos a abdicar do seu 

poder ou dos direitos adquiridos. Na ilha da Madeira, gerada por descontentamento 

provocado pela crise económica e financeira, pelo reavivar de sentimentos 

autonomistas e pelo aumento do pão, entre outras causas, iniciou-se, em 4 de Abril 

de 1931, uma série de revoltas. Nesta altura, os militares republicanos, 

conservadores ainda, são escutados por Carmona e gozam de prestígio. Tal sucede 

mesmo depois da revolta da Madeira, em Julho de 1931, quando o Governo, 

(através do presidente da república, Óscar Carmona e do ministro do interior, 

capitão Lopes Mateus) se envolve em negociações com os políticos republicanos, 

com vista à preparação de eleições autárquicas. O Governo permitiu então a 

constituição da Aliança Republicana e Socialista, liderada pelo general Norton de 

Matos, tendo como dirigentes os almirantes Mendes Cabeçadas e Tito de Morais. 

Alguns destes acreditavam numa transição democrática, através do processo 

eleitoral. Quando, a 26 de Agosto de 1931, estala em Lisboa uma intempestiva 

revolta, termina, assim, o diálogo da ditadura com os velhos partidos e muitos dos 

dirigentes da Aliança Republicana e Socialista e com ela são varridos pela 

enxurrada repressiva que se sucede ao fracasso da última tentativa reviralhista. 

Efectivamente, o movimento revolucionário de 26 de Agosto teve a sua 

origem em torno da esquerda republicana, dos militares radicais, a que se associou 

a intelectualidade seareira. Poucos acreditavam no movimento reviralhista e a 

logística bélica era exígua, número reduzido de unidades e chefes militares 

revoltados. Os mentores do golpe encontram no mundo operário, radicalizado 

pelas ideologias comunista e anarquista que o Reviralhismo encontra o apoio 

popular para sair à rua. O povo saiu à rua, mas ao cair da noite de 26 de Agosto, o 

governo detinha o pleno controlo da situação. Na manhã seguinte, restava apenas   



 19

um rasto de destruição e violência, principalmente por acção do bombardeamento 

aéreo sobre áreas circundantes do forte de Almada, com 40 mortos, cerca de 200 

feridos e mais de 600 prisioneiros. As revoltas de 1928 a 1931 culminam com 

repressão e oficiais de terra e mar, professores e outros funcionários públicos 

foram afastados do serviço, devido à sua atitude hostil � ou supostamente hostil � 

para com o regime. 

Os exilados de Paris são os mentores da revolução e procuram apoio 

financeiro e armamento junto do governo espanhol. Muito material de guerra do 

aeroporto de Alcazares fora desviado para a fronteira e entrava em Portugal. 

 Com centro em Paris, a Oposição organizou-se a partir de Fevereiro de 

1927, tenta conjugar esforços e lutar, com o fito de combater os ditadores. Surgiu, 

assim, a Liga de Defesa da República (Liga de Paris), cujos dirigentes eram 

Afonso Costa, Álvaro de Castro, José Domingos dos Santos, Jaime Cortesão e 

António Sérgio. A Liga não conseguiu e unidade desejada, tendo até deparado com 

a desconfiança e também a resistência do Partido Democrático. As dissidências no 

seio dos opositores ao governo situavam-se a vários níveis, nomeadamente, na 

escolha do momento para fazer a �revolução�, que estava sempre a ser adiada. 

Talvez impacientes com os sucessivos adiamentos da revolução, a revolução saiu 

prematuramente em 26 de Agosto, sem a aceitação de todos os sectores. Até a 

Aliança Republicana Socialista foi apanhada desprevenida.  

 

 

 

1.4. Estado Novo  

 

Em 1932, Salazar foi nomeado presidente do Conselho de Ministros. Foi o 

início da ditadura salazarista 6. A abolição dos partidos políticos e dos sindicatos, 

que já havia sido feita com o golpe militar de 28 de Maio, foi validada por Oliveira 

Salazar. 

                                                
6 Em conversa com Eisenhower, Salazar confessa que �só com grande relutância aceitou o papel de 
ditador� (Antunes 1992: 20); 
Óscar Lopes, no estudo Entre Fialho e Nemésio, refere que Basílio Teles �não recusava uma 
transição ditatorial que revolucionariamente preparasse o advento da sua democracia (Lopes 
1987:219)  
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Pela constituição de 1933, instituiu-se verdadeiramente o Estado Novo 

corporativo que visava a consolidação do princípio da primazia da nação sobre os 

indivíduos e os grupos e, por outro lado, visava a demarcação relativamente a 

quaisquer filiações de tipo liberal ou socialista porque considerava que � a luta de 

classes e a partidocracia eram uma invenção do liberalismo e do socialismo, sem 

fruto necessário� (Mattoso 1994: 199). O poder legislativo foi entregue à 

Assembleia Nacional, que congregava os deputados provenientes do único partido 

� a União Nacional. Assim, este órgão não representava a pluralidade da nação, 

mas a unidade minoritária daqueles que detinham o poder.         

A constituição de 1933, ao afirmar um estado corporativo e autoritário, 

abriu caminho à afirmação de uma política antipluralista. O corporativismo 

procurou harmonizar interesses divergentes, de patrões e de empregados, com vista 

ao alcance dos superiores interesses da nação.    

Para exercer este poder autoritário urgia munir-se de instrumentos 

conducentes. Assim, em 1935, foi publicado o Decálogo do Estado Novo, que 

definia os princípios orientadores do estado; em 1936, foram criadas a Mocidade 

Portuguesa e a Legião Portuguesa; em 1945, a Polícia Internacional de Defesa do 

Estado e o Secretariado de Propaganda Nacional.  

Este conjunto alargado de instrumentos de exercício do poder, a par da 

vitória dos franquistas em Espanha e da neutralidade que Salazar manteve na 

Segunda Guerra Mundial, deu ao regime uma certa tranquilidade até aos anos 60 

do século XX.  

Se em Portugal se vivia em ditadura, a Europa vivia momentos dramáticos. 

A Espanha defrontava a guerra civil. Em 1938, as tropas de Hitler entravam na 

Áustria; em Setembro, ocupavam o território dos Sudetas e conseguiram a paralisia 

estratégica da Checoslováquia; em Março de 1939, ainda sem combate, o nazismo 

ocupava o resto daquele país; em um de Setembro de 1939, penetrava na Polónia. 

Seguiu-se a segunda grande guerra (de 1939-1945) que, estima-se, deixou no rasto 

do seu apocalipse 50 a 60 milhões de mortes e 5 milhões de desaparecidos.  

Salazar optou por preservar a população portuguesa dos efeitos mais 

dolorosos da guerra, pelo que tentou a todo o custo, e conseguiu, manter a 

neutralidade portuguesa neste conflito.  
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Com vista a criar novos postos de trabalho e a aumentar o poder de compra 

da população, o estado executou grandes obras públicas: auto-estradas, aeroportos, 

portos, barragens, ou pontes, que prestigiavam o regime.    

A tranquilidade referida era, porém, só aparente, já que o país continuava 

subdesenvolvido e a oposição ao regime alastrava. No fim dos anos 30, a maioria 

da população portuguesa continuava a trabalhar na subdesenvolvida agricultura, 

incapaz de alimentar a população, e nem a campanha do trigo conseguiu alimentar 

o povo, conforme veremos. A propriedade estava desequilibrada na sua 

distribuição: latifúndios a sul, e excesso de parcelamento a norte. Os salários eram 

baixos, as condições de habitabilidade e de higiene muito deficientes. A taxa de 

mortalidade infantil era muito elevada. Estas dificuldades e a pobreza que se vivia 

no mundo rural obrigaram as populações do campo a procurar novas fontes de 

rendimento e, consequentemente, novos locais para viver. Também na educação se 

desinvestiu, dado que Salazar entendia não ser urgente ensinar o povo a ler. 

Os destinos deste êxodo rural foram os grandes centros urbanos de Lisboa e 

Porto e países com a Alemanha, a França, o Luxemburgo, a Suíça. A emigração 

despovoou quase por completo largas zonas do país.   

 

 

 

1.4.1 Campanha do trigo  

  

A crise económico - financeira que se vivia em Portugal era também 

reflexo da crise da economia americana, iniciada em 1929, que afectou todos os 

países, excepto a Rússia, porque não dependia financeiramente dos EUA. Fez-se 

sentir em todos os sectores da economia e esteve relacionada com a superprodução, 

que se repercutiu na deflação. 

A indústria automóvel foi a primeira a mostrar sinais de crise e a ser 

obrigada a reduzir a produção por não conseguir escoamento para os seus produtos 

em stock. Os produtos iam ficando em armazém e, quando as empresas os queriam 

vender para não perderem dinheiro, eram colocados no mercado a baixos preços, 

com efeitos imediatos na diminuição dos lucros dos investidores. O crash da Bolsa 

de Nova Iorque provocou a falência de muitos investidores. Alguns banqueiros 

suicidaram-se. A crise financeira alastrou à agricultura e à indústria. Na 
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agricultura, o preço dos produtos caiu e os agricultores foram obrigados a pedir 

dinheiro aos bancos.   

De uma forma quase instantânea, a depressão económica internacionalizou-

se.7 Chegou à Europa. Os capitais americanos foram retirados dos bancos 

europeus, originando falências, e as empresas, impossibilitadas de importar as 

matérias - primas, foram à ruína. A crise prolongou-se para os países da Ásia, da 

África e da América latina, que deixaram de ser exportadores de matérias � primas 

e de produtos alimentares para os países mais desenvolvidos, o que provocou a 

ruína dos produtores, como aconteceu no Brasil com o café, lançado ao mar ou 

aproveitado para combustível das locomotivas. 

  Em Portugal, e de acordo com António Barreto e Maria Filomena Mónica, 

A Campanha do Trigo lançada em 1929 (Dec. nº 17.252, de 21 de Agosto), parecia 

um expediente destinado a ultrapassar a tão falada �crise de subsistências�, a 

limitar a saída de divisas e a promover a produção de pão, inserindo-se no 

programa salazarista de �restauração financeira� (Barreto e Mónica 1999:227). 

Porém, sob a exaltação patriótica da autarquia �O trigo da nossa terra é a bandeira 

que melhor nos defende�, a Campanha do Trigo não terá resolvido o problema do 

trigo.  

Com efeito, ao mesmo tempo que respondia aos interesses mais imediatos 

da grande lavoura cerealífera do sul, garantindo-lhe um preço compensador para o 

trigo, a Campanha do Trigo acabou por satisfazer, a montante da produção dos 

cereais, os interesses da indústria química adubeira, CUF, e da indústria 

metalúrgica de construções de maquinaria agrícola, Duarte & Filhos, uma vez que 

incentivava a utilização de adubos químicos e a mecanização da agricultura. Com 

os preços do trigo, dos adubos e das máquinas agrícolas em ascensão, a campanha 

permitiu conjugar os interesses da grande agricultura cerealífera (proprietários e 

rendeiros) com os de importantes facções industriais.  

                                                

7 As profecias de Karl Marx sobre o sistema capitalista quase se concretizaram. Segundo ele, o 
capitalismo era um sistema historicamente datado e, portanto, sujeito a desaparecer no tempo. 
Chegaria ao fim com uma grande crise, uma espécie de catástrofe geral da economia e das 
instituições. A previsão de Marx era a de que a falência do capitalismo ocorreria nos países mais 
industrializados da Europa.   
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Os subsídios instituídos pela Campanha, à custa do consumidor, 

transitaram directa ou indirectamente dos cofres do Estado em direcção a uma 

vasta teia de interesses que se teceram em torno do proteccionismo cerealífero. 

Apesar de ter vindo a livrar da ruína a maior parte dos pequenos e alguns médios 

produtores de trigo, foram os grandes produtores, latifundiários do Alentejo os 

mais beneficiados, no mundo rural, com a Campanha do Trigo, dado que com tal 

iniciativa receberam avultadas mais-valias, sob a forma de lucro e sob a forma de 

renda. Eram os grandes latifundiários que possuíam as melhores terras e as 

melhores condições de armazenamento de trigo, eram eles que beneficiavam dos 

incentivos à produção cerealífera: os subsídios directos (prémios de produção e 

subsídios de arroteia) destinavam-se aos produtores que cultivavam superfícies 

superiores a 30 ha ; a garantia de um preço por tabela era essencialmente dirigida 

aos grandes proprietários, os quais por produzirem em maiores quantidades, mais 

facilmente tinham acesso ao crédito e menores custos unitários de produção.  

O encorajamento ao arroteamento de terrenos incultos, mais tarde 

institucionalizado através da Junta de Colonização Interna, permitiu absorver parte 

de excedentes da população activa, que deixara de migrar para a cidade. Foram os 

camponeses a suportar os custos das arroteias, normalmente, feitas à volta das 

grandes explorações cerealíferas. Em 31 de Dezembro de 1936, a Campanha do 

Trigo - que entretanto passara a Campanha de Produção Agrícola -é extinta.  

 Na linha dos dois historiadores mencionados, Fernando Rosas afirma que, 

nos campos do sul, os latifundiários eram �os senhores do pão� (Rosas: 41) e que o 

lobby da grande agricultura tivera, desde os inícios da institucionalização do 

regime salazarista, uma forte presença ao mais alto nível dos órgãos do estado, 

onde agia no sentido da defesa das suas reivindicações, ampliando assim o número 

de pobres.  

Pobres, mas honestos�O Estado Novo transformara a família camponesa, 

o trabalho rural e esse mundo de aldeias pobres, mas onde há sempre uma côdea de 

pão ou um caldo, no esteio ou no símbolo da harmonia social das virtudes pátrias e 

da estabilidade do regime. �Não há, talvez, nada mais absurdamente demagógico 

no Portugal salazarista dos anos trinta do que o discurso ideológico, conservador, e 

agrarista sobre o mundo rural e a vida camponesa� (Rosas 1994:53). 

E os pobres eram muitos, pois, entre 1920 e 1940 a população portuguesa 

aumentou cerca de 1,7 milhões de pessoas. Havia gente a mais, um excesso 
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populacional relativamente às capacidades existentes de produzir riqueza e 

oferecer trabalho. Principalmente nos campos, era patente uma massa imensa de 

assalariados e de camponeses semiproletários, sem terra ou sem terra suficiente 

para subsistir autonomamente, sazonalmente desempregada ou subempregada, 

impedida de emigrar, fugindo para as cidades ao ritmo da lenta industrialização, 

deslocando-se em grandes ranchos migratórios pelo país e por vezes para Espanha, 

em busca de trabalho por um qualquer salário, mendigando quando ele faltava, 

levando uma vida de miséria e de abjecção. 

 A educação era um luxo como escrevia Lima Bastos em 1936 �nada ou 

quase nada que represente cultura ou educação, pouco que represente distracções 

da monotonia da vida e trabalho aparece nos orçamentos dos nossos trabalhadores 

agrícolas ou pequenos agricultores� (Bastos, apud, Matoso 1994:55). 

Esta opinião não é partilhada por Joaquim Veríssimo Serrão, que afirma o 

seguinte: 

 
 Quase nunca se menciona hoje o importante papel do Estado Novo 

na difusão da rede escolar primária e, no entanto, o período de 1935-1941 foi 

dos que mais dotou o País Real em construções destinadas às crianças das 

cidades, vilas e aldeias. (Serrão:2000:606) 
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2.ENQUADRAMENTO LITERÁRIO  

2.1.Primeiro modernismo: Orpheu 

No seu estudo �Herança romântica e fantástica na literatura portuguesa�, 

Henriqueta Maria Gonçalves refere que a obra literária resulta de uma empenhada 

relação do seu criador/produtor com o tempo e o espaço em que se movimenta. 

Dessa relação com o mundo, resulta uma leitura na qual influi o imaginário do 

sujeito. E para a construção do imaginário existem duas condicionantes: uma 

condicionante ideológica - social e uma consciência cultural. �Num plano 

semântico � pragmático, na obra literária pode, pois, ler-se uma visão do mundo� 

(Gonçalves 2004: 413). De entre todas as artes, também a literatura parece 

reivindicar a verdade por meio da concepção da vida (Weltanschauung) que toda a 

obra artisticamente coerente possui�( Wellek & Warren 1995:38) 

A visão do mundo não é um fenómeno individual. Pode numa dada 

comunidade literária existir, num determinado momento, uma visão do mundo 

extensiva a um grupo de sujeitos. Porém, visto que em nenhuma sociedade a 

homogeneidade existe, não se verifica nunca uma única visão do mundo e, por 

isso, há sempre fenómenos de tensão entre os indivíduos do mesmo grupo. 

Goldmann propõe, segundo Henriqueta Gonçalves, que a visão do mundo seja 

definida como �sistema de pensamento que, em determinadas condições, se impõe 

a um grupo de homens� (Gonçalves 2004: 413).  

A ideologia típica do período de 1910 a 1925 encontra-se representada pela 

Constituição de 1911 pelo programa e declarações oficiais do Partido Republicano, 

depois os do seu sector mais popular, o Partido Democrático. A base social dessa 

ideologia é genericamente a pequena burguesia das principais cidades e vilas.  

O movimento modernista, surgido em Lisboa por volta de 1913, é, segundo 

Jacinto do Prado Coelho, um movimento estético, em que a literatura surge 

associada às artes plásticas e por elas influenciada, empreendido pela geração de 

Fernando Pessoa, Mário de Sá Carneiro e Almada � Negreiros, em uníssono com a 

literatura e a arte mais avançadas da Europa. Embora com antecedentes na geração 

de 70 e nos simbolistas, o movimento defende uma nova concepção de literatura 

como linguagem, põe em causa as relações tradicionais entre autor e obra, suscita 
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uma exploração mais ampla dos poderes e limitações do Homem, no momento em 

que defronta um mundo em crise. 

 Fernando Pessoa e Mário de Sá � Carneiro haviam colaborado n` Águia, 

órgão do Saudosismo, mas desejavam imprimir ao ambiente literário português o 

tom europeu e audaz que faltava à poesia saudosista e, em 1914, os nossos jovens 

modernistas lançam a revista luso-brasileira, Orpheu. Com vida efémera, dois 

únicos números publicados, o objectivo era, em parte, irritar o burguês e 

escandalizar. Estes dois números almejaram o fim proposto, tornando-se alvo das 

troças nos jornais. Por falta de dinheiro, o projecto Orpheu não pode prosseguir, 

mas a actividade artística dos modernistas não abrandou o ritmo, apesar de ser 

pouco compreendida na época. 

 O Orpheu foi segundo Eugénio Lisboa um modo de viver e de morrer 

(morreu-se muito e depressa): Mário de Sá - Carneiro suicidou-se em Paris; Raul 

Leal e Ângelo Lima suicidaram-se simbolicamente na loucura; Luís Montalvão 

morreu, em 1947 num estranho acidente de automóvel; Fernando Pessoa 

�suicidou-se, devagar, mas com eficácia no quase � silêncio do retiro, da náusea e 

dos copinhos de aguardente que (não matam mas ajudam) (Lisboa 1984:26); 

Alfredo Guisado suicidou-se no silêncio. José Miguéis em carta a seu amigo 

Danton Coelho, de 1941, fazendo uma retrospectiva dos seus quarenta anos de vida 

como homem e como escritor, refere-se pesarosamente à morte prematura desses 

poetas:  �E os poetas, morrendo todos jovens, deixando um rasto  roxo de dor e de 

tormentos�(Miguéis1995:228).  

 No plano ético � social, o momento era de crise aguda, de dissolução de 

um mundo de valores. Jacinto do Prado Coelho refere que os artistas reagiam ao 

cepticismo total pela agressão, pelo sarcasmo, pelo exercício gratuito das energias 

individuais, pela sondagem das regiões virgens do inconsciente, ou pela entrega à 

vertigem das sensações, à grandeza inumana das máquinas, das técnicas, da vida 

gregária nas cidades.   

O valor da obra artística dos jovens do primeiro modernismo não foi, como 

já mencionámos, reconhecido na época. Caberia aos homens do segundo 

modernismo ressuscitá-los, valorizá-los e dar-lhes um lugar na História da 

Literatura.  
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2.2. PRESENÇA   

Em 1927, aparece a revista Presença, tendo como directores e editores 

Branquinho da Fonseca, João Gaspar Simões e José Régio, que deu a conhecer e 

valorizou criticamente os homens do Orpheu.  

Os presencistas -  nome gerado a partir da revista coimbrã -  influenciados 

por Valery e Proust, denunciavam o seu cepticismo relativamente aos ideais 

oitocentistas e republicanos numa visão apolítica da vida, procurando no 

metafísico e na introspecção os fenómenos da existência humana indicativos de 

uma verdade intemporal, numa arte que se pretendia alheia a objectivos de 

intervenção político � social.  

 Em todas as épocas, a evolução literária tem assentado no conflito mais ou 

menos vivo entre continuidade e ruptura; ou seja: a ânsia de prolongar a herança 

literária do passado, por um lado, e o desejo de sugerir ou impor códigos estéticos 

e ideológicos inovadores, por outro. 

 Pelas razões já apontadas, entre o Orpheu e a Presença predominou o 

espírito de continuidade, pois alguns princípios do Orpheu transitaram para a 

Presença, assim como alguns homens, nomeadamente, Fernando Pessoa, que 

colaborou na revista. A ruptura exerceu - a  com o �velho establishement  

académico dos Dantas, Joaquins Leitões e Anteros de Figueiredo�(Torres 

1983:20). Ruptura aconteceu também nos anos vinte entre o grupo Seara Nova e os 

adeptos do Integralismo Lusitano, defendendo estes últimos uma concepção elitista 

da obra de arte, em oposição aos seareiros (Soares 2007 a  : 94-95) 

   José Régio, em Março de 1927, traça um retrato cruel da literatura 

portuguesa � pouco original�. Confessa mesmo ser-lhe �desagradável falar dos 

pobres exemplares da nossa mediocridade� (Régio, apud, Lisboa: 1984:80) �. 

Por sua vez, a revista coimbrã Presença foi acusada principalmente pelos 

precursores do neo-realismo de �subjectivismo, umbicalismo, esteticismo, a - 

historicismo, individualismo, pessoalismo, psicologismo, formalismo, 

intemporalismo, eternismo , torre � de � marfismo� (Lisboa 1984: 29).  Os 

presencistas eram acusados de revelarem indiferença pelas inquietações da vida. 

Estas críticas não tinham, no entanto, boa recepção por parte dos visados. No nono 
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número da revista, no famoso manifesto intitulado �Literatura livresca e literatura 

viva�, José Régio explicava-se nestes termos:  

 
 Quer isto dizer que as preocupações de ordem política, religiosa, 

patriótica, social, ética, - hão-de , forçosamente,   ser banidas dão Obra de 

Arte? De modo nenhum. E quem dirá que tais preocupações são banidas 

da obra de um Dostoiewsty, ou dum Ibsen, dum Strinbdberg ou dum 

Pindarello, dum Gide ou dum Shaw, dum Claudel ou dum Gorky, dum 

Antero ou dum Tagore. O Artista é homem e é na sua Humanidade que a 

Arte aprofunda raízes. As obras de arte mais completas podem ser mesmo 

aquelas em que mais completamente se agitam todas as preocupações de 

que o homem é vítima (�) E a paixão política, a paixão patriótica, a 

paixão religiosa, como a paixão por uma ideia ou por um ser humano � 

podem inspirar grandes e puras Obra de Arte. Mas � entendamo-nos (�) 

o ideal do Artista nada tem com o do moralista, do patriota, do crente, ou 

do cidadão: (Régio, apud, Lisboa 1984: 30-31). 

 

Na revista, foram publicados durante treze anos (até 1940, ano da sua 

extinção) artigos de nomes sonantes da nossa literatura, como Miguel Torga, 

Saul Dias, Luís de Montalvor, Adolfo Casais Monteiro, Vitorino Nemésio, 

Cecília Meireles, Fernando Namora, Fernando Lopes Graça, entre outros, os 

quais contribuíram para elevar o nível artístico da revista.  

Apesar do valor da obra, também a literatura dos homens da Presença não 

foi reconhecida e enaltecida por parte do público. Vejamos o que nos diz 

Eugénio Lisboa, a propósito da recepção das obras dos modernistas: 

 
 Os livros, os textos, ou produzidos ou apadrinhados pelos jovens do 

segundo modernismo, ou eram claramente vaiados, ou eram relegados, 

nas livrarias, para cantos esquecidos e poeirentos: triunfavam as 

anquiloses respeitáveis dos Figueiredos, dos Dantas, dos Oliveiras, de 

algum Aquilino academizante e livresco, de algum Brandão � aguarelento 

� complacente (que também o foi) que davam o tom e o ritmo da 

literatura portuguesa da época. (Lisboa 1984:83)    

 

Detenhamo-nos um pouco sobre a recepção à obra de Raul Brandão. 

Segundo Seabra Pereira, a obra de Brandão �afigurava-se desconcertante no 

limiar da viragem crítica que o psicologismo da Presença trouxe (Pereira 
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2004:270). Castelo Branco Chaves, jornalista, crítico, tradutor e ensaísta 

bastante conceituado tecia juízos pouco favoráveis sobre a obra brandoniana. 

Confirmemo-lo através um do seu comentário, escrito em 1934: 

 
  Brandão não é um novelista, como não é um dramaturgo, como não é um 

historiador nem memorialista; Brandão é somente um homem que, 

possuindo um �assunto� � a sua visão tenebrosa da vida, - escreve, aliás 

num rotativismo que nem penetra em profundeza, nem percorre em 

superfície os modos de existência daquele assunto ( Chaves apud  Pereira 

1934 : 270)  

 

Este discurso pouco valorativo de um grande escritor não é validado por 

outros críticos e escritores, como é caso do crítico presencista João Gaspar 

Simões e, particularmente, pelo escritor, Teixeira de Pascoais. Porém, Raul 

Brandão perece, em 1930, sem ver a sua obra devidamente compreendida e 

reconhecida. Os críticos não conseguem decifrar que Raul Brandão antecipa �na 

literatura portuguesa e na europeia a nível semântico � pragmático e a nível 

técnico � compositivo (�) a literatura de inspiração existencialista, a narrativa do 

absurdo e a requestionação formal do nouveau roman.�( Pereira 2004:280). 

 Não esqueçamos que Raul Brandão influenciou José Rodrigues Miguéis. É o 

próprio que confessa que a sensibilidade luarenta e espectral coincidia 

visceralmente com o seu modo de ser. Rodrigues Miguéis afirma que, quando 

conheceu pessoalmente Raul Brandão, na Seara e na Biblioteca Nacional, o seu 

fervor tornara-se adoração. A sua primeira �fase foi de franca e desabusada 

imitação � melhor seria dizer de impregnação� (Miguéis 1994: 141-142). 

  Páscoa Feliz é a mais reveladora dessa influência. Teixeira de Pascoais terá 

notado esta ascendência dizendo ao jovem Miguéis: �Sim senhor. Morreu-nos um 

Raul Brandão. Já temos outro!� (Pascoaes, apud, Miguéis 1995: III). Esta 

influência da obra brandoniana é corroborada pelo escritor e crítico literário, 

Serafim Ferreira, que considera o nosso escritor �herdeiro natural da prosa e 

mesmo do sentido humaníssimo de Raul Brandão�( Ferreira  2001:29). 

Dedicámos os parágrafos precedentes a Raul Brandão pela pertinência da 

herança deixada e porque tendo em conta as palavras proferidas por Rodrigues 

Miguéis, a propósito da influência exercida pelo autor de Os Pescadores, 
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ousamos nós concluir que se a obra do �mestre� era considerada menor, a obra do 

�discípulo� sê-lo - ia também.     

 

 

 

 

2.3. PRESENCISTAS / NEO-REALISTAS 

2.3.1 Utilidade / inutilidade da arte 

 

Voltemos ao seio da Presença e vejamos como durante a sua existência 

algumas dissidências internas e externas marcaram a vida da revista. Apesar de 

lhe ser reconhecido um importante papel na liberdade e inovação na criação 

artística, também os seus pressupostos ideológicos vão ser questionados por 

alguns dos seus directores e colaboradores e pelos precursores do neo-realismo. O 

grupo dos dissidentes - Miguel Torga, Edmundo Bettencourt e Branquinho da 

Fonseca � acusavam a revista de haver caído em nova espécie de academismo. 

Todavia, segundo Pinheiro Torres, as razões mais profundas da cisão prendem-se 

com o conceito de �arte pela arte� e �inutilidade da arte�, defendida por João 

Gaspar Simões e José Régio, entre outros. 

 Renné Wellek e Austin Warren afirmam que �O escritor não se limita a ser 

influenciado pela sociedade: o escritor influencia a sociedade. A arte não só 

reproduz a Vida, como lhe dá forma�( Wellek & Warren 1995:123). 

 Segundo estes dois estudiosos, um socialista russo, Georgi Plekhanov, crê 

que a doutrina da �arte pela arte� surge quando os artistas sentem uma 

�irremediável contradição entre os seus objectivos e os objectivos da sociedade a 

que pertencem�. Os artistas devem sentir-se muito hostis para com a sua 

sociedade em que estão inseridos e sem esperanças de a modificarem�( 

Plekhanov, apud, Ibidem : 122) 

 O abstencionismo, o esteticismo obsessivo, o culto da subjectividade, o 

primado do homem individual, em detrimento do social, era criticado pelos 

precursores do neo-realismo que contrapunham uma prática literária empenhada. 

João Gaspar Simões, em o Mistério da Poesia, 1931, defende �uma concepção do 

fenómeno poético como algo �misterioso� e susceptível de ser racionalmente 

entendido�(Reis 1996:14).  José Régio considera que sendo o artista um homem 
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superior pela sensibilidade, pela inteligência e pela imaginação, a literatura viva 

que ele produza será superior; inacessível, portanto, às condições do tempo e do 

espaço (Régio, apud, Lisboa 1984:82). Por sua vez, Rodrigues Miguéis defende 

que não crê que �a literatura exista para pôr mais confusão num mundo já de si 

inexplicável�(Miguéis 1995:351).De igual modo, Alves Redol considera que 

�escrever difícil� não deve ser o objectivo supremo de um verdadeiro escritor. 

Este, em epígrafe ao seu romance Gaibéus, de 1939, batendo-se contra os 

partidários da �arte pela arte� declara que o seu �romance não pretende ficar na 

literatura como obra de arte. Quer ser, antes de tudo, um documentário humano 

fixado no Ribatejo. Depois disso, será o que os outros entenderem.�(  Torres 

1983:13). Já em 1936, Redol, na conferência na Associação de Construção Civil, 

em Vila Franca de Xira, discursava assim a propósito do tema �arte�:  

 
�a arte pela arte é uma ideia tão extravagante em nossos tempos como a de 

riqueza pela riqueza; todos os assuntos devem servir em proveito do homem, 

se não querem ser uma vã e ociosa ocupação; a riqueza existe para que toda a 

humanidade goze; a ciência para guia do homem; a arte deve servir também 

para algum proveito essencial e não deve ser apenas um prazer estéril; a arte 

deve contribuir para o desenvolvimento da consciência e para melhorar a vida 

social� (Torres 1983:36-37). 

 

Esta concepção �arte útil� defendida por Redol não é original, já Horácio, na 

sua Arte Poética, concilia a utilidade e o deleite da arte: aut prodesse aut 

delectare (Soares 2007b:136). Segundo Alexandre Pinheiro Torres, as teorias 

defendidas por Alves Redol na referida conferência têm como fonte directa as 

teorias de Guiorgui  Valentinovitch, Plekhanov ( 1856-1918) , e estas encontram-

se, por sua vez, intimamente ligadas ao marxismo � leninismo, ou seja, àquela 

concepção do marxismo � leninismo cujo objectivo final é a liberdade para todos 

os homens, sem qualquer forma de opressão. Também as declarações dos 

presencistas Gaspar Simões, José Régio e Casais Monteiro, a propósito da 

�inutilidade da arte�, são glosas das teses de Théophile  Gautier. 

 A posição extremada de Alves Redol sobre a utilidade da arte vai sofrer 

mutações, pois, mais tarde, em 1965, no prefácio à 6ª edição do livro Gaibéus, o 

Autor já com um discurso mais ponderado e moderado, contextualiza e justifica 

os excessos a propósito da citada visão sobre o fenómeno literário. Vejamos:  
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Tão aguerrida batalha pelo conteúdo em literatura parecia urgente a todos 

os jovens que ansiavam plantar os alicerces para um novo tipo de cultura 

extensiva às grandes massas ausentes da actual, preparando pelo alargamento 

à quantidade a síntese posterior da qualidade. 

Afigura-se evidente que à literatura não cabe resolver problemas 

económicos, sociais ou políticos (�) Mas não é de menor evidência que todos 

eles pertencem ao foro humano e que à literatura se deve consentir que surja 

sempre como a voz do escritor que a cria.(�) como porém  esses outros 

escritores [ os presencistas] se vangloriavam da sua posição extrema de arte 

pela arte, desfigurando-a, a reacção operou-se também por outro excesso�  

(Redol 1989: 49-51) 

 

 Para confirmarmos a polémica entre presencistas e neo-realistas, vejamos só 

um artigo publicado no Sol Nascente, em 1937, assinado por Mando Martins, a 

propósito da poesia de José Régio:   

 
�Régio é o poeta de si. Quase todos os seus versos cantam as baixezas e 

heroísmos banais do seu eu enorme (�) A poesia de Sérgio é uma casa 

fechada sem janelas para a rua; lá dentro às escuras, um homem torce-se em 

combates e dores que não procuram a comunicação para se lavarem em amor 

humano. Esta submissão do mundo do eu do autor e a constante obcecação de 

si, dão às produções bem trabalhadas de Régio um arquitectura inútil, a 

sensação de um estéril esforço em dizer inquietações comezinhas. (Torres 

1983:47). 

 

Sobre esta questão da utilidade/inutilidade da arte, tão velha e tão controversa, e 

�frequentemente confusa, como refere Bento de Jesus: 

 
 a arte não deve ter como objectivo a propaganda de ideias, mas não é menos 

certo que quando uma obra artística exprime a convicção íntima daquele que a 

produziu, expressão essa que dá forma às convicções e sentimentos até aí não 

formulados, se bem que difusamente sentidos pelos outros homens, ela, sem 

ser obra de propaganda, representa, no entanto um admirável veículo de 

difusão de ideias e um potente aglutinador de sentimentos. (Caraça 2008:185) 
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 Esta teoria é comungada pelo nosso escritor. É o que depreendemos  das 

palavras , escritas em 1958 e validadas em 1980, a propósito da crítica A Uma 

Aventura Inquietante:  

 
A obra (só na aparência) desinteressada, despretensiosa amusée, dá-nos 

engulhos. Tudo deve ter utilidade imediata, óbvia, comezinha, acessível, e 

sobretudo ser muito simples e clarinho, porque não há confiança no nível de 

entendimento nem no anseio de elevação da nossa gente. Se não, não presta. 

(Miguéis1995:271) 

 

 

 

2.3.3. Papel do escritor no mundo  

 

A questão da utilidade /inutilidade da arte está directamente relacionada com 

o papel que o escritor deve ter no mundo. É o meio de �acção pelo canto�(Soares 

2007b).   

 A verdade é que o presencismo concentrava atenções no indivíduo na sua 

faceta privada, num momento que exigia, em Portugal e no mundo, uma 

perspectivação crítica do quadro político-social. Se, na década de 1930, a 

humanidade se deparava com factos tenebrosos, tais como o avanço do nazismo e 

do fascismo e a Guerra Civil Espanhola, Portugal, após um período conturbado de 

transição da monarquia à desejada República, conforme referimos na primeira 

parte do nosso trabalho, acabava por ver a sua política desaguar no totalitarismo 

salazarista. E, uma vez que os presencistas continuavam alheios a este inquietante 

quadro, um grupo de jovens portugueses ergueu a voz o quanto pôde � a censura já 

se fazia presente � e deu os primeiros passos em direcção a uma literatura de luta 

contra toda e qualquer forma de exploração humana. Em 1939, Álvaro Cunhal 

alertava para o facto da seguinte forma: 

 
A humanidade chegou a uma encruzilhada (�) Cada qual tem de escolher um 

caminho(�) O destino do mundo está em jogo (�) Há (�) homens que se assustam ou 

horrorizam. Alguns desses homens afastam-se prudentemente, monologando acerca dos 

horrores da luta travada (�) O clamor desorienta-se e leva-os a procurar a solidão julgam, 

assim, libertar-se da necessidade de escolher um caminho (Torres 1983:52).   
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 Não foi o autor das �encruzilhadas�, mas muitos escritores acabam por tomar 

consciência desse papel e alguns descem dessa Torre de Marfim e propõem-se 

comparticipar na luta contra a ditadura. Alguns, acabarão mesmo por tornar-se o 

símbolo do protesto contra o fascismo, embora não sob o signo do marxismo � 

leninismo, como aconteceu com a obra de Miguel Torga.  

  Sobretudo a partir de 1940, surge uma nova escola literária inspirada na 

filosofia marxista e estimulada por preocupações sociais. Segundo Massaud Moisés, 

o neo-realismo em Portugal começou em 1940, com a publicação de Gaibéus de 

Alves Redol8. Os seus partidários �pregam a necessidade de transformar o mundo 

por meio da consciência das desigualdades sociais� (Moisés 1982: 359).  

O neo- realismo considera que os problemas económicos condicionam a vida 

humana , pretende compreender o homem em todas as suas dimensões,  �pretensão 

da totalidade conforme refere João Mendes,�(Mendes 1979:314). O movimento  

defende que o homem se vai fazendo e evoluindo na luta com a natureza material, 

para dela extrair o necessário à vida; a lei do materialismo dialéctico a dominar as 

psicologias. O romancista, porque aparece num determinado contexto histórico, não 

pode fugir a tomar posições, �Só fica, portanto ao artista integrar-se no movimento 

geral da época e sintonizar-se com as aspirações comuns. É assim que empreenderá 

a verdadeira psicologia e a verdadeira beleza� (Mendes 1979:314) 

Também lá por fora, no Brasil, escritores como Jorge Amado, José Lins de 

Rego e Graciliano Ramos mostravam um carinho especial pela infância e 

adolescência dos meninos abandonados. Ideologicamente, tentava-se romper as 

barreiras do fatalismo sociológico e buscavam-se avidamente os sinais duma 

consciência nascente nas classes menos favorecidas. Essa consciência é, em 

Gaibéus, materializada pelo ceifeiro rebelde, dado que as outras personagens 

revelam um baixo nível de consciência de classe social e uma falta de 

solidariedade entre os assalariados. No prefácio à obra em análise, Óscar Lopes 

afirma que �com excepção do ceifeiro rebelde que é um alter ego do autor inserido 

na acção, o romance sublinha a inconsciência ou subconsciência que o grupo tem 

                                                
8 Alexandre Pinheiro Torres em O movimento neo-realista em Portugal na sua primeira fase 
informa que Gaibéus aparece em 1939 (Torres 1983: 76) e Luís Augusto Costa Dias em prefácio a 
Um Vagabundo na Cidade, de Manuel de Fonseca considera errado � insistir-se em que a corrente 
neo-realista tem início no nosso país em 1939, datando da edição do romance Gaibéus. (Dias, apud  
Fonseca 2005: 10) Jacinto do Prado Coelho em Dicionário da Literatura, aponta 1940 e Gaibéus. � 
(Coelho 199:725)   
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dos seus direitos humanos� (Lopes in Redol 1989: 21) e ressalta a �traição 

individual das próprias raízes de classe e o espectáculo de autodestruição de muito 

egoísmo e exploração�. 

 Em Portugal, amputados pela censura, os jornais da época não exprimiam 

as realidades profundas das populações. Esse papel era feito pelos romances que o 

faziam, com tiragens de dezenas de milhares de exemplares. Em conversa com 

Soeiro Pereira Gomes, Alves Redol assumia esse papel através da seguinte 

declaração: �Nós, escritores, somos como que cronistas do rei, só que o nosso 

príncipe chama-se Povo�(Dacosta 2007: 184). 

           A preocupação com os mais desfavorecidos não é exclusiva dos neo - 

realistas. Ao longo da história, sempre houve autores (Zola, Gorki, escritores 

soviéticos, Raul Brandão, Ferreira de Castro, entre outros), que se preocuparam 

com o povo e o tomaram como objecto de literatura. João Mendes, considera que 

�podíamos até considerar a antiga novela picaresca como antepassado remoto do 

romance populista� (Mendes 1979:317).  

A defesa dos valores castiços e do povo simples do campo, na condenação dos 

maus patrões e da prepotência das classes superiores, sempre prontas a exigir e a 

nada dar em troca, é tema muito antigo e já caro a Sá de Miranda, que condena 

genericamente a �aventura� na defesa da liberdade individual e na pregação do 

evangelho dos humildes� (Soares 2007:112-117 c). 
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1. O AUTOR 

1.1 Entre a política e o jornalismo  

Foi neste Portugal ainda monárquico que, em 1901 nasceu na cidade de 

Lisboa, José Rodrigues Miguéis que, segundo o historiador João Medina, devia ser 

inserido na lista dos dez grandes portugueses9.  

Efectivamente, Miguéis foi um artista na escrita: �Uma das escritas mais 

limpidamente elegantes do seu tempo� (Saraiva e Lopes 1985: 1075), no 

jornalismo, onde ingressou pela mão do tipógrafo, Miguel da Cruz10. Foi um 

exímio orador, um excelente pedagogo e um grande ilustrador (fez desenhos para 

O Século e o Diário de Noticias e ilustrou livros) e um exímio defensor dos mais 

nobres valores. Foi através da sua escrita ficcionada e não ficcionada que o autor 

defendeu e propalou os valores em que acreditava: simplificar e melhorar a vida do 

homem.  

     Sobre a filiação partidária de José Rodrigues Miguéis, o consenso não 

existe. Mário Neves considera que não está devidamente averiguado se Miguéis 

tinha algum compromisso com o partido comunista. José Pacheco Pereira, no 

boletim Estudos sobre o Comunismo afirma categoricamente que Miguéis fora 

ligado ao partido comunista. Camila Campanella, esposa do escritor, afirma 

�peremptoriamente que não�( Neves 1990:84). Em entrevista a Carolina Matos, 

publicada em 1980, as afirmações de Rodrigues Miguéis não deixam quaisquer 

dúvidas. Ouçamo-lo: 

 
  Ainda hoje há quem me considere fiel, como escritor e como homem, a 

certas doutrinas e ideias. Continuo fiel a mim mesmo, só que, antes, não me 

exprimia correctamente� Naquela altura, tudo o que fosse liberal se 

identificava imediatamente com o comunismo (Almeida 2001.253). 

 

                                                
9João Medina, em entrevista a Dulce Garcia, comentando o programa da RTP, �A lista dos 

10 Grandes Portugueses�, refere que há �artistas como José Rodrigues Miguéis que ficaram de 

fora�. (Sábado 2007: 30).  
10 �Foi ele que fez de mim um mercenário das letras�( Miguéis 1995:268), conta Miguéis no 
posfácio a Uma Aventura Inquietante.  
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      A este propósito da filiação partidária, prestemos atenção ao artigo 

�Reflexões�, publicado na Seara Nova, em 30 de Junho de 1927, tendo Miguéis, 

portanto, 26 anos: 

 
 A Seara Nova carece do seu isolamento e da sua independência, porque 

dificilmente a verdade se acomoda aos compromissos e às votações. Uma vez 

que nos filiamos, perdemos o direito de julgar e o de renovar as nossas 

convicções, para nos sujeitarmos ao regimento do partido. (Miguéis 1927: 85). 

 

Mesmo não simpatizando com a �filiação�, a simpatia pelos bolchevistas parece 

ser evidente nas palavras que se seguem, em reposta aos que os apelidam de 

bolchevistas: 

 
 Cultivam-se determinados preconceitos contra os intelectuais que é fácil 

acusar de bolchevismo, porque ninguém ao certo sabe o que é ser bolchevista.  

Bolchevistas os que protestam? Bolchevistas os que reclamam, em nome 

das ideas democráticas, que a República não seja uma simples ilusão ou um 

�conto do vigário�, em proveito de classes ou partidos? Pois sejam 

bolchevistas, com perdão do bolchevismo, se nos ouve. (Miguéis 1927: 83) 

 

 António Sérgio dirá mais tarde que Miguéis manifestou �um certo pendor 

para o bolchevismo� (Sérgio, apud, Neves 1990:56), a propósito da polémica entre 

o Miguéis e Castelo Branco Chaves, assunto que retomaremos ao longo deste 

trabalho.  

A inclinação para o comunismo também está implícita no facto de Miguéis 

ter sido um dos activistas que mantinham em vigor O Diabo, de orientação 

marxista, da esquerda democrática republicana.  

Filiações à parte, a verdade é que Miguéis foi um cidadão pró - activo na 

defesa dos valores e ideais, que ele considerava serem conducentes ao 

desenvolvimento cultural e social do país. É a crença nestes valores que o leva a 

participar na luta política de uma forma assumida, não como mero diletante da 

política, como alguns pretendiam, mas como cidadão que pretende contribuir 

através de uma atitude combativa e moralmente construtiva para a elevação da 

política. 
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José Rodrigues Miguéis tinha nove anos, aquando da implantação da 

República. Os ideais republicanos e os valores que moveram o derrube da 

Monarquia e a implantação da República são descurados, tendo defraudado por 

isso muitos cidadãos. Nos jornais e revistas onde colaborou (Alma Nova, Linha � 

Geral, Diabo, Sol, República, Seara Nova), 11 Miguéis dá conta do caminho em 

direcção ao abismo que o país segue. Para impedir o abismo, o jovem Miguéis 

aponta caminhos alternativos, com propostas concretas e soluções viáveis. No 

artigo �Reflexões� atrás referido, prevendo que o futuro lhes reservava duras 

provações, alerta para a necessidade de �criar fôrças novas em que a República se 

firme para caminhar�. Nesse artigo crítica, de uma forma contumaz, os políticos 

lisonjeadores �ignorantes enfatuados�, e os moribundos partidos políticos. 

Ouçamo-lo:  

 
Os partidos políticos faliram (�) Há muito que tôda a gente reconhece 

que entre os partidos portugueses não há senão diferenças de pessoas. 

(..)Mesmo na desgraça esses partidos persistem nos mesmos erros.(�) Há 

políticos que ainda agitam antigas rivalidades, pequenos ódios provinciais�( 

Miguéis   1927: 83)  

 

No artigo �Uma ilusão que se desfaz�, publicado em 1929 na Seara Nova, 

Rodrigues Miguéis critica contundentemente os monárquicos, que insistem em 

apresentar um discurso retrógrado e aconselha-os a não perderem tempo com �a 

sua trabalhosa infiltração� [porque] este século é das repúblicas. Até nas 

monarquias mais estáveis e mais liberais há de intervir um factor que derrube os 

tronos doravante inúteis�( Miguéis in Seara Nova 1929: 5).  

No jornal O República, onde se estreara aos vinte anos, escreve sobre temas 

coevos, analisa questões nacionais e internacionais na perspectiva da esquerda 

democrática, e produz dois números de artigos bastante polémicos para a época: 

um, sobre a nova lei do inquilinato urbano e, outro, sobre a reforma do ensino. 

Defende convictamente que o país só conseguia regenerar-se através da reforma do 

ensino, que a verdadeira revolução ainda não se fizera em Portugal e que essa 

revolução não se faria nas ruas com tropas. A principal obra teria de ser a 
                                                
11 É co-director com Bento de Jesus Caraça do Globo, apreendido pela censura ao terceiro número.  
Nestes jornais e noutros, Rodrigues Miguéis criticou a política de Salazar. Por exemplo: Em Março 
de 1945, publicou � O Fascismo de Salazar�, sob o pseudónimo de J. Maria de Soure, no The 
Protestant.  
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reorganização educativa. Considerava que a República devia desempenhar esse 

papel de educar a sociedade para o trabalho. Ouçamo-lo:  

 
Por mim, creio que é à República que incumbe, em Portugal, dar 

expressão aos sentimentos e às necessidades do nosso povo (�) uma 

revolução pacífica nos nossos hábitos de  trabalho ( �) coordenando as nossas 

actividades com a vida do mundo � e não recitando as bucólicas de Virgílio, 

de papo para ao céu azul, à espera que o trigo rompa  do solo duro � e os 

governos nos metam o pão com manteiga pela boca abaixo.(Miguéis apud 

Alves 1995:290). 

 

Esta convicção de que o trabalho é a única alavanca capaz de projectar o 

país para o progresso é transportada para o universo ficcional de O Pão Não Cai do 

Céu.     

Embora alguns advogassem que a República estava em crise, o nosso autor 

defendia que não se tratava da crise do sistema republicano, mas que a nossa crise 

era de carácter educativo e pedagógico. Concorda com Antero de Quental que, em 

Causas da Decadência dos Povos Peninsulares, assevera que a educação 

ministrada pelos jesuítas e as conquistas são duas das causas da nossa decadência. 

Pensa que �todo o nosso mal foi termos trocado a rabiça do arado pela cana do 

leme!� (Miguéis 1995:264).12 

Foi na revista Seara Nova que através das suas brilhantes e polémicas 

publicações, mais se notabilizou. A revista publica o seu primeiro número em 15 

de Outubro de 1921. Este evento cultural, perpetrado por um grupo de intelectuais 

como Jaime Cortesão, Raul Proença, António Sérgio, Câmara Reis, entre outros, 

foi, injustamente, associado ao golpe de estado, que vitimou António Granjo e o 

fundador da República, Machado Santos. Coincidência ou não, também foi neste 

ano que foi criado o Partido Comunista Português.  

 Embora não se assumisse como aderente a um partido político, a revista 

tinha um programa político próprio. Regia-se pelos princípios do socialismo 

democrático, pelo radicalismo não jacobino, pelos internacionalismo e pacifismo. 

Socializante na doutrina, o grupo que a integrava pretendia renovar a mentalidade 

da elite portuguesa, tornando-a capaz de um verdadeiro movimento de salvação; 

                                                
12 Miguéis vem assim juntar a  sua voz à de outros, como Sá de Miranda ou a figura ficcional do 
�Velho do  Restelo�, críticos da política expansionista, naturalmente em outro contexto.  
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capaz de criar uma opinião pública e nacional que exijisse e apoiasse as reformas 

necessárias, que defendesse os interesses supremos da Nação, opondo-se ao 

espírito de rapina das oligarquias dominantes e ao egoísmo dos grupos, classes e 

partidos. Visava protestar contra todos os movimentos revolucionários e, todavia, 

defender e definir a grande causa da verdadeira revolução. Ajuizemos do seu 

carácter altruísta, reformador e épico, através da seguinte nota dirigida �A todos os 

portugueses desinteressados e de puras intenções�:  

 
A SEARA NOVA não é nem nunca será um partido político. Não 

pretende, como grupo, a governança da Nação, mas sim transformar de 

maneira tal a mentalidade da elite portuguesa e do próprio povo que obrigue 

os políticos a seguir uma verdadeira política nacional.)13.(�) É urgente fazer o 

recenseamento das forças morais e mentais com que o país pode contar para a 

sua regeneração. (�) Serão bemvindos, os que  teem ainda coragem para a 

luta. Serão bemvindos, os que não se resignam a morte ignominiosa da 

nacionalidade. (Seara Nova 1921:6)  

 

Miguéis comungava deste espírito seareiro que promulgava serem o povo e 

as elites a obrigarem os políticos a agir em conformidade com os interesses da 

população e do progresso do país. Para eles, o poder devia exercer-se de baixo para 

cima e não de cima para baixo. E o sistema político adequado para este trabalho 

era o sistema republicano, como já referimos. No artigo subordinado ao tema 

�União da Mocidade Republicana�, publicado em 1 de Março de 1924, na Seara 

Nova, o autor revela uma forte convicção nos poderes do sistema republicano, mas 

está igualmente convicto do trabalho que é preciso efectuar: 

 
 É que são tantos os erros praticados, tantas as desilusões, tantos os 

intransigentes adversários da doutrina democrática � que bem sereno e bem 

forte tem de ser aquele que traga até às multidões um palavra de apostolado, 

uma expressão de confiança nas instituições republicanas.� (Miguéis 1924:159). 

 

 Não se pense, porém, que a república é uma panaceia que vai resolver 

todos os males. Pois não era �repudiando a via decadentista pela simples 

                                                
13  António Sérgio foi ministro por dois meses e dez dias, no governo de Álvaro de Castro(18 de 

Dezembro de 1923 a 28 de Fevereiro de 1924). 
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substituição dos Braganças por um presidente de sobrecasaca eleito pela maioria 

do país� (Medina 1974: 219), conforme refere João Medina, que o país se 

regenera. José Rodrigues Miguéis sabe que �o mal não esta só nas monarquias, está 

muito na própria natureza humana.� É urgente acabar com �o individualismo que 

nos arrastou à tirania dos capitais, dos interesses, da esperteza dos que sabem 

acumular riquezas, tinha de ser moderado, regulado, em prol dos interesses gerais 

da Humanidade. (Miguéis 1924:160). 

Para alterar a política, urgia alterar a mentalidade e essa só é possível 

através da educação, por isso esta era uma preocupação da Seara Nova que a 

incluíra no seu programa. Com o fito de erigir uma Escola Nova, a revista fez 

inquéritos à vida escolar, apresentou programas e novas formas de encarar os 

problemas.  

Quando em 1926 se fundou a �Liga propulsora da Instrução�, destinada a 

uma reforma da Educação Popular, foram António Sérgio e Rodrigues Miguéis o 

presidente e o secretário da �Liga.� No artigo, �Os nossos organismos sociais�, 

publicado na referida revista, em 1928, o autor discorre sobre as vantagens de uma 

científica orientação profissional destinada aos adolescentes, para o 

desenvolvimento do país, pois �o progresso e o luzimento das indústrias e da 

economia de um povo dependem intimamente das aptidões pessoais dos seus 

agentes e do modo do seu exercício, coisas que importa determinar cientificamente 

�� (Miguéis 1928:354) 

Os artigos políticos de José Rodrigues Miguéis sobre a reforma do Senado 

e sobre o clientelismo do sistema eleitoral, entre outros, integram �se,  na verdade, 

na ideologia seareira e reflectem a influência de António Sérgio e de Raul Proença. 

 No seu estudo � Miguéis Seareiro�, Ana Maria Alves refere que, em 1921, 

aquando da publicação do primeiro número da revista Seara Nova, Miguéis é um 

�republicano convicto�, um dos grandes oradores políticos do seu tempo, e um dos 

jovens que se prepara para �regenerar a República� (Miguéis 1989: 283) Sigamos a 

clareza dos seus objectivos políticos:  

 
� Não é uma revolta política que se pretende, mas uma revolução moral. 

Não é uma destituição material � é um esquecimento. Será da Nação que há-

de sair o nobre exemplo para os políticos � que afinal não são senão o reflexo 
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concentrado dos defeitos ou das doenças da sociedade. Que sejam os moços a 

lançar o brado necessário� (Miguéis, apud, Alves 1989: 284). 

 

E o brado necessário ecoa na segunda Liga da Mocidade Republicana, onde 

foi dirigente, e no Núcleo do Ressurgimento Nacional, onde o autor de Gente da 

Terceira Classe desempenhou um papel político e humanitário relevante. Este 

grupo tinha um projecto ambicioso, e alguns apoios por parte da imprensa da 

época, mas fica marcado pela efemeridade. Estes rapazes idealistas, líricos e 

altruístas não almejavam ser deputados, ou ministros, eles almejavam, sim, tornar 

possível a existência de bons deputados, bons ministros, para assim se conseguir 

transformar o ambiente de corrupção em que se vivia numa clara e serena 

atmosfera de sublimes aspirações e rasgados horizontes (Miguéis 1988: 287).  

O trabalho do grupo seareiro não se limitava ao âmbito político, mas 

também filantrópico. A título de exemplo, lembramos que Miguéis terá participado 

numa quermesse a favor da Escola Primária de Cuba, obra filantrópica do 

professor António Lopes Janeiro, impedida de prosseguir por falta de fundos. Este 

episódio terá inspirado o capítulo sobre a quermesse em O Pão Não Cai do Céu, 

conforme veremos no terceira parte deste trabalho.  

Embora considerando que o sistema republicano não é perfeito, Miguéis não 

desiste de lutar por ele. Segundo José Freire Antunes, o autor de O Milagre 

Segundo Salomé, �defende, antes do golpe militar de 28 de Maio, a criação de uma 

Câmara Orgânica Nacional capaz de reunir no estado os elementos representativos 

da organização social� (Antunes 1993:20), com o objectivo de não deixar 

desvanecer os ideais republicanos. 

Não foi só no seu país natal que ele pugnou pelos valores em que 

acreditava. Quando, em Portugal, sectores da oposição se moveram para dar a 

assistência possível aos refugiados, José Rodrigues Miguéis desempenhou, 

juntamente com Bento de Jesus Caraça, um papel importante, ambos ligados ao 

Comité Mundial de Luta contra a Guerra e o Fascismo. Bento Caraça dirigia esse 

apoio a partir de Portugal, designadamente, através da Associação Feminina 

Portuguesa para a Paz, responsável pelo envio regular de mantimentos para os 

refugiados nos campos franceses. Rodrigues Miguéis, em Nova Iorque, estabelecia 

contactos com a League of American Writers e American Commitee to Save the 
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Refugees, fornecendo a Lisboa listas de intelectuais e anti-fascistas a quem devia 

ser enviado apoio.  

O seu firme propósito em perseguir o sonho republicano não está patente só 

nos jornais e revistas onde colaborou, pois parte da sua obra ficcionada reflecte 

essa apreensão com a conjuntura político � social. Até porque o autor entende que 

a política é endógena ao ser humano. A propósito da política nas suas obras, o 

autor confessa, em �Nota do Autor� a O Milagre Segundo Salomé, que o romance 

é política porque, com certeza, �isso está aristotelicamente na natureza dos homens 

e das circunstâncias (�). Nada é, a rigor apolítico!� (Miguéis 1995:349). Ouçamos 

o que nos diz, a propósito da política e da República, a personagem ficcional a 

Zambujeira, em O Milagre Segundo Salomé:  

 
Acreditei que a República ia salvar a Pátria: mas ela nasceu num leito 

de espinhos, herdou as dificuldades e podridão da monarquia �Escândalos e 

falcatruas! (Miguéis 289) República dos Doutores� Apoderaram-se disto, da 

República que eu ajudei a fazer, dei rios de dinheiro, cheguei a andar fugido, 

tive até armas escondidas �Muito inocente eu era (Miguéis 1995: 290).  

 

Esta República também nada fez pelo povo: �os únicos que trabalham, 

produzem� (Idem: 291). Já anteriormente Eça de Queirós denunciara esta 

incapacidade de os regimes realizarem �a única obra urgente do mundo: a casa 

para todos, o pão para todos� (Queirós 2000: 359). 

O contexto político � social determinou o combate político do escritor. 

Quando foi necessário pugnar pelo sistema republicano, em detrimento da 

Monarquia, fê-lo. Posteriormente, Portugal vive o período conturbado entre a 

Primeira Guerra Mundial e a crise final da República. Então, em plena República, 

exigia-se que a intervenção política não se pusesse em termos de defesa da 

República contra a Monarquia, mas da defesa da Democracia contra o Fascismo. 

Miguéis (assim como a sua geração, nomeadamente, a seareira) não poupou 

esforços para criticar o sistema republicano, conforme vimos, de modo a reformá-

lo, a democratizá-lo e a modernizar a vida nacional, a fim de se construir uma 

sociedade justa, de forma a poder  acabar com as desigualdades sociais, onde não 

se morresse de tifo, de pneumónica e de tuberculose. 
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 O facto de haver nascido e vivido, nas primeiras três décadas da sua vida, 

numa cidade com graves problemas sociais, que se vão acentuar no pós - guerra, 

(em que a instabilidade financeira, a especulação e a inflação atacam as estruturas 

económicas das classes médias urbanas, fazendo e desfazendo fortunas, gerando o 

novo rico e a pobreza envergonhada) não o vão deixar indiferente e será nesta 

sociedade que se inspirará para produzir a sua obra de   ficção , conforme veremos. 

 

 

1.2 DISSIDÊNCIA COM A SEARA NOVA E O  INÍCIO DO ISOLAMENTO  

 

À medida que se aproximava o fim da década de 20, o trabalho de José 

Rodrigues Miguéis na Seara Nova ia-se tornando cada vez mais árduo, devido à 

conjuntura política que o país atravessava, já descrita na primeira parte do nosso 

trabalho. Os textos começaram, na verdade, a ser censurados. Por exemplo, no 

número 101 de 30 de Junho de 1927, surge na primeira página da revista o seguinte: 

�o presente número foi visado pela comissão de censura�. 

Esta atmosfera asfixiante estava a frustrar o jovem recém - formado que, 

tendo obtido uma bolsa, em 1929, não hesitou em  partir para a Bélgica, a fim de 

estudar Ciências Pedagógicas. Envolvido com o curso para o qual sentia mais 

apetência do que para o de advocacia, o jovem Miguéis quase esquecia os 

problemas que se passavam em Portugal, quando recebeu ecos da Seara Nova.  

Este �Dom Quixote do amor puro à pátria, às gentes e às letras�,  fiel aos 

seus ideais, não se coibiu de exprimir a sua opinião sobre os assuntos que ele 

convictamente considerava pertinentes para a transformação da sociedade 

portuguesa, valendo-lhe por vezes a discriminação por partes dos amigos. Foi o que 

aconteceu aquando da publicação do artigo intitulado �Conceito da revolução em 

Eça de Queirós�, de 20 de Março de 1930, da autoria de Castelo Branco Chaves. 

Transcrevemos, parcialmente, o artigo, uma vez que esta temática vai ser discutida, 

desta vez sem animosidades e sem rupturas, entre José Boleto e o engenheiro 

Sarmento, personagens ficcionadas da obra que seleccionámos para objecto do 

nosso estudo. Vejamos: 

                                                
14 Poderá estar implícita uma crítica  à Crítica. Também José  Régio  desvaloriza o trabalho dos 
críticos, os�amadores de antiguidades . Em vez de lhes alargar o gosto, a erudição amarelenta -lhes 
a alma � Lisboa 1984: 80)  
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 A geração de 70 �foi das raras élites revolucionárias que Portugal possuiu e 

das que mais nobre e persistentemente tentou empreender a reforma da 

mentalidade e dos costumes nacionais (�) transformar as mentalidades, 

cultivando-as, regenerar os caracteres, melhorando-os, eis o fim superiormente 

revolucionário da obra de Eça (Neves.1990: 52).  

 

Castelo Branco Chaves citava um excerto de Antero de Quental proferido nas 

célebres conferências do casino, a propósito das Causas da Decadência dos Povos 

Peninsulares, onde Antero define revolução nestes termos: 

 
 Revolução não quer dizer guerra, mas sim paz: não quer dizer licença, mas 

sim ordem, ordem verdadeira pela verdadeira liberdade. Longe de apelar para 

a insurreição, pretende preveni-la, torná-la impossível: só os seus inimigos, 

desesperando-a, a podem obrigar a lançar mãos das armas. Em si, é um verbo 

da paz porque é um verbo humano por excelência (Quental 2005: 32). 

 

     José Rodrigues Miguéis discordou da análise feita por Castelo Chaves e, apesar 

de residir na Bélgica e já estar afastado dos trabalhos da Seara, enviou para a 

revista dois artigos intitulados �Sobre os fins e a coragem nos meios de actuar�( 

Miguéis 1930: 58) declarando que, para si, o importante era adquirir-se a 

consciência histórica do momento em que se vivia. Além disso, ser democrata ou 

socialista porque Antero o fora e como ele o fora, ou abdicar da acção porque Eça 

fora um socialista doutrinário, era absurdo e risível. Assumindo-se defensor de 

métodos de acção divergentes dos de Castelo Branco Chaves, Miguéis argumentava 

assim:  

 
Mas repudiar as democracia, porque ela nasceu pela força - não obstante ser um 

produto ideológico � seria o mesmo que renegar a vida que a ferros se libertou do seio 

materno, onde por um acto de amor foi concebida. Na medida, pois em que a violência foi 

reconhecidamente necessária para fazer a revolução em França, ou a República em 

Portugal, nenhum idealista, democrata sincero, e adversário da violência sistemática, a pode 

repudiar ou negar (Miguéis 1930:60). 

 

     A fidelidade aos seus ideais era tal, que Miguéis não se eximia de criticar até os 

directores da Seara Nova, facto que não agradou aos dirigentes, que publicaram um 

artigo declarando que  
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o pensamento social  e  político apresentado por Castelo Branco Chaves, no 

seu artigo sobre Eça de Queirós, concorda de maneira completa com as 

concepções da democracia que sempre temos defendido na revista � o que só 

por lapso de atenção  não terá sido visto  por Rodrigues Miguéis  (Neves 

1990:53) 

 

Esta nota de apoio a Branco Chaves e outros artigos publicados, nomeadamente, 

o de António Sérgio, que o acusou de bolchevista, ditaram a formalização do pedido 

do seu afastamento da revista. Esta decisão motivou por parte da direcção da revista 

(Raul Proença, Câmara Reys, entre outros) a publicação de uma comovida nota de 

reconhecimento e efusivo agradecimento pelo empenho, que durante oito anos 

Miguéis dedicara à revista, considerando que, pela inteligência, pelo seu carácter e 

pela sua cultura, a sua saída da revista era uma perda de muito valor. 

Apesar de todo o reconhecimento e apreço manifestados pelos seareiros, a 

propósito das qualidades intelectuais e humanas do nosso escritor, a verdade é que 

as palavras dos directores da revista marginalizaram ideologicamente Rodrigues 

Miguéis.  

 

A empatia entre Miguéis e Raul Proença manifestava-se a vários níveis. Porém, 

as diferenças ideológicas eram algumas: Rodrigues Miguéis era conotado com o 

partido comunista, conforme já referenciámos enquanto , por exemplo, Raul 

Proença repudiara o comunismo, o anarquismo ou o integralismo, por atentarem 

contra a natureza e dignidade do homem. Raul Proença preocupou-se em defender 

um socialismo que se realiza dentro da ordem e dos métodos democráticos, 

nomeadamente, no seio do parlamentarismo. Este modelo político nunca reconhece 

ao Estado qualquer poder absoluto sobre o indivíduo, razão por que Proença  

repudiou o conceito de vontade - geral de Rousseau, por se sobrepor ao juízo 

individual de «cada um». O seu socialismo pugnava por uma intervenção 

progressiva e não abrupta e violenta do Estado na regulamentação das actividades, 

para pôr termo à anarquia económica e estabelecer uma maior justiça distributiva. 

Não via na propriedade um direito absoluto, pois que exigia uma regulamentação 

que lhe retirasse o carácter soberano e irresponsável, impedindo-a de colidir, como 

tantas vezes sucedia, com o valor ético da personalidade e, consequentemente, com 

o maior bem da comunidade. 
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Se os seus amigos admitiam que o seu valor fazia falta à revista, que assim 

ficava mais pobre, para a censura, José Rodrigues Miguéis era persona non grata. 

A muitos  dos seus trabalhos foi-lhes vedada a publicação e outros foram 

apreendidos pela PIDE. Só para dar um exemplo, foi o que aconteceu a uma carta 

endereçada a Mário Neves e ao artigo intitulado �Da Fatalidade à Consciência�, 

nunca devolvidos ao autor. Também a publicação dos capítulos de Idealista no 

Mundo Real foi proibida pelos censores. Segundo informa Maria Angelina Duarte, 

em Prefácio à referida obra, os primeiros capítulos de Idealista no Mundo Real 

foram, a pedido do próprio autor, originalmente publicados na Seara Nova, entre 

Janeiro de 1964 e Abril de 1965. O último segmento que viera a público era seguido 

de uma declaração informando que, por motivos alheios à vontade dos directores e 

à do autor, se suspendia naquele número a publicação do romance intitulado 

Idealista no Mundo Real. Mais uma vez, após encómios e agradecimentos por parte  

dos directores da revista, o autor de Pass(ç)os) Confusos era arredado da estimada 

revista. Esta divergência ideológica vai mais tarde dissipar-se e �o jovem 

bolchevista� vai �reconciliar-se� com António Sérgio e com os ideais da primitiva 

Seara Nova. 

Perseguido pelas suas ideias15 e pela propensão para viver à margem da 

asfixiante sociedade lisboeta e pelos problemas de âmbito familiar, Miguéis viu-se 

forçado a abandonar a terra que o vira nascer e partir para os EUA, acontecimento 

que produz as comovidas palavras de José Gomes Ferreira, nas páginas do seu livro 

A Memória das Palavras ou o Gosto de Falar de Mim:  

 
Ainda trago na pele o desconforto lívido com que naquela manhãzinha da 

Brasileira ao Rossio de há vinte anos e tantos anos ouvi o José Rodrigues 

Miguéis anunciar-me a próxima partida para a América do Norte. Olhei-o com 

a sensação de a pátria ficar mais pequena (Ferreira, apud, Neves 1990:69).   

 

 

 

 

 

 

 
                                                
15 �O seu posicionamento anti � salazarista, o tom realista e crítico dos seus escritos, cedo atraíram sobre si a 
repressão� (Mónica e Barreto 1999:460). 
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1.3. ENTRE A CRÍTICA E A AUTOCRÍTICA  

 

A distância física que separava o autor de Páscoa Feliz era, efectivamente, 

colossal, mas a pátria não ficaria mais pequena se �os Gurus da vida literária 

portuguesa� (Neves 1990:237) não boicotassem a publicação dos seus livros.  

Se alguns escritores, os verdadeiros criadores da obra de arte, apreciavam a obra 

do Miguéis, os �gurus�, onde se encontravam alguns dos seus amigos, �os amigos 

de Peniche� (Neves 1990:215), segundo o próprio escritor, rotulavam a sua 

literatura de mórbida e subjectivista, proletária, impressionista, neo-realista, entre 

outros comentários, por vezes nada valorativos, como aconteceu a propósito do 

romance Uma Aventura Inquietante. Ouçamos a observação irónica do escritor: 

 
Ouvi comentários animadores, outros cépticos, e até hostis. Pessoas gradas e 

pensantes, da minha laia e do meu arraial, que nunca produziram grande coisa 

� porque a abstenção e o protesto, tudo prometendo, nunca dão o flanco- 

diziam-me no Rossio da Lamentações e das Boas Intenções: 

�Que diabo é que Você [ênfase] encontrou neste romance para o traduzir? Isto 

não tem nada que se aproveite!� (Miguéis 1995:270) 

 

Para melhor entendermos esta crítica, lembremos que a obra em questão foi 

publicada no jornal O Diabo, com o pseudónimo de �Ch. Vander Bosch�, hipotético 

escritor belga de que Miguéis seria, apenas, o exímio intérprete. Mas o que mais 

magoava o escritor era a tacanhez de quem não conseguia entender a profundidade 

da obra: a problemática inerente à condição e existência do homem; a 

responsabilidade na liberdade e o dever de comparticipar, acatar e lutar. Este 

espírito leva o autor a questionar-se se �a nossa relativa esterilidade em tantos 

domínios não será precisamente o fruto deste antigo dogmatismo do Absoluto, sob 

o qual se disfarça, talvez, beatamente, o horror aos suores da paixão! (Ibidem:271-

272). 
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Se Uma Aventura Inquietante foi alvo de algumas apreciações, o mesmo não se 

passou aquando da publicação de O Milagre Segundo Salomé, em que a indiferença 

e o silêncio por parte da crítica deixaram o escritor irritado16, porque considerou 

que esta atitude de silêncio, perante uma obra de tal envergadura, revelava boicote e 

crassa ignorância. Mas como, mesmo nos momentos de crise, o Autor não perde o 

humor, O Milagre Segundo Salomé passou a designar-se, familiarmente, como o 

romance fantasma.  

Nem sempre, porém, a crítica foi hostil à sua obra. É o próprio autor que em 

�Nota do autor (à segunda edição) de Páscoa Feliz assevera:  

 
Com excepção da presença, que a tratou com juvenil severidade pela mão do 

meu amigo Albano Nogueiro, a crítica foi pródiga com a Páscoa. O Dr. João 

de Barros saudou-a como �estreia vitoriosa� O Jornalista David Cravalho viu 

nela, generosamente, um romance �proletário�. Casais Monteiro (em carta, do 

Porto) acentuou e aplaudiu a nota de angústia. Hernâni Cidade chamou-lhe �a 

mais notável revelação de romancista da nova geração�. Para o jornal O Raio, 

da Covilhã, eu era �racionalista, e a minha arte social�. Assim disse também 

Julião Quintinha. Ao contrário, José Osório de Oliveira achou que eu não 

trouxera para este livro as minhas �preocupações políticas e sociais� (Miguéis 

1994:134-135).   

 

    Não obstante esta prodigalidade por parte de crítica, Miguéis considera que 

os críticos não entenderam integralmente a sua obra (de novo o registo da 

incapacidade revelada pela crítica para fazer uma análise profunda da sua obra) e 

que se preocuparam em etiquetá � la ou encontrar - lhe influências. Prestemos 

atenção à contundência do seu discurso:  

 
Com o nosso hábito das fáceis generalizações e das classificações 

comparativas (�) nunca hesitamos em situar um escritor num quadro feito, 

em etiquetá-lo como a um bicho empalhado de museu de história natural. Eu 

teria de ser criptogâmico, ou angiospérmico, celenterado ou coleóptero. De 

outro modo, não estaria dentro da lógica, seria absurdo, inesperado, 

inquietante. Não se admite que seja eu mesmo, tenho que ser- tenho até que 

escolher entre ser -  russo ou queirosiano, romântico ou realista. Não posso ser 

                                                
16 Camila Miguéis em entrevista a Maria de Sousa comenta  assim a reacção de Rodrigues Miguéis: 
�� ficou magoado, ficou muito, muito desencorajado ao ver esse silêncio total �(in Almeida 2001: 
234) 
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outra coisa, e esta fatalidade persegue-me. (�) É tal o hábito, entre nós, do 

copianço e do plágio, a desconfiança no trabalho criador, que � embora 

empenhados em pregar a inconfundível originalidade do Português � não 

fazemos na realidade senão demonstrar a cada passo com gosto e acinte, a sua 

perfeita incapacidade criadora. E sufocá-la. (Miguéis 1994:136) 

 

Por estas palavras e por outras escritas pela mão de Miguéis, podemos concluir 

que a crítica é implacável com a falta de originalidade e a falta de inovação, mas 

não perdoa a quem ouse ser diferente, original e inovador. É esta incoerência 

endémica dos portugueses que não deixam este país sair deste atroz impasse. Como 

o nosso autor ousou divergir do estabelecido, passou ao ostracismo. Demos, mais 

uma vez, voz ao artista:    

 
Parece (�) que não sou  neo-realista, nem humano nem nacionalista, nem 

moderno, nem antigo. Não sou nada. Não satisfaço nenhum standard ou 

padrão, nenhuma ideia esquemática e preconcebida dos sabichões desta 

Alameda Tavirense dilatada às dimensões nacionais e às pretensões 

universalistas. É talvez porque sou eu, sou diferente, sou outro, não me 

confundo? Afinal de contas pessoal? (Miguéis 1994:136) 

  

Ainda a propósito do neo-realismo nas suas obras, ouçamos a 

pergunta de retórica: 

 
Se o meu neo-realismo, onde existe, não é dos que se metem pelos olhos 

dentro, dos que satisfazem à vista desarmada os catalogadores e agrimensores 

da literatura e da vida (�) pergunto eu se não será preferível que eu dê uma 

nota destoante, e permaneça fiel à minha maneira, sincero, espontâneo e 

laborioso, variado na minha unidade essencial (Miguéis 1994:137)? 

   

 Também à crítica que assegura que Páscoa Feliz era influenciada pelos russos e 

por Dostoiewsky, em particular, Miguéis responde com uma pergunta que incide 

sobre a questão de saber se não haveria então fora da Rússia problemas de 

consciência, piedade, ambivalências, misticismo, obscuridades de alma?  

Ainda a respeito dos comentários às suas obras, o criador reitera algumas 

análises e exacerbações já feitas noutros livros: 
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Devo a muitos críticos nacionais e alguns estrangeiros, em especial brasileiros, 

muitas e ricas provas de apreço eu nunca saberei agradecer suficientemente, e 

ainda menos retribuir. Mas, como os escritores, acho eu, ressinto-me de ver 

que vezes lhes escapam subtilezas de intenção ou composição que tenho muito  

a peito, e até aspectos de capitais  do meu trabalho; ou de que me elogiem por 

coisas que reputo secundárias, censurando �me outras que julgo úteis ou boas. 

(�) 

Se escrevo uma pecinha ou conto dramático em um acto- aqui �d´el rei, que 

que �isto dava para um  drama em três actos ( ou cinco) actos!� Mas se foi 

aquilo que eu entendi escrever, ou me saiu e não Outra Coisa! (�) Se escrevo 

ou publico, porém, uma peça em dois ou três actos, ela passa despercebida. Ou 

não tem qualidades cénicas. Se faço uma novela com enredo ou plot, sou bota 

de elástico, estou atrasado, obsoleto para a  era da Nova ou Novíssima Vaga  

do Nouveau - Roman, do anti �  romance   e do anti � tudo ( mas não será isso 

prova do meu anti), romances sem entrecho, sem personagens, sem diálogo, 

sem cronologia , sem análise, nem psicologia(�)  

Se escrevo, porém um romance ou história sem enredo ( A Escola do Paraíso 

é um continuum não tem plot nem solução, como a paisagem da vida ), não 

entendem, não  leram como Romance, não é romance, é um enfeixado de 

contos mal cerzidos. Ao invés, os meus contos e novelas parecem-lhes 

romances �condensados� ou �resumidos�! Mas filhos, ocupados a ganhar o 

pão que o Diabo amassou, não tive tempo de os diluir, esmiuçar, assoprar em 

romance (Miguéis 1996: 470-471). 

 

Aos obcecados pela imprescindibilidade da mensagem na obra literária, 

responde sarcasticamente o nosso criador da obra de arte:   

 
Ainda resta a Mensagem: onde está ela, a rica, a fecunda, a eficaz 

mensagenzinha, sem a qual aos olhos deste honrado e inofensivo manga-de-

alpaca, não há progresso, nem cultura, nem literatura, e esta não passa de uma 

batata com bicho? Mas a Mensagem é a obra ela própria, meu caro prosélito 

de teorias e slogans constringentes da criação. E por isso ela é o que é. Saberá 

ele ler ao menos nas entrelinhas? ou só o  óbvio, o aparente, o definitivo, o 

irrecusavelmente catequese   se lhe mete pelos olhos até ao miolo? Ai, não 

quero alongar-me agora em desquisições literárias! (Miguéis 1996: 471-472). 

 

A crítica é acusada, mais uma vez, de possuir pouca agudeza de espírito. A 

propósito de �O Chapelinho Amarelo� antecipar os crematórios do nazismo, o 

Autor fala do �que passou despercebido a muitos críticos� (Miguéis 1995:225). De 
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igual modo, �a crítica arguta e especiosa� (Ibidem:225) parece não ter notado que 

�Cinzas de Incêndio� foi concebida em pleno fervor da primeira grande convulsão 

nacionalista da Indochina, por alturas de 30. Também lamenta o comentário de um 

�crítico algo azedo� a propósito da �Linha Invisível�. Ouçamo-lo: 

 
Ao comentá-la, um crítico algo azedo a quem já os gritos da Margarida de 

�Morte de Homem� vinham arrepelado os nervos, achou que a �conversão�de 

Aurélio era brusca de mais ou não estava suficientemente justificada. O leitor 

de senso percebeu decerto, antes do crítico, que a reviravolta do filho � família 

já se encontrava implícita ou em fermentação no personagem, como aliás o 

mostram e o dizem claramente algumas passagens da noveleta (Miguéis 1995: 

226). 

 

Embora se questione se valerá a pena comentar tal obtusidade, o escritor lá 

vai referindo a intuição desencaminhada ou a má - informação e os rancores 

literários, sublimados em sabedoria, as causas destes �bibliofágos , obcecados por 

doutrinas, esquemas e modas, escrevem do que lêem, mas de vida pouco ou nada 

conhecem (Ibidem:227)�. 

 Na �Nota do Autor� a Nikalai, finaliza com esta observação sobre os 

críticos:  

 
Alguns, extrapolando ao lê-la, chegarão a talvez conclusões que 

quanto a outros messianismos e regressos � Isso é com eles. E claro espero, 

com isto, melhorar o conceito em que sou tido em certos sectores da nossa 

perpétua insatisfação. Mas confesso que a Reputação é uma coisa que nada ou 

pouco me importa já�( Miguéis 1995: 249-250).  

 

Este cansaço, eivado de indiferença, está igualmente patente no paratexto 

de O Milagre Segundo Salomé 2, em que depois de explicar como surgiu a ideia de 

escrever sobre o milagre, o autor desabafa assim: �mas pouco importa o que 

venham a dizer cavadores de antiguidade e ruínas e necrófilos das letras: 

(Idem1995: 355) 

Um dos ensaístas que produziu críticas nem sempre totalmente valorativas 

da obra migueisiana foi Óscar Lopes, com apreciações nem sempre bem recebidas 

por Miguéis. A crítica do escritor aos que não leram a �Escola do Paraíso como 

romance�é dirigida a Óscar Lopes. Vejamos o excerto sobre as considerações deste 
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retirado de Cinco Personalidade Literárias, onde se refere a temas reiterados 

obsessivamente por Miguéis:  

 
    Vou encarar os dois últimos livros de Miguéis à luz do que neles me 

parece ser ainda o mais explícito, constante e dominante problema da sua 

carreira de ficcionista e memorialista; o problema de reintegrar, no plano 

prospectivo da acção convivente ou no plano retrospectivo da memória, uma 

personalidade que é inicialmente dada como sujeita a um estranho «tropismo 

da obscuridade, da confusão e do pecado», sujeita a uma obsessiva autodivisão 

e autonegação. Recordemos que Páscoa Feliz, o livro de estreia de Miguéis, 

põe logo esse problema de reintegração do eu a partir de uma situação 

dostoievskiana, situação onde se manifesta um livre-arbítrio aparentemente 

inexplicável) através do crime e do subsequente remorso. (Lopes 1961) 

 

Maria Saraiva de Jesus corrobora esta análise feita por Óscar Lopes, 

referindo que �essa relação dialéctica entre o indivíduo e a sociedade não se chega 

a concretizar na praxis literária de Páscoa Feliz, devido às limitações da 

focalização autodiegética e às contradições e ambiguidades que se estabelecem 

entre a auto - imagem do protagonista e a sua actuação diegética que se deixa sem 

perfeita consumação uma tríade moral diferente da dostoievskiana (determinismo � 

arbítrio � remorso) (Jesus 2002: 217-239).  

A propósito da focalização migueisiana, David Mourão - Ferreira no estudo  

�Avatares do Narrador na ficção de Miguéis�, afirma existir a  utilização alternada 

da primeira e terceira pessoas em grande parte das suas obras. E acrescenta que a 

�audácia e a novidade de semelhante processo� se caracterizam por um �absoluto 

desafio às convenções tradicionais de todas as modalidades do discurso narrativo� 

(Mourão � Ferreira 1989: 193). Fala mesmo da �moderníssima fusão com o autor e 

a personagem numa experiência que não tem paralelo na literatura portuguesa� 

(Ibidem:195). 

Na mesma linha de pensamento, Álvaro Manuel Machado diz que 

 
�O exílio voluntário faz com que os seus livros tenham, além de uma 

grande inovação relativa aos modelos narrativos tradicionais, uma carga 

dramática materializada na ausência, expressa através da composição 

magistral dos seus narradores e das suas personagens. (Machado 1996:316)  
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Como se não bastasse o carácter pouco certeiro da crítica, também o seu nome 

e o título de alguns dos seus livros são alvo de trocas, factos que lhe provocam 

�arrelias�. Em �Lamento � Sátira da Sazão Quente�, inserto em É Proibido 

Apontar, numa retrospectiva cómica, Miguéis refere que a confusão com os títulos 

de alguns dos seus livros �assume proporções de jogo de massacre�( Miguéis 

199:469). A Páscoa Feliz - �livro infeliz� lhe chamou em artigo um �compatriota 

letrado(?) e trombudo�(Ibidem : 469), no Brasil, onde os jornalistas  nativos o 

acolheram com simpatia em 1949, tem sido  com frequência Páscoa �Florida�, por 

confusão com um título de Romain Rolland. À obra Onde a Noite se Acaba já foi 

chamado �Onde a noite acaba�,  �A noite não se acaba�,  e �Onde a noite se 

apaga�; �O Natal do clandestino� é confundido com �A noite do clandestino�. A 

Gente da Terceira Classe �teima em ser de�. Eles lá sabem porquê� diz o autor 

(Ibidem:469). 

 Se as trocas dos nomes lhe têm dado �arrelias�, com as traduções, as 

consumições continuam. Por isso, a sua aversão a traduções, vejamos: 

 
Um sábio nosso de exportação, citando-me numa enciclopédia francesa, 

com o que supunha talvez condenar-me à imortalidade, chamou-lhe - ouçam 

bem ! La naissance  du clandestin, e o mesmo fez ao �Natal do Dr. Crosby� 

(�) e à Páscoa (�) chamou La Pâque heureuse!. A tradução correcta seria 

Joyeuses Pâques  (�) Mostrou ele assim não me ter visto nem lido e ignorar  

os elementos da língua francesa. ( �) O tradutor italiano de �Saudades para a 

Dona Genciana� (�) fez dela um aborto ( Miguéis 1996: 469)  

   

Rodrigues Miguéis não lamenta apenas a falta de argúcia da crítica 

relativamente às suas obras, mas também a obras de outros escritores, como 

aconteceu com Os Pobres, de Raul Brandão, que esperaram vinte anos pela 

consagração que só veio com o triunfo da tradução castelhana. Passados vinte 

anos, ainda existiam algumas centenas de exemplares da edição original. Esta 

injustiça revoltou sobremaneira o nosso escritor.  

Outra escritora amiga de José Rodrigues Miguéis, ainda mais injustiçada pela 

crítica e pelo público, foi Irene Lisboa, escritora de primeiríssima água, cuja obra 

literária não gozou nunca do favor do público. Os seus livros escoavam-se 

lentamente, quando não jaziam invendáveis a atulhar os armazéns dos textos 



 56

rejeitados. Pior trajecto,se possível, veio a ter a sua obra pedagógica, quase de todo 

ignorada ainda hoje, dispersa pelas páginas esquecidas de jornais e revistas.17 

Pela leitura das notas de autor que fizemos, concluímos o seguinte: uma vez 

que o Autor apresenta com honestidade intelectual todas as explicações e 

comentários que ele entende serem fundamentais para a compreensão crítica das 

suas obras, revela não aceitar que detectem nas suas obras influências que elas não 

seguiram, pelo menos conscientemente por parte do autor. Revela ainda não 

compreender que os críticos sejam de certa forma superficiais e parciais.                                                      

Não pretende de modo algum ser este trabalho um levantamento de crítica 

negativa, até porque o nosso escritor tinha muitos amigos que ele referem de modo 

sistemático e elogioso, designadamente, Mário de Castro, José Gomes Ferreira, 

Danton Coelho, Jorge de Sena, Câmara Reys, Raul Proença, Mário Neves, Bento 

de Jesus Caraça, entre outros. E algumas obras mereceram, já na altura, recepções 

críticas bastante favoráveis, como aconteceu com Páscoa Feliz e com Escola do 

Paraíso, romance cuja originalidade estrutural - associando à narração na terceira o 

emprego do presente - foi muito apreciada.  

Algumas destas críticas e a perseguição de que foi alvo terão, contudo, 

entristecido o autor de A Escola do Paraíso, apesar deste afirmar que a crítica 

pouco importava, que não era o rótulo que lhe interessava, mas sim a substância. 

Neste aspecto, somos levadas a subscrever integralmente as palavras de Onésimo 

Teotónio, atrás citadas, pois o seu amor à pátria e o seu valor nunca foram 

verdadeiramente reconhecidos. Segundo Mário Neves, nem mesmo o 25 de Abril 

de 1974, momento tão ansiado por Miguéis, diminuiu a sua decepção. Na verdade, 

o escritor, um homem do povo, um pertinaz defensor da gente humilde, que tantos 

anseios manifestou pela instauração no país dos princípios da liberdade e da 

justiça, sentiu-se, por diversos factores, frustrado, � marginalizado para qualquer 

forma de intervenção válida, na altura em que se verificavam as mais profundas 

mudanças políticas� (Neves 1990:147).  

Magoado, mas sempre fiel aos seus princípios, declinou o convite para 

discursar no 10 de Junho de 1979. Ouçamos os seus argumentos, em carta 

endereçada a Mário Neves: �Recusei condecorações e homenagens � honras que 
                                                
17 Ao longo da história proliferam os escritores, cujo reconhecimento se fez postumamente. Como 
refere Maria Luísa de Castro Soares, no estudo �Dos mitos em Camões a Camões como mito�: � A 
fortuna literária de Camões, mal reconhecida em vida, elevou �o a post mortem a símbolo de 
portugalidade e da consciência poética.� (Soares 2005:572)   
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não mereço � mas que também não rendo aos muitos heróis e génios que na nossa 

terra pululam! (Não cito nomes �)� (Ibidem:242). Nem o parecer do júri que 

propôs o seu nome para sócio correspondente da Academia das Ciências de Lisboa, 

realçando o papel que desempenhara �na defesa e ilustração da língua portuguesa� 

(Ibidem:248) chegara para dissipar a mágoa que o acompanhou até à morte. 

 Em �Nota do Autor (À terceira edição)� de Onde a Noite se Acaba, com 

data de 1941, o escritor refere que, em 1940, se dispunha a vir ocupar o seu 

obscuro posto na fila dos escritores portugueses contemporâneos, devido  ao 

agravamento das circunstâncias mundiais: às dificuldades de comunicação e à 

complicada rede de censuras aliadas, decorrentes da segunda guerra mundial: 

 
Sentindo-me arrumado na prateleira dos escritores �passados�, 

cheguei a nutrir um vago ressentimento contra os que ignoravam ou só de leve 

afloraram a significação e alcance, a temporalidade ou actualidade de algumas 

destas histórias (Miguéis 1995: 224).  

 

A sua obra não foi compreendida, porque Rodrigues Miguéis foi um 

precursor, um homem de visão, que ia muito à frente do seu tempo (Marques 1995: 

X). Em Nikalai! Nikalai! Encontramos, com duas décadas de antecipação, muitas 

análises políticas que acontecimentos e transformações sociais ocorridos na Europa 

de Leste vieram comprovar. Será por isso que ele se refugiava nos anos vinte? 

Jorge de Sena disse-lhe, efectivamente, que ele era um escritor dos anos vinte, ao 

que Miguéis responde em desabafo: �nem sequer dos trinta� (Miguéis 1995:231). 

 A sua obra não podia aparecer nas histórias da crítica literária catalogada 

como referência de qualquer movimento, porque é sui generis. A verdade é que, 

por vezes, chega mesmo a ser precursor de determinadas correntes. Segundo 

Teresa Martins Marques, José Rodrigues Miguéis publicou em O Globo, 

conjuntamente com o matemático Bento de Jesus, um artigo com questões de 

natureza político - social, antecipando alguns vectores críticos de tendência neo-

realista. Também o seu pioneirismo se manifesta no advento do surrealismo. 

Vejamos:  

 
 �Às vezes, (�) o material dos sonhos, que o Surrealismo adoptou, e 

eu fui dos primeiros a usar entre nós, na Páscoa (o que ninguém notou) e em 

outras histórias �� (Miguéis, apud Neves 1990:155).  
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O realismo de Miguéis consiste numa fusão original do Presencismo e do 

Neo - realismo, permanecendo, ao mesmo tempo, independente dos rígidos 

cânones dos dois movimentos (Jesus 2002 217-239) . Pelo facto de viver numa 

época influenciada pelo presencismo e pelo neo-realismo, é natural que partilhe 

das preocupações de algumas doutrinas de ambos os grupos. Maria Saraiva de 

Jesus afirma mesmo que as obras Páscoa Feliz e Uma Aventura Inquietante 

mostram sinais de psicologismo de raiz presencista (Ibidem: 217-230)  

No seu estudo � Miguéis Seareiro�, Ana Maria Alves considera que o facto 

de não ser referenciado como pertencente a nenhuma corrente literária não o deve 

ter afectado sobremaneira, até porque o seu estilo independente, insubmisso e 

precursor parece ser avesso a escolas literárias. É o que podemos depreender das 

suas palavras:  
 

� Alheei-me do �vanguardismo (..)� Nem conformar-me com teorias 

sem as quais o romance em geral e o nosso em particular gozariam de bem 

melhor saúde.  Até hoje, a parte alguma inconsciente imitação de forma ou 

tonalidade, coisa de que ninguém está livre, não procurei modelos em 

Portugal, nem mesmo em França, que os tem para tudo. Procurei sim, como 

criador (se tal ouso dizer), preencher a meu modo, obscuramente e à margem  

a lacuna ou vão que entre nós separa a época de Eça e Fialho, ou a de Raul 

Brandão, da de Aquilino e seus sucessores ou epígonos, incluindo  ferreira de 

castro e os neo-realistas (Miguéis 1995: 349-351).  

 

 Preocupado com a saúde do romance está igualmente David Mourão -

Ferreira que, a este propósito, se solidariza com o Autor de A Escola do Paraíso. 

No seu estudo  

 �Avatares do Narrador na ficção de Miguéis�, exprime-se nestes moldes:  

 
(�) e a exemplo do que o próprio Miguéis também declarou, tão - 

pouco me entusiasmo hoje �com teorias sem as quais o romance em geral e o 

nosso em particular gozariam de bem melhor saúde�.   Quanto a mim, há pois 

é que mergulhar no oceano dos textos, manter os olhos bem abertos e não 

sonhar demasiado em apor-lhes aquelas quadrículas que logo ficam 

encharcadas e pingonas ao primeiro levante de uma nova leitura. (Mourão - 

Ferreira 1989:189). 
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Também José Régio desvaloriza o trabalho dos críticos, os �amadores de 

antiguidades. Em vez de lhes alargar o gosto, a erudição amarelenta -lhes a alma� 

(Lisboa, apud, Régio 1984:80).   

Em suma, Rodrigues Miguéis não está sozinho na valorização da criação 

literária em detrimento de alguma crítica literária  

Porém, se como criador não aceitava certas críticas, como leitor não 

perdoava nenhuma falha. Vejamos: 

 
    Miguéis leitor atentíssimo, apontador de erros, que ironiza, troça, 

contra - argumenta, chama nomes e puxa as orelhas aos escritores distraídos, 

sem se preocupar com os nomes mais ou menos célebres que possam 

ter�(Almeida 2001.247).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 60

 

 

 

 

 

1.4. O AUTOR E O REALISMO ÉTICO  

 

 O movimento neo-realista é contemporâneo de José Rodrigues Miguéis, autor 

considerado por Óscar Lopes e António José Saraiva � o ficcionista mais 

importante daquilo que designamos como realismo ético� (Saraiva e Lopes 1985: 

1075), distinguindo-o do Neo - Realismo  pelo seu sentido individualmente ético 

e socialmente retrospectivo. Páscoa Feliz é, segundo Óscar Lopes, a melhor obra 

de um realismo dostoievsquiano já aclimatado entre nós por Raul Brandão 

(Ibidem: 1075).  

No estudo �O Neo - Realismo e a Visão da Pobreza na obra de José Rodrigues 

Miguéis� Maria Saraiva de Jesus�refere que  

 
 é a solidariedade humana, apenas sugerida ou manifestada explicitamente 

por um narrador que ajuíza dos males e condicionantes daquilo que narra, 

sugerindo vias de resolução para alguns problemas norteados por valores 

humanitários, que sustenta o realismo ético do autor de É Proibido Apontar 

(Jesus 2002 : 239)  

 

José Rodrigues Miguéis, no dizer de Teresa Martins Marques e Maria 

Saraiva de Jesus não é propriamente o que se costuma designar um escritor neo-

realista, porém O Pão Não Cai do Céu será a sua obra mais próxima do cânone do 

neo-realismo. Na mesma linha de pensamento se inscreve Ana Maria Alves que 

assegura que O Pão Não Cai do Céu é � o mais político dos seus romances e 

curiosamente o mais neo - realista� ( Alves, apud: Miguéis 1989:  299). 

Não são só as duas obras referidas que se enquadram no cânone neo-

realista, uma vez que é a mesma Teresa Marques que, em Introdução à obra É 

proibido Apontar, diz que o título �Porque te calas, Amândio� é �um dos mais 

belos trechos neo-realista da literatura portuguesa�( Miguéis 1996:VI). Para Maria 
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Saraiva de Jesus, os contos mais próximos da estética neo-realista são �A Linha 

Invisível� e �O Acidente�, insertos no volume Onde a Noite Se Acaba.  

Em �A Linha Invisível� é, através da descoberta por parte de Aurélio do 

sentimento de solidariedade pelos problemas dos revoltosos que se revela o 

realismo ético de Miguéis. A responsabilização ética do indivíduo, enquanto parte 

de um todo social é o traço mais marcante da temática do autor. A crítica às 

condições exteriores que limitam a vida humana é uma preocupação constante da 

sua escrita (Jesus 222-224). 

Curiosamente a solidariedade norteia igualmente a vida dos que, 

verdadeiramente, por variadíssimas razões, vivem à margem da lei. É o que 

podemos depreender das palavras do narrador, a propósito do viajante 

clandestino: 

 
 Mistério, mistério! A solidariedade é outra lei sagrada entre os 

homens que vivem à margem da vida. (Miguéis 1995:36) 

 

A solidariedade levada aos extremos, ao ponto de mudar o rumo de uma 

vida, é manifestada pela personagem principal do conto �Uma carreira cortada�, 

em que um estudante de medicina se solidariza com os problemas de uma florista 

de 17 anos. Movido pelo altruísmo e talvez pelo amor que sente pela florista, o 

estudante arranjou pretexto para lhe comprar flores, com o objectivo de prolongar 

os encontros com a florista. Na época de avaliação, teve, como objecto do seu 

exame, o cadáver de uma jovem que havia morrido de tuberculose. Qual não foi o 

seu espanto, quando descobriu que o corpo que ele preparava para autopsiar era o 

da sua florista. Emocionado, o estudante despiu a bata e abandonou a sala e trocou 

o curso de medicina pelo de vendedor ambulante, transformando assim a sua vida 

num �trapo� (Miguéis 1994:206). 

A florista deste conto não é a única vítima da tuberculose. Outras 

personagens tuberculosas povoam o universo ficcional da obra migueisiana. Por 

exemplo, no conto �Saudades para dona Genciana�; as personagens vão morrendo 

votadas ao ostracismo: � O Julinho rebentava a tossir� (Miguéis 1994.220); a 

Mimi �suava e tossia na cama, ao abandono, como o mais novinho� (Ibidem:225) 

Dona Genciana só parava de gemer de dor (e de abandono) quando lhe 
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ministravam morfina, e o Epaminondas faleceu numa enfermaria no Limoeiro �a 

golfar sangue pela boca� (Ibidem:239).   

A temática da responsabilização ética do indivíduo e a crítica aos 

usurpadores do pão, aos que limitam a vida humana está também presente em O 

Pão Não Cai do Céu, conforme veremos na terceira parte do nosso estudo.  

Ainda a propósito do realismo ético, corroboramos as palavras de Maria 

Saraiva de Jesus, quando afirma que os narradores de José Rodrigues Miguéis 

assumem, geralmente, a capacidade pedagógica de avaliar os actos humanos, de 

ensinar formas de vida, norteadas pelos valores éticos que subjazem à sua escrita. 

Alguns exemplos disso são as palavras proferidas pelo narrador do conto �O 

Cosme de Riba � Douro�, quando critica aqueles que norteiam a sua vida em 

função dos valores materiais, que não compreendem que, sem espírito e sem os 

princípios, tudo o mais é caos.  

Exemplo dramático da não consciência dos direitos humanos está patente 

nas palavras proferidas pela velha do conto �O Acidente� que, após ter recebido a 

notícia da morte do único filho, pedreiro de profissão, bom rapaz, trabalhador, não 

fuma, não anda pelas tabernas, vive com a mãe, �numa barraca do magro salário 

que ele esfola na pedra� (Miguéis 1995:196), vítima da incúria dos patrões, 

profere estas palavras: �-Sabe o que lh´eu digo? Deus Nos´ Senhor ajude a quem 

dá trabalho òs pobres!� (Ibidem:208). Esta expressão é pronunciada duas vezes 

por esta mãe, e pelo narrador, repetição que reforça a incredibilidade da situação.   

 Embora desprotegidos, resignados e tristes, [�homens ajoelhados, de 

cócoras, em pé (�) em silêncio, obstinados, resignados (�). Nunca se houve 

uma voz a cantar� (Miguéis 1995:194], os operários de �O Acidente�, indignados 

com a morte do seu colega, revoltam-se, atingem o encarregado com pedras na 

cara e declaram greve: �Prá greve, rapazes! Hoje ninguém pega mais na 

ferramenta! (Ibidem:209). Por sorte, este protesto não lhes valeu qualquer 

despedimento, dado que os patrões preferiram ameaçar o empreiteiro com o 

tribunal, devido ao atraso das obras. Além dos operários, mais ninguém revelou 

qualquer solidariedade com as causas e as consequências do acidente, inclusive os 

jornais, pois só um matutino deu a notícia na sexta página (vejamos o grau de 

importância), sem referir as causas do acidente, a situação da velha, nem sobre o 

protesto e a carta que os operários redigiram. 
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Outra personagem consciente dos seus direitos -  por isso vive sempre 

revoltada e em conflito com a passividade da família -  é Amanda Carrusca de 

Seara de Vento. Consciente dos seus direitos e determinada em fazer ouvir a sua 

voz e reivindicar os seus direitos, está a maioria das personagens de O Pão Não 

Cai do Céu, conforme desenvolveremos no decorrer deste trabalho.  

 

 

 

 1.4.1. DO UNIVERSO REAL PARA O FICCIONAL   

Eduardo Lourenço, em �As Marcas do Exílio na obra de JR Miguéis�, 

escreve que:  

 
�Tudo o que conta na obra de Miguéis é intensa e obsessivamente 

autobiográfica. A arquitectura ficcional é uma máscara transparente quer da 

sua experiência imediata, ao rés da vida, quer do seu personagem mítico de 

autor à procura de si mesmo � (Lourenço 1981 in Gente da Terceira 

Classe:271-272) 

 

Esta verdade, aliás, é claramente assumida pelo próprio Rodrigues Miguéis 

que confessa o seguinte em �O Espelho Poliédrico�: �Um livro, qualquer livro, 

quanto a mim é um recorte arbitrário numa peça de fazenda, a vida; e a obra do 

escritor, uma autobiografia acidentada� (Miguéis 1996: 471).   

Efectivamente, em muitas das suas obras perpassa um fundo autobiográfico, 

mas como assegura Teresa Martins Marques, �o fundo autobiográfico em nada 

afecta o contrato da ficção, já que o texto ficcional pode sempre remeter para o 

mundo real (�) numa perspectiva de elucidação do universo ficcional.�.(Marques 

apud Miguéis1996:VI).  

  Muitas das suas obras são inspiradas em factos reais: �O Chapelinho 

Amarelo� inspirou-se num caso real� (Ibidem:225); �O Acidente� foi, igualmente, 

ficcionado a partir de um acidente de trabalho presenciado por Miguéis. No 

paratexto  �Explicação ao leitor (da primeira edição)�da obra Gente da Terceira 

Classe, o autor esclarece que �O Viajante Clandestino�, inspirado num caso real (e 

poucas destas histórias o não são) foi escrito em Lisboa (�). �O Anel de 

Contrabando� é outro texto escrito em Lisboa resultado de uma experiência 

individual � (Miguéis 1995:268). A obra Uma Aventura Inquietante nasceu de um 
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acontecimento pessoal, em que Miguéis encontra uma carteira e a devolve ao agente 

policial. O olhar de legítima deformação profissional que lhe atirou o agente de 

serviço deu-lhe o �primeiro rebate de ficção� (Miguéis1995: 267), conta o Autor no 

posfácio �Começo e fim de uma aventura�.  

    Em jeito de prefácio a É Proibido Apontar � Reflexões de um burguês I, o 

Autor apresenta, em 1963, o burguês Mariano � Artur �um personagem de ficção � 

não da pura e desinteressada, mas daquela que guarda os indeléveis resíduos da 

experiência e idealidade do autor� (Miguéis 1990:9), conforme já referimos no 

nosso trabalho. Porém, acrescenta que não se trata de �uma transposição 

autobiográfica, nem sequer o disfarce que [lhe] permita dizer o que de outro modo, 

não ousaria� (Idem:9). De igual modo, no paratexto que antecede a narrativa 

autobiográfica �Um Homem Sorri à Morte - Com Meia Cara�,  Miguéis esclarece 

que �não é do autor que aqui se trata, essencialmente, mas sim do que, na sua 

experiência pessoal, possa ser comum, comunicável, útil até , como exemplo e 

lição, aos demais homens�( Miguéis 1994:150).  

Já na �Nota do Autor� a Nikalai ! Nikalai !, datada de 1971, Miguéis, 

embora assumindo que a �Múmia� utiliza os materiais de experiência e memória 

acumulados não é um texto autobiográfico.  Uma das duras tarefas, ao escrevê-lo, 

foi precisamente a de expurgar quanto possível o livro de quaisquer intenções ou 

opiniões pessoais. O seu narrador (que é preciso não confundir com o autor) 

pretende ser neutro, um observador céptico, algo cínico mesmo, embora dotado de 

poder de simpatia, que distribui indiscriminadamente, ao traçar este quadro da sua 

experiência (Miguéis 1995: 248). Na mesma nota, o autor refere que Nikalai! 

Nikalai! 

 
 tem muito da [ sua] experiência, que foi rica de sugestões e 

responsabilidades; do [seu] convívio com os russos, na sua maioria cossacos, 

para os quais lhe atraiu o desejo de observar de perto o material humano de 

uma literatura que então nos empolgava, e dos acontecimentos de que eles 

haviam sido comparsas ou vítimas (Miguéis 1995: 248).  

 

Em a �Nota do Autor� a Idealista no Mundo Real, com registo de 1963, o 

autor, retrospectivando, sobre o referido romance escrito �lá pelos [seus] vinte e 

poucos anos� (Miguéis 1995:7) informa que o título lhe vem directamente de Raul 
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Proença e assegura que não é um romance histórico nem autobiográfico, por muito 

que nele haja de ambiente real e de experiência pessoal. Não pinta factos, situações 

nem pessoas autênticas, senão que transfiguradas no plano da ficção. Inscreve-se 

inteiramente no quadro do naturalismo com finalidade: �é um romance 

pedagógico, tem essa coragem� (Miguéis 1995:9). 

Na mesma �Nota de Autor� a Onde a Noite se Acaba, também reflecte 

sobre o panorama literário português, a República e a relação entre homem e 

literatura: prevalecendo os nossos deveres crescentes, as restrições que de fora as 

circunstâncias nos impõem, abafam as preocupações artísticas. (Ibidem:230). E 

prossegue:  

 
Homem polivalente se a literatura tinha sido sempre a minha 

preocupação dominante, a vida, o desejo de viver, de conviver e agir, de ser 

parte do todo, num mundo já transbordante de literatura, mas gemendo ainda 

ao peso de horrores desumanos � levaram em mim por vezes, a melhor. 

(Ibidem: 230). 

 

 Este princípio de o Homem social se sobrepor ao homem escritor é 

partilhado pelos neo � realistas. Lembremos a este respeito que também Mário de 

Castro, no seu estudo �Alentejo, terra de Promissão� publicado na Seara Nova 

defende que �acima dos [seus] pruridos de artista estão os brados da [sua] 

consciência moral� (Castro 1931:333). E contínua, dizendo que nunca fizera do seu 

verbo instrumento de interesse, nem o pusera jamais a servir de grinalda: quando o 

usava, era para que cumprisse a sua missão sagrada de elevar as almas, e a energia 

que nela estremecia fosse a própria força da Verdade, da Razão e da Justiça.  

A respeito deste princípio da subordinação do criador às funções do homem 

público, registemos a evolução do pensamento migueisiano que, no ensaio �Uma 

flor na campa de Raul Proença�, escrito em 1978, lamenta o facto da exacerbada 

consciência do dever cívico, o sentimento de culpa pessoal por tantas carências que 

há séculos nos vêm afectando, e pelos erros que outros cometeram; o pendor 

generoso e dorido de tudo querer melhorar, reformar ou salvar ideias que 

nortearam a vida de Raul Proença, o haverem impedido de se consagrar por inteiro 

à criação pessoal. Perdemos, assim, acrescenta Miguéis, a sua �criadora febre de 

realizar�, desviada - transviada � para o redondel da pregação�( Miguéis 1985:23).  

Não perdemos só este criador, já que, segundo Miguéis, estes erros 
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são entre nós inúmeros e vem de tempos recuados. Hoje mesmo 1978 neles 

estamos reincidindo até ao delírio que nos contagiou! daí a frustração, a 

renúncia, o fracasso, a morte prematura, o suicídio a loucura o exílio, a 

esterilização de tantos talentos, e até, porventura, génios que ponteiam de luto 

a história da nossa vida cultural (Ibidem:24). 

 

A evolução do pensamento de Miguéis deve-se ao facto de ter deixado de 

acreditar nas vantagens do empenhamento político por parte destes criadores e à 

descrença em determinados ideários revolucionários.   

Em 1963, Miguéis diz que ele e os seus coevos dos anos vinte e trinta 

acreditavam nas virtudes do panfleto e da sátira, das verdades nuamente ditas. Eis, 

depois, um homem desiludido18, portanto, com a natureza humana que teima em 

não compreender que o caminho da felicidade passa, forçosamente, por uma 

sociedade mais equitativa, onde não haja espaço para a segregação.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
18 Onésimo Teotónio de Almeida refere que �o rumo dos acontecimentos pós � 25 de Abril, ao 
contrário do que ele sempre esperara, apenas lhe acentuou a amargura, que  só se intensificou até ao 
final dos seus dias� (Almeida 2001:16). 



 67

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III PARTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 68

 
1. CAMBIANTES DE MARGINALIZAÇÃO   

 

 Eduardo Lourenço, no seu estudo �As marcas do exílio na Obra de J.R. 

Miguéis�, afirma que o que há de �rocambolesco e inegavelmente artificioso 

nalgumas fábulas de Rodrigues Miguéis é secundário em relação à sua única 

temática: a do homem simultaneamente estranho e estrangeiro� (Lourenço 1981: 

272). À parte  Páscoa Feliz, diz Eduardo Lourenço no citado estudo, toda a obra de 

Miguéis podia ter como título O Estrangeiro e como subtítulo, o estranho 

estrangeiro ou o estrangeiro estranho (Idem, 273). 

O mesmo crítico, no aludido estudo, afirma que Miguéis pertenceu a um povo 

que emigra, a um mundo de �gente de terceira classe� com quem se identifica para 

reclamar para ela uma dignidade comum. Até o curso de Pedagogia que tirou em 

Bruxelas se destinava essencialmente ao ensino de crianças anormais e 

delinquentes (Lourenço1981: 274). 

Ana Maria Alves adianta que a pobreza envergonhada, com a sua interminável 

galeria de desgraças discretas, vai ser a massa onde Miguéis vai buscar as floristas, 

as crianças descalças, as viúvas sem amparo, e os velhos de fato coçado (Alves in 

Miguéis 1981: 298)  

A identificação com os pobres referida por Eduardo Lourenço é assumida pelo 

próprio narrador no conto �Gente da terceira classe�: 

 
Volto para junto dos galegos que bailam, em baixo, ao som da muinheira 

triste, salvando à terras natal que se aproxima, e dos portugueses que partem 

comigo, dos sírios e polacos - doentes, pobres, amarfanhados � que regressam 

do Eldorado e do sonho: para o cheiro dos vómitos, da malta, da creolina. 

Nunca me senti tão perto de todos eles, tão solidário com todos, nem tão longe 

do mundo hostil e estranho lá de cima É deste que fujo, é para eles que 

corro� (Começo a compreender, com espanto, o que me move: um desejo de 

identificação com os humildes deste mundo. (Miguéis 1995:10) . 

 

Embora tenha pertencido a um povo que emigra, a um mundo de �gente de 

terceira classe�, a sua condição de intelectual podia separá-lo do mundo dos 

humildes, do cheiro dos vómitos e da creolina. Ao invés de se afastar dos 
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excluídos, abandonados pelo império, o narrador afasta-se cada vez mais do 

�mundo hostil e estranho lá de cima� (Ibidem: 279) 

Ao longo do nosso estudo, já foi sendo notório que as personagens que povoam 

o universo ficcional migueisiano se integram, umas, num espaço social pobre e 

outras, no limiar da exclusão, da incomunicação.  

Porém, a simpatia do narrador não se esgota com os humildes, dado que 

também os vencedores da vida, apesar das dificuldades, merecem uma palavra de 

apreço. Ouçamo-lo:  

 
 Não é que só o sofrimento nem só a humildade me atraiam, nem que 

todo o êxito vulgar me seja repugnante: o tempo me ensinará a amar aqueles 

que mesmos que, em tudo a mim avessos, revelam uma vitalidade, uma 

energia e capacidade de sobrevivência contra todos os azares, que me fazem 

orgulhoso de pertencer à mesma grei (Miguéis 1995:26)   

 

A personagem Aurélio do conto �A linha Invisível� acaba por ser vítima do 

tipo de educação repressiva que recebera. É uma personagem limitada, fraca, 

hipocondríaca, que vive à margem da sua própria vida até ao momento em que 

descobre o sentimento de solidariedade humana. Aurélio descobre quão 

insignificantes são os seus problemas perto do sofrimento dos outros:  

 
 Associando a apatia, a podridão, a mentira da sua existência com a 

força que perseguia e liquidava aqueles homens (�) Aurélio experimentou 

pela primeira vez o sentimento da simpatia orgânica, da solidariedade com o 

alheio� Miguéis 1995:132) 

 

 É precisamente essa �simpatia orgânica� que o desenvencilha da �linha� 

que o amarrava à esterilidade, à existência convencional burguesa e o deixava 

inerte perante a vida.  

Marginalizados pela sociedade e pelo capataz, são os operários do conto �O 

Acidente�: �o encarregado apita � sempre depois do meio-dia, até parece que tem o 

relógio atrasado àquela hora (Miguéis 1995:196). Sempre os capatazes a serem o 

rosto da exploração como noutras obras neo-realistas. Embora todos os operários 

sejam vítimas da exploração, a simpatia do narrador vai para a velha e o seu filho.  
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Ainda que a massa da ficção migueisiana sejam os pobres, como temos 

evidenciado, não é sempre indiscriminadamente pela simples defesa dos indigentes 

e oprimidos que se vai pautar a obra do nosso escritor, pois nem todos os 

passageiros de terceira classe merecem a simpatia do narrador. Até porque, se a 

pobreza material é alvo de crítica, a pobreza de espírito preocupa mais ainda o 

autor de Gente da Terceira Classe, que critica o comportamento dos emigrantes 

americanos que, apesar do dinheiro, muito dinheiro, nalguns casos, permanecem à 

margem da sociedade americana. Tudo o que neles era grosseiro e boçal se 

agravou e acentuou na brutalidade do ambiente que encontraram; e nada ganharam 

dos valores espirituais que a América tem para oferecer -  lhes: 

 
 Por quanto mais tempo é que os simples e os privados continuarão a 

confundir cultura com os valores puramente materiais, de aquisição? Quando 

aprenderão eles que sem o espírito, sem os princípios, tudo o mais é caos? 

(Miguéis 1995:25).  

 

O que mais preocupa ainda o narrador, preocupado com os valores éticos, é 

�a mediocridade atroz e sem carácter de que eles são parte e espalham em volta de 

si (Ibidem:26). 

 Igual aversão pela ignorância e mesquinhez de carácter revela o narrador 

de Um Idealista no Mundo Real, a propósito do comportamento de alguns réus. Se 

por um lado, Deodato sofria com a corrupção que reinava na justiça, por outro 

lado, o comportamento vil e abjecto de alguns réus impedia-o de ter qualquer 

sentimento de solidariedade, porque �não se podia sentir solidário com réus que se 

atrapalhavam na mentira, metiam os pés pelas mãos, se contradiziam para cair nas 

boas graças do tribunal, ou se faziam passar por imbecis rastejantes� (Miguéis 

1995:100). 

  Este défice de civismo dos réus, que Rodrigues Miguéis advogava, 

provinha do défice de cultura, que estava �celestialmente distante� do mínimo 

aceitável. Ouçamos, em discurso indirecto livre, como o narrador sente o quanto 

estes marginais estão à margem da cultura e quão difícil parece ser mudar o rumo 

da ignorância:  
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Ah, até que profundidades teria de ir a reforma da mentalidade da cultura que 

a Sementeira pregava! Como ela lhe parecia, nesses instantes, pura e 

celestialmente distante! Em que abismos viscosos de ignorância e abjecção 

seria preciso penetrar! Miguéis 1995: 99) 

 

 Deodato sentia � se horrorizado por se auto � marginalizar �como um 

político de romaria�, com um sentimento de �desapego e desgostoso das coisas� 

(Miguéis 1995: 99), as coisas do mundo real, que o nosso lírico advogado 

Deodato queria salvar. Mas este mundo que aplaude os mártires, conforme 

salienta o conformado Milheiro, não segue os mártires, se esse caminho implicar a 

perda do pão para a boca. Por isso, o advogado idealista não teve forças para 

transformar a sociedade real, corrupta, iníqua, �sentia-se só, abandonado na selva� 

(Miguéis 1995: 18). Era um advogado à margem desta estrada onde a corrupção 

impera, não só do lado dos funcionários judiciais, mas também do lado dos 

arguidos: � uma vegetação degenerativa o mesmo carácter que nos funcionários, 

como se um secreto sistema vasos comunicantes os irmanasse a todos�( 

Miguéis1995: 99). Era um idealista que chegava a duvidar da sua realidade física, 

tal era o fosso que o separava da sociedade. Como se sente impotente para mudar 

este statuo quo �a podridão do sistema� (Ibidem:128), Deodato desiste da 

advocacia.  

 Semelhante impotência ou a incapacidade para mudar a sociedade, 

manifesta o misantropo narrador do conto �Leah� que, por cobardia, acabou por 

recusar o convite de Leah para viverem juntos. Vejamos as conclusões do 

narrador, em forma de monólogo: 

  
 A Cobardia pode muito, a cobardia é heróica quando se mascara de altos 

propósitos! (�) o teu [ de Leah ]sonho era alto de mais para o cobarde, 

ou simples de mais para o ambicioso. E foi isso. Vejo hoje com clareza 

que, desejando ardentemente o amor e as suas satisfações, eu pretendia 

egoisticamente que ele se integrasse na minha vida sem lhe alterar as 

directrizes e intenções (Miguéis 1994:31-32). 

   

 Similar mudança de rumo na sua vida, mas desta vez para conseguirem 

sobreviver, revelam as personagens do conto �O Natal do Dr Crosby�. Um casal 

de emigrantes aluga uma casa, uma pechincha, até ao momento em que o grande 

défice cívico dos vizinhos de baixo ia transformado a sua existência num inferno. 
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Acabam por se fechar sobre si mesmos, automarginalizando � se, de forma a 

alcançarem a paz possível. 

 Sem qualquer propósito de mudar o rumo de uma vida, e continuar à 

margem da família, revela o Morgado do conto � O morgado de pedra �má�, que 

passou a vida a explorar e a roubar o povo e acabou �pobre só e odiado�( Miguéis 

1994:281).  

 De igual modo, todas as tentativas levadas a cabo pelo filho, nora e neto 

para levar o Callante de A Escola do Paraíso para o seio da família se revelaram 

infrutíferas. Era um impulsivo velho octogenário, que renegava peremptoriamente 

a família e não temia nada: �Eu não tenho filhos nem família, não tenho ninguém! 

Fui sempre só, e só hei-de morrer. Não tenho medo nem da morte nem do 

inferno!� (Miguéis 1995:487). Vivia obcecado, cheio de ódio, porque havia 

perdido muito dinheiro, devido à inflação e insistia em culpar o seu filho, 

chamando-lhe constantemente �ladrão�(Idem, ibidem). Ouçamos a crítica 

explícita do narrador à economia corrupta, a verdadeira responsável pela situação 

económica do velho, após uma conversa pouco amistosa entre o neto, Gabriel e o 

avô, Callante:  

 
Gabriel receou que um impulso de desagravo o levasse a insultar ou maltratar 

aquele octogenário que, de pés para a cova, só pensava nos patacos que a 

inflação lhe comera: não podendo compreender o mecanismo duma economia 

corrupta, desumana, atribuía as filho toda a sua desgraça de portador de títulos 

de dívida pública mais de vinte vezes desvalorizados. Não haveria nele um 

toque de demência senil? (Ibidem:488)  

 

 Temperamento oposto ao velho Callante, manifesta Amândio,  de A Escola do 

Paraíso. Amândio, um idealista, um lírico, um amante das letras, que sonhara na 

juventude mudar o mundo, que �aborrecia os homens e amava a humanidade, 

acreditava nos pobres, nos humilhados e explorados� (Miguéis 1995:341) 

sobrevivia agora como um condenado num catre, numa miséria extrema.  

 Abandonado por todos, excepto por sua irmã Adélia, a revolta deste excluído 

vai para os republicanos, �essa cáfila � (Idem, ibidem) que apanhados  no poleiro,  

lá se foram  governando como os outros,  indiferentes à miséria do povo. Também  

o sócio que enriquecia às suas custas, o explorava e �não mexia uma palha�.A 

própria mulher, que indignada com tanta miséria e tanta resignação, insistia na 
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pergunta de retórica: �Porque te calas tu, Amândio? Onde está a tua lábia de 

antigamente?� (Miguéis 1995:408) À pergunta da mulher, Amândio respondia com 

o silêncio ou com a necessidade de ganhar o pão. Nem a leitura da obra de Pedro 

Kropotkine, A Conquista do Pão, lhe ensinara a ganhar o pão. Mas não era só esta 

obra que partilhava o  espaço exíguo e degradado em que vivia. Vejamos a 

descrição feita pelo narrador:  

 
Dum cabide na parede, cujas pinturas sucessivas de alguns séculos se 

desfaziam em escamas, pendiam roupas enxovalhadas, uma boina azul. 

Jornais, livros, trapos amontoavam-se em desordem (Ibidem:340). 

 

Estranho, porque foi abandonado pela mãe, sente-se o rapaz pobre do conto 

�Festa Sem Fim� que se sente triste por não encontrar a velha e com medo de 

perder essa velha que 

 
 �lhe tirava todos os vinténs da esmola, obrigava-o a pedir à porta dos 

cafés, e a vasculhar os caixotes do lixo nas ruas escusas. Até lhe batia às 

vezes, mas dava-lhe quente o café quente pela manhã, e a bucha da ração. E 

ele morava na casa dela, dormia numa enxerga que era dela, dormia numa 

enxerga que era dela, no chão. Sempre era um amparo se eles soubessem o 

que é ser miúdo, ter fome, e não saber da sua velha (Miguéis 1995:181). 

 

Zacarias d`Almeida de Uma Aventura Inquietante, por via da sua 

honestidade, ao entregar uma carteira à Polícia achada na rua de Bruxelas, é preso e 

injustamente acusado de homicídio. Vai sofrer pelo facto de viver à margem da 

sociedade: não lia jornais e era honesto. A primeira característica do estrangeiro a 

braços com a lei do país onde se encontra, é a de ser visado como suspeito.  

As personagens de Rodrigues Miguéis em situação de estrangeiros existem e 

agem em função de outra ausência, mais imediata e mais intolerável: 

 
A bem dizer não são ninguém de particular, com uma história, uma 

cultura, um rosto próprio. São indistinta e desprezivelmente �estrangeiros�, 

métèques.� (Lourenço 1981 in Gente da terceira classe:277). 

 

 A palavra �meteques� atravessa Uma Aventura Inquietante do princípio ao 

fim. Zacarias não tem direito a identidade, nem mesmo ao som do seu nome: �Este 
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apagamento esta rasura de um estatuto, espécie de não existência, acompanhamento 

normal da condição estrangeira, são vividos por Rodrigues Miguéis como um 

sofrimento transpessoal�(Ibidem:227) 

Esta personagem é o oposto de Abílio � Renato. Revendo a alguma distância 

este romance e Páscoa Feliz (publicado em 1932), o Autor afirma que ele, de certo 

modo ao invés, versa o tema da Páscoa Feliz. Se, de um lado, Abílio - Renato se 

inventa um crime para se isolar da sociedade que o faz sofrer, do outro , o burguês 

Zacarias cria-se pela sua meticulosidade, a complicação  que o leva a defrontar o 

problema da liberdade e da responsabilidade.   Zacarias, depois de passar em 

revista, ironicamente, os �perigos da liberdade�, conclui a favor desta, da 

responsabilidade social, e do amor, como consequências lógicas da sua inocência, 

estrutura e natureza. 

Semelhante segregação à do Zacarias, revelam o limpa - vias de Arroz do 

Céu,  e os emigrantes do conto  �Gente da Terceira Classe�, que procuram no país 

estrangeiro aquilo que a sua pátria lhes retirou. O narrador participante e 

interventivo descreve e condena as enormes iniquidades sociais: a exploração do 

homem pelo homem; as condições degradantes e inumanas da viagem dos 

passageiros da terceira classe. Oriundos de diferentes nacionalidades, estes 

passageiros estão unidos pela miséria, pela orfandade da pátria, pelo desprezo com 

que são olhados pela população britânica e pelos outros passageiros.  

Estes viajantes, obrigados a procurar noutros países o pão para a boca que a 

pátria não foi capaz de oferecer, partem com a esperança de amenizar este �mar de 

Sargaços� (Miguéis 1995:25), que é a vida. Reduzidos à condição de animais, 

viajam em condições sub - humanas. 

 Em similar marginalização, viajou o emigrante clandestino do conto �O 

Viajante Clandestino�. Porém, acabou por conseguir atingir a terra desejada, graças 

à solidariedade natalícia de um guarda que o deixou prosseguir em vez de prendê-

lo.  

Considerado cidadão de segunda, mas determinado em ser um cidadão de 

pleno direito, é o Cosme, personagem principal do conto � O Cosme de Riba-

Douro�, que utiliza todos os meios, inclusive os ilegais, para se naturalizar 

americano. Esta personagem é movida por ideais de liberdade, de justiça e 

igualdade. A propósito desta personagem, Margarida Barahona dafirma que Cosme 

�Definido por traços de actividade, solidariedade e consciência social, representa o 



 75

ideal de acção no colectivo nunca totalmente atingido pelo narrador de Miguéis 

(sempre bloqueado pelas contradições do pequeno � burguês� (Barohna apud Jesus 

1981:28). 

Saídos da �gente da terceira classe�,  �de baixo�, mas ascendendo a gente de 

primeira / aos �de cima�, são as duas personagens principais do romance O Milagre 

Segundo Salomé. Zambujeira saiu da aldeia e foi, sozinho, para Lisboa. Comeu o 

pão que o diabo amassou, até se tornar num banqueiro rico e respeitado. Salomé 

imigrou igualmente para a capital, foi enganada, explorada e empurrada para a 

prostituição. Sofreu muitas privações humilhações, até ser salva pelo rico Severino 

Zambujeira. Por coincidência, encontrou Zambujeira, o homem que lhe podia 

comprar todos os bens materiais que fariam a felicidade de qualquer mulher. Apesar 

de toda a riqueza, Salomé continuava a viver à margem da felicidade. Só conseguiu 

a felicidade, quando prescindiu de todo o luxo e se entregou de corpo e alma ao seu 

amor. Além de Salomé e o Zambujeira, também a Mouca levara uma vida de 

�Fominha, trabalho e porrada�( Miguéis 1995:101). 

Votada ao ostracismo, devido aos preconceitos sobre a sexualidade, foi o 

que sucedeu à filha do Rego - barbeiro do conto � Pouca Sorte com Barbeiros�, que 

se apaixonou por um homem casado, que se aproveitou dela e a  abandonou. A vida 

do homem continuou sem sobressaltos, porém, �A pequena, essa, é que nunca mais, 

que se saiba, arranjou namoro para bons fins� (Miguéis 1994:103). Esta segregação 

da filha entristeceu de tal forma o barbeiro que o conduziu à morte.   

Sem qualquer preconceito e bastante inteligente é o narrador do conto 

�Bartolosíada� que fica à margem da ascensão social, enquanto o Bártolo que, 

segundo o narrador, era pouco inteligente, conseguiu através da esperteza ascender 

a um grande industrial banqueiro.   

Esta subida na pirâmide da ascensão social dos menos capazes, em 

detrimento dos mais capazes é denunciada por Deodato de O Idealista num mundo 

real que �dava aulas a meninos apáticos que depois subiram na vida 

(Miguéis1995:59).  

Em suma, da obra de Rodrigues Miguéis fica-nos a clara noção de um certo 

pereat mundus , um mundo às avessas, que favorece a mediocridade burguesa e 

empurra muitas vezes os bons, os idealistas, os que perseguem um sonho, para o 

abismo da solidão, da desintegração, do não ser.  
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2.  O Pão Não Cai do Céu  

2.1. Génese 

O romance, publicado no Diário Popular em 1975 e 1976 e em volume em 

1976, resulta da adaptação do drama, �O Contrabandista�, criado em 1937, (devido 

ao empenho do escritor na luta contra o fascismo) para os seus companheiros da 

Aliança Liberal Portuguesa de New Bedford, Mass.  

A temática do contrabando, �símbolo de uma época� (na opinião de Manuel 

da Fonseca, um dos grandes vultos da literatura portuguesa), perpassa outros 

escritores como Miguel Torga. E a época não era só de troca ilícita de produtos, 

que permitia que as gentes das regiões fronteiriças conseguissem o sustento para os 

seus filhos; era também época de �contrabando literário�, conforme escreve o 

Autor a Mário Neves, em carta datada de 4 de Janeiro de 1963.   

 O Pão Não Cai do Céu tem origem num incidente real ocorrido no 

Alentejo, publicado n` O Diário de Lisboa. 19 

Em �Nota do Autor�, Miguéis define a sua obra nos seguintes termos:  

 
 O Pão Não Cai do Céu é um romance -folhetim, semi � histórico, 

melodramático em partes, naturalista (ou realista, se assim preferem), 

estrutural e estilisticamente convencional (como se não fosse tudo 

convencional), óbvio e compreensível, provido de anedota ou �plot� - enfim 

de um género que já  não se usa  (Miguéis 1989: 271)  

 

Mesmo correndo o risco de fazermos uma análise diferente daquela 

proposta nas palavras do Autor, vamos reflectir um pouco sobre esta explicação 

teórica: sobre o enquadramento da obra no género do romance, sobre a amplitude 

espacial e temporal da narrativa, sobre o desenvolvimento da intriga, as descrições, 

as digressões e os retratos físicos e psicológicos das personagens.  

O motivo pelo qual o Autor considerou a obra um folhetim pode dever-se 

ao facto de a 1ª edição ter sido publicada em fascículos no Diário Popular e pela 

necessidade de popularização da obra de arte. A Miguéis não repugna a ideia de ser 

um escritor popular: �talvez eu aspirasse a ser um romancista popular�, confessa 
                                                
19 Este incidente terá também inspirado, segundo Miguéis, a Seara de Vento, de Manuel da Fonseca 
: � o incidente que inspirou a peça e depois o romance foi, lá pelos anos de trinta, o mesmo 
(suponho eu) que o poeta Manuel da Fonseca explorou num dos melhores romances curtos da nossa 
época e terra: Seara de Vento 1958�( Miguéis 1989:273). 
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Miguéis em �Nota de Autor�. São as descrições da realidade trivial, a 

representação dos pequenos actos da vida humana e o estudo minucioso e atento 

dos meios que possuem interesse artístico para Miguéis, simpatizando, portanto, 

com a frase:  �La marquise sortit à cinq heures�.20 Embora apresente algumas 

características de folhetim, não nos parece que a obra O Pão Não Cai do Céu tenha 

todas as características dos folhetins do século XIX. 21.   

À luz da definição teórica de romance de tipo folhetim, feita por Carlos Reis 

e Ana Cristina Lopes no Dicionário de Narratologia, o romance em análise 

enquadra �se  nesta tipologia. Em primeiro lugar, tal acontece, devido à sua 

publicação na imprensa, ao facto da temática ser pouco inovadora para a época, 

como a pobreza mas também o contrabando. De igual modo, as personagens 

interpretam, de certa forma, antagonismos esquemáticos e, no plano da 

representação da narrativa, esta apresenta-se eivada de comentários moralizantes, 

apreciações judicativas e �intrusões� de recorte ideológico.  

   O carácter semi - histórico do romance é confirmado pela facilidade com 

que, principalmente pela voz do narrador, ficção e realidade caminham lado a 

lado  ao longo da diegese.  São várias as alusões a figuras históricas coevas de 

Miguéis como Oliveira Salazar, Mário de Castro, Mendes Cabeçadas22, Machado 

Santos, Afonso Costa, entre outros. O próprio Autor real interage com as 

personagens ficcionadas23. 

 Ana Maria Alves, em �Miguéis Seareiro� refere que o O Pão Não Cai do 

Céu é o romance onde encontramos a autobiografia política de Miguéis dos anos 

trinta e a sua resposta à política seareira, facto que confirma a feição semi-

histórica da obra.  

 As características melodramáticas de algumas partes da obra são evidentes. 

Porém, os ingredientes que poderiam transformar esta obra numa obra de arte 

                                                
20 Paul Valéry �confessa que jamais seria capaz de escrever uma frase como � La marquise sortit à 
cinq heures� (Silva 1988:732). 
21  Massaud Moisés, em Dicionário de Termos Literários, define o romance em folhetim nos 
seguintes termos: � gravitando em torno das classes humildes ou marginais, o que atendia às 
expectativas românticas no sentido da popularização da obra de arte , caracterizava-se pelo desfiar 
quilómetro de  episódios emaranhadamente convencionais e por um sentimentalismo piegas 
(Moisés 1982:232). 
22�Mendes Cabeçadas não era, nem como chefe militar, nem como dirigente político, um homem 
particularmente brilhante ou corajoso.(Matoso 1994: 159).  
23 ��creio que foi o seu amigo José Miguéis que escreveu algures: mais vale errar pelo nosso 
próprio esforço do que acertar pela mão de outrem; e o que não aprendemos por nós próprios, 
nunca em verdade o aprendemos� (Migués1989:130). 
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menor foram retirados da confecção24. A propósito da inclusão da obra num 

movimento literário, o autor parece não querer fazer distinção entre naturalismo e 

realismo25, mas, em carta a David Mourão � Ferreira, o Autor refere que, para se 

vingar, está a fazer �um romance tremendo realista, revolucionário� (Miguéis 

1995: II). Além do próprio autor da obra, são vários os estudiosos que declaram 

que O Pão Não Cai do Céu é a obra que mais se aproxima do cânone do neo-

realismo. Esta aproximação ideológica ao neo-realismo não se regista apenas nesta 

obra de ficção conforme já salientámos na segunda parte do nosso trabalho. 

Teremos oportunidade de confirmar, ao longo deste estudo, as características do 

neo-realismo, no sentido da denúncia das iniquidades sociais e o consequente 

empenhamento por parte de Miguéis na transformação da sociedade. Vamos ver, 

ainda, que uma das bandeiras do neo-realismo, que consiste na ênfase dado ao 

colectivo, em detrimento do individual, vai ser empunhada pelas personagens da 

obra em análise.  

  Relativamente à designação do termo �estrutural�, vamos deixar de lado a 

polémica que envolve o próprio conceito e consideremos a obra estrutural, porque 

apresenta uma coesão interna. É estilisticamente convencional � (como se não 

fosse tudo convencional)�, confessa Miguéis. Nesta matéria, o nosso escritor 

concorda com Tzvetan Todorov, para quem � toda a obra literária é convencional� 

(Todorov 1977:13). Vítor Manuel Aguiar e Silva fala mesmo em convenção 

estética (Silva 1988:575) 

Mais importante do que a categorização do romance é, para o autor de Um 

Idealista no Mundo Real, � que o romance interesse aos leitores (para isso eles são 

escritos)� (Ibidem: 273). O Autor e o Homem não podem estar indiferentes aos 

problemas sociais de exclusão e de miséria que alastram pelo país: �Que mundo é 

este onde falta o pão para a boca dos que produziram ou virão a produzi-lo� 

(Ibidem: 26). Preocupado em denunciar a fome dos homens, de par com a crítica 

dos passeios banais das marquesas, Rodrigues Miguéis revela-se um escritor 

                                                
24Em Dicionário de Termos Literários, consta a seguinte definição: Caracteriza o novo melodrama  
o ser uma peça em prosa, em torno de ingredientes fáceis, explorados ilimitadamente: o 
sentimentalismo (�) a comicidade ocasional assassínios, mistérios (�) epílogos felizes, linguagem 
despojada, popular, de imediato entendimento� (Moisés 1982: 322).  
25 Óscar Lopes, a propósito do realismo ético de Miguéis afirma que se verificam �vestígios de 
naturalismo (�) de um realismo vindo do século anterior e que ignora a dialéctica da história 
humana relativamente às suas determinantes naturais (Saraiva e Lopes 1985: 1075), 
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�engagé�26 assumido. Miguéis apresenta-se, assim, em consonância com os 

escritores neo-realistas que defendem que �a literatura tem uma missão social a 

cumprir (�). Ter intercepção no problema social� (Torres 1983:31). Confirmemos 

as preocupações sociais do escritor, através das seguintes palavras, em �Nota do 

Autor�: 
 Mas as sementes e o suor dos homens continuam a cair na terra e a 

germinar em pão, obedecendo ao calendário inexorável da fome (Ibidem:272).  

 

E é a fome o tema de conversa dos alentejanos; é para acabar com ela que 

se maquina uma revolução em Garvel. O mentor da revolução é o engenheiro 

Sarmento, e é ele também que, em conversa com o Cigano, pinta um quadro da 

situação política e social do país. Ouçamo-lo:  

 
Não era só ali, no Baixo Alentejo, que o povo sofria e estava irrequieto: por 

todo o país reinava agitação. A nação inteira gemia ao peso da tirana. Não 

havia trabalho, em Lisboa e no Porto os desempregados pediam esmola pelas 

portas (�) As empresas iam sendo absorvidas pelos monopólios (�) 

Caminhava-se para o monopólio total: na vida pública e na vida privada. Tudo 

o que se deixava ao povo era a ignorância, a exploração, a doença e a miséria. 

(Ibidem:145-146) 

 

O Pão Não Cai do Céu reflecte as �altas e sinceras convicções e fidelidades 

ideológicas� (Ibidem 272) e alguma �candura e inocência�. Revela-se através da 

obra um homem empenhado em divulgar os problemas sócio - políticos do seu 

tempo, de forma a  contribuir para uma sociedade mais justa: uma sociedade onde 

não seja permitido presenciar o seguinte quadro: 

 
 Os inocentinhos choram por pão; a mãe, coitadinha, nem leite tem para 

dar ao que nasceu� (Ibidem:228-229).  

 

                                                

26 Escritor engagé foi uma expressão que serviu durante a segunda metade do século XX 
Para catalogar todos os intelectuais que se comprometeram com uma participação activa na vida 
política do seu país. É um termo francês que traduz o empenhamento político de um escritor ou do 
intelectual. Historicamente, o conceito é uma herança do intelectual formado pelo iluminismo e 
pelo marxismo. Foi Jean  Paul Sartre quem, no século XX, relançou o debate sobre o estatuto do 
escritor engagé.  
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O carácter político27 do romance em análise perpassa a diegese, desde o 

primeiro ao último momento. O excerto que se segue seria um eloquente e 

contundente discurso político, sobre o estado da nação, capaz de interpelar o 

governo no parlamento, se naquele tempo houvesse liberdade de opinião. 

Vejamos:  

 
A nação inteira gemia ao peso da tirania. Não havia trabalho, em Lisboa e no 

Porto os desempregados pediam esmola pelas portas, eram internados como 

vagabundos ou mendigos, deportados, até, se protestavam. Os jornais eram 

censurados, asfixiados, suprimidos (�). Os intelectuais perseguidos ou 

demitidos, expatriavam-se. Eram dissolvidas as instituições culturais. O ensino 

ia sendo entregue a monopólios confessionais e a militares.(�) Não havia 

liberdade de expressão, de debate, de organização (Ibidem:145  

 

Este discurso é do engenheiro Sarmento, �figura literária inspirada nos 

políticos clandestinos desse período e em Raul Proença�, segundo Ana Maria 

Alves (Alves 1981: 298-302). Maria Saraiva de Jesus afirma, por sua vez, que é 

um romance antifascista, com uma vincada faceta política (Jesus 2002: 217). 

É ainda um romance �provido de anedotas�, conforme o Autor nos informa. 

Com o prosseguimento da acção, os leitores não podem deixar de sorrir com as 

dores reumatismais do monárquico e hipócrita �Dr. Palerma�, as rezas, as crenças 

e o jejum da �dona Salustiana�, o �panelero� do barão, a própria linguagem 

genuinamente alentejana, que quase nos fazem esquecer os problemas de 

subnutrição da família do tio Augusto e dos outros. O mesmo não acontece em 

outros romances de autores realistas: a pobreza do Gineto, a miséria do Gaitinhas 

e de sua mãe, em Esteiros; a revolta e a indigência de Amanda Carrusca, em 

Seara de Vento; a loucura da velha que perdeu o filho, em �O Acidente�, são para 

os leitores difíceis de olvidar. 

Além do exposto, a mensagem ideológica de O Pão Não Cai do Céu, que 

consiste na necessidade de consciencializar o povo para os seus direitos e deveres, 

atravessa toda a obra. 

 E é precisamente o direito ao pão que o povo de Garvel não tem. Apesar 

de privado do bem essencial, as personagens não se resignam. Acreditam que, 
                                                
27  John A. Kerr., Jr  diz que: �declarar que os textos de Miguéis não são orientados politicamente é, 
no mínimo, menos que meia verdade e constitui uma posição só sustentável no caso de se 
considerar, apenas, o lado artístico da vida do autor e da sua obra� ( Kerr 2001:95).  
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conforme havia referido Marx, a batalha final, travada entre os capitalistas e os 

operários, seguramente levaria à vitória dos pobres, que representavam a maioria 

da sociedade. A partir de então constituir - se -ia um mundo ideal, onde todas as 

diferenças de classe desapareceriam e o império da igualdade entre os homens 

triunfaria.  

Consciente da sua força, e perante a situação de pobreza em que se 

encontra, o povo tenta a luta, facto que emociona José Boleto:  

 
O que entretanto mais o impressionava no Português comum, entregue a 

si mesmo e esquecido dos Poderes, eram as suas reais virtudes, a coragem, a 

tenacidade, a sobriedade, o espírito do sacrifício, a indomável vitalidade: fruto 

da selecção pela fome e das carências (Ibidem: 97) 

 

Enquanto uns, esquecidos dos poderes, se decidem pela diáspora, outros 

decidem permanecer e pugnar por uma sociedade mais equitativa. Estes não 

perdem a coragem viril de afrontar a vida de que falava Mário de Castro. É desses 

outros que nos vamos ocupar.  
 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. O CONTRABANDISTA OU O �HERÓI ÉPICO�  

2.1.1. Cigano  

 

No início da diegese, António Moura é � nos apresentado como uma 

personagem predestinada a viver à margem da sociedade: � �como os pais e os 

avós, que havia gerações viviam dos azares do contrabando� (Miguéis 1989:11);  

�Nasceram �lhe os dentes e fez-se homem no contrabando�( Ibidem:12). O Cigano 

leva, contra a vontade de sua esposa, uma vida de contrabandista, de fora da lei, 

não por carência económica, dado que tinha dinheiro nos bancos, ouro enterrado 

ou escondido nas arcas, e era um lavrador respeitado, feliz e desafogado, mas por 

necessidade psicológica: uma forma de vida errante, assumida, endógena à própria 
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personagem. Leva uma vida movida pela ambição do dinheiro e pela liberdade: �A 

liberdade e a solidão eram o seu ar; o perigo, seu pão de cada dia� (Ibidem: 12). 

Provavelmente, foi por esta vida errante que o povo lhe pôs a alcunha de �Cigano�. 

É o narrador que no-lo diz no �Prólogo�: �de Cigano tinha apenas a 

alcunha�Ibidem:11). Tal facto, no clímax da acção, é confirmado pelo tio Canha: 

�Ele não era cigano! Cigano é alcunha. Ele a ti não te chama Chacota!? O nome 

dele é Moura, António Moura. Eu conheci a família� (Ibidem: 241). Embora não 

fosse de raça cigana, passa a ser tratado por todos como se fosse. António Moura 

liberta-se de valores convencionais, assumindo-se como auto marginalizado. 

 Após a morte da mulher pela guarda nacional republicana, precisamente 

numa operação de contrabando, António Moura passa oficialmente a ser um 

criminoso procurado pela guarda, com a cabeça a prémio: �dois tristes contos e 

quinhentos a quem no entregar vivo ou morto!�( Ibidem:34). 

De auto marginalizado passa, a partir da morte da esposa, a adquirir um 

estatuto de hetero marginalizado. É a partir deste momento que a força psicológica 

do Cigano vai desempenhar um papel fundamental na diegese. Este �herói épico� 

(Miguéis 1995:IX),  (abandona a mulher grávida, baleada e foge dos guardas), 

porque pensava que a mulher estava morta, caso contrário, nunca a abandonaria, 

confessa ele aos fregueses no bar do Ratinho. A vingança vai ser a razão da sua 

vida.  

 A atitude de ter abandonado a mulher grávida vai ser aproveitada pelos 

seus inimigos, com o fito de denegrirem a sua imagem, para o marginalizarem 

mais ainda: �O alma � danada abandonou a mulher com vida� (Miguéis 1989:16), 

dizem os guardas. Como já não havia esperanças para a mulher, teve de se 

escapulir para conseguir vingar a sua morte. Foi, pois, uma fuga estratégica e não 

cobarde. Também a morte dos dois guardas noticiada pelos jornais foi distorcida 

para �desacreditarem mais o infeliz� (Ibidem: 32), segundo o pai Boleto. Ora, 

conforme assevera o pai Boleto, só um dos guardas morreu e a morte de um foi 

devida a negligência, dado que � �eles em vez de chamarem o doutor Palma, ou 

de o mandarem para Lisboa, (�) ficaram a ver em que paravam as modas, e o 

desgraçado morreu� (Ibidem: 33).  

Embora o orgulho lhe dificultasse a expressão de sentimentos, este cigano 

era sensível. Perseguido e caluniado pela Guarda Republicana, todos os crimes e 

roubos lhe são imputados. O Cigano, Robin dos Bosques, Zé do Telhado, que 
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�rouba aos ricos para dar aos pobres�(Ibidem: 25),  tem bastantes amigos,  que  

sentem  honra  em dar guarida a este marginalizado. Ele que �nunca na sua vida 

votou�, vê-se de repente empurrado para uma luta política, � diziam-no empenhado 

no contrabando de armas para o levantamento do Alentejo�(Ibidem: 22). A 

revolução não era dele, mas ele parece não a rejeitar. O cigano viveu sempre alheio 

à sorte deste povo, a quem quase desprezava. Porém, a morte da mulher e do filho 

(por arrastamento) metamorfoseou �o: �transferiu para o povo o amor que tinha à 

mulher e ao filho por nascer! (Ibidem:142). Temido por uns, invejado por outros, 

goza da fama de amigo e protector dos fracos e de ladrão que rouba aos ricos para 

dar aos pobres. Se isso era verídico ou não, pouco interessa a este povo a quem só 

resta a imaginação para criar os seus heróis: �Que havia nisso de verdade? O povo 

gosta de heróis, precisa deles, e quando os não tem inventa-os�(Ibidem: 81) � A 

terra escondia-o, o povo dava-lhe guarida, envolvia-o de amor e superstição. 

Estava em toda a parte invisível e presente�( Ibidem: 81-82).  Estava transformado 

num mito�:  �o mito ou a lenda do contrabandista propagavam-lhe o nome para 

fazer calar os filhos irrequietos, e os meninos adormeciam a sonhar com as suas 

aventuras. �Queriam ir com ele, agarrados a ele, na garupa da égua, catalau- 

catalau pela charneca em fora, a correr mundo� (Ibidem:82). 

Este cigano não pertence às �naturezas vulgares� como o Burguês � Artur 

de Uma Aventura Inquietante. Este é uma alma de excepção, um herói pronto a 

morrer para salvar um povo. Tem a arte de aparecer e desaparecer: �É como a 

enguia, não há quem no agarre, parece que anda como o vento�, como confidencia 

o lavrador Tomás à sua mulher, assustado que estava com o poder do Cigano e a 

influência que ele podia exercer sobre o povo e o fascínio que exercia sobre todas 

as mulheres, que sonhavam com os olhos verdes do contrabandista. Apesar de ser 

perseguido por um batalhão, ninguém a apanha, e com excepção do traidor 

Ratinho, ninguém estava disposto a denunciá-lo, ou por medo, ou por fascínio. 

Vejamos o retrato que Leonilde faz do Cigano, em missiva endereçada à sua prima 

Eleutéria, uma vez que ele, já com a cabeça a prémio, decidira passar pelo monte 

Baleizão, do Morgado das Poças: 

 
Delgado e bem feito, as mãos finas, as pernas muito apertadas no calção beije 

e nas polainas, a jaqueta cor de café, com alamares de seda preta e botões de 

prata ; e o retrós do bigodinho muito negro que deixava à mostra a boca 
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vermelha e delicada, de mulher, com um sorriso de arrefecer o sangue nas 

veias duma pessoa. E então aqueles olhos verdes!!! 

Toda a gente cá de casa o quis ver. Os ganhões juntaram-se na cozinha a vê-lo 

comer e à espera que ele falasse; as criadas tremiam como varas verdes, mas 

todos à uma o quiseram servir !(�) E quem é que ousava tocar num cabelo do 

cigano ? Com receio de alguma vingança, o papá nem se mexeu. (�) Depois 

de o ter visto, custa-me a creditar no que ouço dizer dele. Nem parecia um 

contrabandista, um homem ordinário. Tem melhores maneiras do que muita 

gente educada. (Ibidem: 166-167). 

 

Pelo exposto, podemos concluir que o povo nutria, quase unanimemente, o 

mesmo sentimento de respeito. Algumas personagens sentem, contudo, dificuldade 

em desvincular-se do preconceito de malfeitores e de gente da terceira classe, 

associado à raça cigana. A comprová-lo, estão as palavras que a mãe profere para o 

filho, que insiste em chorar. A mãe manda calar o filho, ameaçando-o com o 

cigano: � cala-te moço! Quando não vem o Cigano e leva-te� (Ibidem: 81). Em 

outro momento da obra, aquando da quermesse, �os ciganos que vêm de Espanha 

ajudar a abrilhantar a festa são muito aplaudidos, embora o povo lhes temesse os 

costumes� (Ibidem: 86). 

 O sentimento de respeito que o povo nutre pelo Cigano não é partilhado 

por todos os lavradores. Alguns, pelo contrário, exprimem um sentimento de inveja 

e desprezo. Este sentimento de inveja é inerente ao ser humano. O próprio Jesus 

também foi alvo do mesmo sentimento. E é o próprio narrador que compara o 

Messias: �É o Cigano!� como se fosse o Messias (Ibidem:181).28 Para completar a 

comparação, o narrador não deixa faltar o Judas, �o Ratinho�. O Cigano falava 

como se soubesse que ia ser traído. Este �herói épico� tem sede de vingança, 

considera-se morto para o mundo.   

O episódio que ocorreu na loja do Ratinho - o último copo que ele  bebeu 

com os amigos; o tipo de discurso utilizado; o diálogo premonitório que 

estabeleceu com o Ratinho, o judas; a confissão dos seus sentimentos e a sentida 

                                                
28 Há, efectivamente, muitas referências à Bíblia neste romance. Como refere Renato Nunes em 
Miguel Torga e a Pide, A Repressão os Escritores no Estado Novo, �a literatura portuguesa, tal 
como uma grande parte das culturas europeias, foi, ao longo da História, extremamente 
influenciada pela visão judaico � cristã. Mário Martins, que estudou a Bíblia na literatura 
portuguesa, afirma mesmo que acalentamos a Bíblia �nas entranhas� do �grande rio da nossa 
literatura�[�] mesmo quando a não enxergamos à tona  da água�. (Nunes 2007:41) 
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descrição dos factos aquando  da morte da mulher grávida de um filho no final da 

gestação -  é evocador  da Última Ceia de Jesus com os doze apóstolos. Vejamos: 

 
- Viva lá, seu Ratinho! Você parece que nunca me viu! Bote lá uma roda 

de tinto para a mocidade! O taberneiro sacudiu a cabeça � �Deus o traga em 

bem, senhor António !� e correu a servi-los (�)  o ratinho tinha acabado de 

encher os copos entre murmúrios.  O Cigano ergueu o seu: 

- À saúde de quem os tem no lugar! 

- À sua! À sua ! � responderam em coro. Beberam animadamente. Atrás 

do balcão, o Ratinho olhava a cena, embrutecido. (�) 

Beberam os cinco. O Ratinho deu um estalo com a língua , limpou os 

beiços à manga da camisa enxovalhada, e falou manso e cicioso. : 

Bons olhos o vejam cá por estas bandas, senhor António. Mas olhe que 

isto anda muito vigiado!  

-  Olhou em volta, com se receasse a presença de indiscretos, e inclinou-se 

por cima do balcão, com um hálito que obrigou o cigano a desviar a cara:- 

Agora, o que ouvi dizer é que a sua herdade já não esta guardada. (�) 

Sarmento não respondeu. Estranho, o Cigano que nunca bebera ! E então 

abrir-se assim na presença do Ratinho, cujas falinhas untuosas lhe davam um 

asco. 

(�) 

Esse povo aí precisa da sua ajuda. A hora da vingança há-de soar, mas há-

de ser a de todos! O senhor é uma vítima e bem grande: mas quantos não há 

neste mundo? O seu lugar é ao lado dos pobres que o estimam e admiram. 

Quando chegar a hora, apareça. 

- Eu sei, senhor, eu compreendo. Creia que essa palavra me chega cá 

dentro. Vossemecê bem sabe que eu só quero ajudar. O meu desejo era ver 

esse povo aí �feliz! Mas a minha vingança é só minha, e há-de dar bardo. 

Esperar o quê? Eu já morri para o mundo. Tenho os dias contados e quanto 

mais cedo for, melhor. (Ibidem: 184-186)   

 

 

Antes de sair, o Cigano ainda pagou com uma nota de dez mil réis, 

deixando ficar o troco para o Ratinho. 

 Fechada a loja, o Ratinho vai, pela calada da noite, a Beja denunciar o 

Cigano e, por arrastamento, o seu povo, para ganhar os dois contos e quinhentos, a 

recompensa oferecida pelo governo a quem denunciasse o �contrabandista�. De 

herói, o Cigano passa a mártir: �O Cigano está a morrer por todos 
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nós�.(Ibidem:241) Mas, como exclama José Boleto: �de que nos serve um herói 

morto�(Idem, ibidem) . Boleto preferia que o Cigano tivesse mais coragem para 

fugir do que para fazer frente ao perigo e à morte, pois o estudante acreditava que a 

coragem e a determinação do Cigano eram determinantes para o sucesso da 

revolução, ao invés do temeroso Chacota que considerava que ele se metera em 

�bons lençóis� e que �quem cigano nasce, cigano morre�, ou �Ninguém os mandou 

ser trouxas!�, o �Cigano que largasse as armas e desse às canelas�(Ibidem:250). À 

semelhança do estudante também o engenheiro entende que o Cigano andara mal 

em se ir meter no monte. Tentar salvá-lo a peito descoberto era sacrificar vidas 

inutilmente.    

 Conforme combinado, o Cigano fez chegar a Garvel as armas para a 

revolução social. O povo acreditava que o Cigano ia ser o seu salvador, mas vem a 

constatar que tal não aconteceu. Em torno desta figura ficcional, há uma aposta 

messiânica que não se cumpre e que culmina na sua morte, resultado da traição. 

Talvez o Cigano tivesse a certeza de que a revolução ia abortar em Lisboa, 

conforme iremos ver, por isso tenha, deliberadamente, escolhido o caminho da 

morte, nunca alheia a um sentido redentor. 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 . MARGINALIZADO INTELECTUAL 

2.2.1. José Boleto  

  

Socialista convicto, o estudante �José Boleto - Miguéis�(Alves 1989:299) é 

igualmente impelido para a orla da sociedade. Foi expulso da universidade por 

ousar fazer greve e fazer conferências encaradas como clandestinas pelo governo. 

Boleto sempre pagara os estudos com o fruto das lições que dava e era um amante 

do Alentejo. Fica, porém, impedido de prosseguir os estudos e concluir a sua tese, 

acusada de subversiva. Ajuizemos do carácter �subversivo� da tese, através de 

alguns fragmentos: 
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Aquela terra é uma estepe que a irrigação tornaria gorda e rica (�.) 

Mas essa fénix de ano em ano pertence agora quase toda aos ricos. Os nossos 

irmãos alentejanos, ganhões, ceifeiros, cavadores, são hóspedes naquela 

imensidade (�) A terra transformou-se em logradouro de algumas dúzias de 

famílias, e nem o Liberalismo nem a República 29modificaram esse estado de 

coisas, que é antes um estado dos homens( �.) Nas casas tão limpas, caiadas e 

frescas, sem um grão de pó, nunca cheira a comida: nem migalha que mate a 

forme a um pardal mais ousado (camponeses tem a ossatura deformada pela 

subnutrição (Ibidem 22- 24). 30 

 

Com a carreira ameaçada, a qual lhe iria proporcionar ganhar o pão, José 

Boleto é obrigado a regressar à aldeia, onde mantém viva a fé no futuro, embora a 

sombra da cadeia e da deportação o persiga. Confirmemos a esperança:  

 
Algum dia este Alentejo será uma terra de fartura e de alegria, e o 

amor, livre da tirania do dinheiro e das convenções, deixará de ser a maldição 

que hoje é, com ou sem a bênção da igreja, para se tornar alegre e sagrado 

como o trabalho e o pão (Ibidem: 72-73). 

 

Para salvar o seu querido Alentejo, Boleto não se inibe de, através de uma 

linguagem sarcástica e irónica, capaz de baralhar as ideias do capitão, dizer tudo o 

que pensa sobre as barbaridades do regime e afirmar para o capitão da GNR que o 

governo que dirige os destinos do país é �o carrasco da inteligência�(Idem, 

ibidem). 

Esta personagem, pelo ideário, parece ser um porta-voz do autor textual e 

empírico.   

 

 
                                                

29 Já Eça de Queirós, em carta à rainha dona Amélia, se queixava da incapacidade ou 

indiferença de monarquias e repúblicas, para realizar a única obra urgente do mundo � �a casa para 

todos, o pão para todos� (Queirós 2000: 360) 

 
30 A tese de José Boleto é a �transposição romanceada do ideário seareiro, designadamente, do 
exposto por ele próprio, por Cortesão e por Mário de Castro nas páginas da revista; a proposta 
politica para o desenvolvimento do Alentejo e a que Mário de Castro expõe, em 1931, na sua série 
de artigos sob o título �Alentejo, terra de Promissão.� (Castro 1931:292-296) 
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2.3. MARGINALIZADO INTELECTUAL E ESTRATEGA   

2.3.1. Engenheiro Sarmento  

 

Apesar de muito diferentes sob todos os aspectos, o destino juntou o 

Engenheiro Sarmento31 e o Cigano. Ambos viviam, por força das circunstâncias, à 

margem da lei e da sociedade policiada e bem pensante: eram dois réprobos, dois 

inimigos da ordem. Curiosamente, nenhum deles nascera no Alentejo (o Cigano 

nasceu no Algarve e o Engenheiro na lezíria ribatejana. 

 Acusado de ideias subversivas, o Engenheiro Sarmento foi suspenso e 

demitido por ousar dizer a verdade e defender estudos que apresentavam a terrível 

realidade económica e social do Alentejo, essa �Terra de Promissão�, conforme lhe 

chamou Mário de Castro,32 terra de futuro, plataforma de prosperidade, se as 

reformas tivessem sido executadas.  

Os seus estudos foram considerados subversivos e revolucionários pela 

censura, como eram os de todos os que ousavam dizer a verdade: 

 
  A verdade não era pois uma entidade abstracta, imparcial, e 

desinteressada, mas uma arma de classe; para a Ditadura e até para muitos que 

se diziam adversários dela, a verdade era revolucionária� (Ibidem:123).  

 

Perseguido pela polícia, Sarmento abandona tudo e, disfarçado de lavrador, 

vai para Garvel para se consagrar de corpo e alma à tarefa política de criar 

condições para acabar com a miséria e fome que assolam todo o país, em geral, e o 

Alentejo em particular, derrubar o fascismo e repor a democracia activa, próxima 

do socialismo.  

Para derrubar os opressores e os detentores do Poder, é imprescindível 

arquitectar uma revolução com a ajuda do povo, porque �a luta não se trava só no 

papel, na tribuna e nos gabinetes de estudos e governo, mas nas ruas e nos 

                                                
31 Assim como José Boleto, Sarmento �centro de consciência da obra�( Sousa in Almeida  
2001:81).    
32  Mário de Castro explica assim: �Chamo-lhe terra de promissão porque (�) está ali no Alentejo , 
um potencial de riquezas que o destino reservou à Grei para assentar os  fundamentos da sua 
reorganização, quere dizer as amarras do seu futuro porque só há  futuro onde houver reorganização 
constante, porque nem  a vida é outra coisa senão um mudar �se continuamente (�) 
Terra de Promissão quere dizer  terra que os fados guardaram inexaurida e rica de possibilidades 
para que esta nação se faça melhor , o que tanto monta dizer : mais farta, mis justa e mais culta !  ( 
Seara  Nova 1931: 332)   
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campos�(Ibidem:126).  Esta revolução só vingará, na perspectiva de Sarmento, se o 

mundo �sair do mundo anteriano33 da Ideia Pura� e passar da pregação à execução. 

Este ideal de fazer a revolução, sem ter de recorrer à violência, é corroborado por 

José Boleto, conforme veremos.  

Considerando que o pensamento só é vivo e fecundo quanto resulta dos 

actos ou se traduz neles, o engenheiro Sarmento vai, em encontros clandestinos 

com José Boleto, o tio Vicente, o Manuel Canha, o Cigano, entre outros, 

implementar a praxis política, tentar transformar o seu pensamento em acções. 

Para actuar, opta pelo Alentejo, dado que os alentejanos, apesar de analfabetos, 

têm consciência política: �O Alentejo era a grande reserva da Revolução: cerca de 

meio milhão de (na imensa maioria) proletários rurais, vivendo e labutando na terra 

� fábrica dos latifundistas� (Miguéis 1989: 128).   

 

 

2.4. O SOLITÁRIO LIBERAL  

2.4.1.Pai Boleto   

 

Lavrador remediado, sensato e liberal, era homem de palavra, justo, que 

aplicava uma fórmula simples de minimizar a pobreza. Fazia uma divisão quase 

equitativa dos lucros. Este carácter justo granjeou �lhe alguns inimigos por parte 

dos ricos  que o acusavam de ser um mau exemplo. Este pai Boleto é um lírico, um 

optimista nato que, apesar das ingratidões e desilusões, continua a acreditar no 

futuro, pois �o mundo não anda para trás�( Ibidem: 37) . Determinado a fazer tudo 

o que puder para ajudar o povo é um homem fiel aos seus ideais, pondo sempre em 

primeiro plano valores como o: �trabalho, pão, justiça e liberdade para 

todos�(Ibidem: 37). O seu altruísmo e a sua integridade vão fazer com que ele 

perca os seus bens para os lavradores ricos e para os bancos. Cumprindo a ordem 

do governo, designada por �campanha do trigo�, o lavrador �empenhou os olhos da 

                                                
33 No seu texto O que é a Internacional, Antero faz a seguinte declaração: o programa político das 
classes trabalhadoras, segundo o Socialismo, cifra-se em uma só palavra: abstenção. Deixemos que 
esse mundo velho se desorganize, apodreça, se esfacele por si, pelo efeito do vírus interior que o 
mina. No dia da decomposição final, nós cá estamos então, com a nossa energia e virtude, 
conservadas puras e vivas longe dos focos de infecção desta sociedade condenada ( Antero apud 
Torres 1983:27). Estes ideais do autor de Odes Modernas vai ser contundentemente criticado pelos 
neo- realistas. 
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cara para produzir mais trigo (�). Agora não lho deixam vender enquanto os ricos 

não tiverem vendido o seu bem vendido�( Ibidem:77). 

Não obstante as injustiças, continua preocupado com os problemas sociais e 

considera que estes não se resolvem com caridade, mas com assistência, fomento e 

educação. Por isso, apesar de marginalizado pela república, este �republicano 

convicto� (Alves in Miguéis 1989: 299) persiste nas suas convicções de mudança e 

não hesita em dar todo o seu apoio à escola, à cooperativa e ao sindicato agrícola.  

Convicção e coragem são qualidades deste homem que não hesita em 

enfrentar o capitão, desobedecendo às suas ordens, mandando � o sair de sua casa, 

permitindo, assim, a entrada do povo no seu lar. Lembramos que o capitão se 

instalou, sem ser convidado, em casa da família Boleto, com o objectivo de 

investigar eventuais ligações da família ao Cigano. Naquela conjuntura, era, 

portanto, quase um suicídio desrespeitar as ordens do capitão Bogalho, 

representante da lei governamental. 

No decorrer do nosso estudo teremos ocasião de conhecer melhor o carácter 

determinado deste pai Boleto. 

 Não é possível integrar as personagens principais masculinas em estratos 

sócio económicos totalmente definidos, dado que temos os pobres (Manuel Canha, 

o tio Canha, tio Augusto,); os ricos (Morgado das Poças e o Assunção); os 

remediados (pai Boleto e João Boleto); o doutor Palermo, rico por afinidade; os 

intelectuais (o estudante José Boleto e o engenheiro Sarmento), defensores das 

causas do proletariado, e o Cigano, contrabandista rico, igualmente defensor dos 

pobres.  

 Consideramos que nesta obra se �supera uma concepção dicotómica (e de 

certo modo maniqueísta) de acordo com a qual o neo - realismo  normalmente 

aborda as tensões sociais apenas a partir da oposição classe dominante/ classe 

dominada� ( Reis 1996:87), referida por Carlos Reis, a propósito de Uma Abelha  

na Chuva.  

Se no que concerne ao ter, não há fronteiras bem definidas, já relativamente 

ao ser, parece-nos que Miguéis quer fazer emergir uma concepção maniqueísta da 

sociedade: os ricos são todos maus e os pobres são quase todos bons. Se é devido 

ao fosso que separava os ricos e pobres, a verdade é que, ao longo da diegese, a 

interacção entre o povo e as classes detentoras de dinheiro é mínima.  
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Uma das características do neo-realismo, já o abordámos, prende-se com o 

princípio da defesa do colectivo, em detrimento do individual. Estas personagens 

revelam, efectivamente, uma consciência de classe muito forte, pois todas as suas 

reivindicações não são feitas em benefício próprio, mas em nome do bem comum, 

em prol do colectivo. São, ao longo da acção várias as ocasiões em que a diluição 

do indivíduo se verifica. Vejamos: � o engenheiro Sarmento, que renunciara a tudo 

para se consagrar à Revolução� (Miguéis 1989:99); o José Boleto afirma �o que 

aqui dói a um, dói a todos (Ibidem: 71); o cigano [que] está a morrer por todos nós 

(Ibidem: 241). O cigano, o José Boleto, o Sarmento e o pai Boleto prescindem, na 

verdade, das suas vidas em prol do bem comum. Além do comportamento das 

personagens também o facto de algumas personagens não terem nome, como é o 

caso da mãe que não tem leite para alimentar o seu filho e dos inocentinhos 

contribuem para a universalização do drama social: �Os inocentinhos choram por 

pão; a mãe, coitada, nem leite tem pra dar ao que nasceu�� (Ibidem: 228-229). 

 

 

 

2.5. OS GENUÍNOS, ESFOMEADOS    

2.5.1. Manuel Canha e tio Vicente  

  

Como o Cigano, também o Manuel Canha, desde que fecharam o Sindicato 

Rural, anda a monte, como um lobo �sem eira nem beira� (Miguéis 1989: 115). E 

mesmo na iminência de ser agarrado e deportado para Guiné, Timor ou Ambaca, 

não se resigna. É um lutador clandestino, solitário, tendo a fome como sua única 

companheira: �Já me tem acontecido passar dois ou três dias sem comer, por esses 

montados, ou lá nas arribas do Guadiana. Quando não há bolota� (Ibidem:115).  

Trabalhador incansável, este velho Vicente sofre, principalmente, com a 

fome dos seus netos. A idade não o demove de conseguir pão para todos. Embora 

não tenham lido o Manifesto do Partido Comunista, estes homens têm consciência 

de que não têm nada a perder a não ser os grilhões, e é através da luta, da união, 

que eles pensam realizar os seus objectivos.  
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2.6. À MARGEM DO DELEITE  

2.6.1. Mulheres  

 

 Também a distribuição das personagens femininas pela classe 

socioeconómica não pode ser feita linearmente. A dona Feliciana, a Eleutéria, a 

Leonilde e a dona Salustiana integram a classe social mais abastada; a dona Jesuína 

a remediada; a mulher do cigano financeiramente remediada; a Rosinda e a Lavina 

pertencem ao povo pobre e a mademoisele pertence aos pobres de circunstância.  

As personagens femininas pouco contribuem para a evolução da acção 

principal. São seres quase passivos, desprovidos de densidade psicológica, frágeis, 

cuja felicidade depende do homem: 34�Que seria dela sem o seu homem? A 

presença dele desanuviava-lhe os medos e os maus pressentimentos, dava-lhe um 

langor de felicidade�, profere a mulher do cigano� (Miguéis 1989:11). É 

praticamente através das mulheres, as ricas, que o carácter hilariante do romance 

ganha corpo. Embora com algum exagero, � talvez lhe tenha carregado demais os 

traços�, o Autor traçou um retrato da mulher, conforme com a época a que o 

romance se reporta.  

 A mulher há muito tempo havia tomado consciência da discriminação com 

que era tratada e encetado a sua luta. Em determinados lugares do mundo, como 

aconteceu no Brasil, a publicação de certos jornais( a Mulher em 1881, Jornal das 

Senhoras datado de 1855, O Sexo Feminino de 1875 e a Mensageira, em 1897) 

visavam consciencializar as mulheres para necessidade de cortarem as amarras que 

as sufocavam a todos os níveis.  

Em Portugal, apesar de muitas mulheres35, pugnarem pela emancipação 

feminina, pelo divórcio e pela igualdade, o país vivia uma época em que 

predominava a superioridade do homem em relação à mulher, que era coagida a 

desempenhar, na sociedade, um papel passivo. Só para apresentar alguns 

exemplos, a alínea e) do artº 1636 estabelecia que a falta de virgindade da mulher 

                                                
34Esta concepção de mulher é quase excepção. Outras obras do Rodrigues Miguéis apresentam 
mulheres fortes, determinadas e sacrificadas (�) Adélia, que exerce a única e decisiva influência na 
sua vida, alcança proporções heróicas (Duarte in Almeida 2001:135).  
35 Como personalidades femininas que se evidenciaram na luta pela emancipação de mulher 
salientamos a jornalista Angelina Vidal (1853-1917, a escritora, Amélia Cardia (1855-1938), a 
romancista, Alice Pestana (1860-1929), a jornalista, romancista e poetisa, Alice Moderno (1867-
1945), a poetisa, Beatriz Pinheiro de Lemos (1871-1922), a escritora Ana de Castro Osório (1872-
1935), fundadora da Liga Republicana das Mulheres Portuguesas, Albertina Paraíso (1874-1954) 
fundadora da revista Alma Feminina e do Jornal da Mulher, entre muitas outras, 
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ao tempo do casamento é considerada erro que vicia a vontade, tendo relevância na 

anulabilidade do casamento, o artº 1881.º estabelecia poderes especiais para o pai. 

O artº 461 do código penal declarava licita a violação da correspondência da 

mulher por parte do marido. O artº 272 do Código Penal de 1886 permitia ao 

marido matar a mulher em flagrante adultério.  

Não são só as mulheres que reivindicam a emancipação feminina, também 

alguns homens, correndo o risco de serem fortemente criticados, assumiam nos 

jornais e revistas da época a sua posição de defesa do �sexo fraco�. Só para dar um 

exemplo, em 1928, na Seara Nova, Emílio Costa, no seu artigo alusivo ao tema 

�Os culpados da emancipação feminina�, conta que um jornalista belga escrevera 

num jornal do seu país que havia notado pouca frequência, em Lisboa, de mulheres 

na ruas e noutros lugares públicos e critica os adversários da inovação, os que 

prevêem a perdição da mulher, a falência da autoridade dos pais, a fracasso da 

família.  

Rodrigues Miguéis descreve assim a educação ministrada às mulheres que 

as transformava em �moças casadoiras formadas em piano, francês, bordados a 

matiz �com delicadezas culturais� (Ibidem: 58), sem direito a qualquer prazer 

carnal. À mulher, cabia apenas tratar da casa, servir o marido e os filhos.36 

Algumas, porém corajosas ousavam enfrentar este statuo quo. O comportamento 

da �virtuosa�  Leonilde    é disso um exemplo:  

 
 �Aquela filha de ricos tinha ares de prostituta de alta classe, apta a percutir 

todas as cordas da sensibilidade e a dar lições fosse a quem fosse: mas pior do 

que a profissional, porque hipócrita. Nem carinho nem interesse pela pessoa 

do parceiro ela mostrava : apenas aquele desejo feroz, impessoal , quase 

abstracto , de quem se dava possuindo ou vingando(�) custava-lhe a crer 

meninas de boa família, castas prendadas, bem nutridas, tementes a Deus (�) 

tivessem arrombos pouco líricos e nada ortodoxos.(�)  As moças honradas e 

crentes eram obrigadas a esgotar de uma vez  todos os desregramentos das 

sensações que então, por amor das aparências, seriam forçadas a reprimir nos 

braços do esposo ( Ibidem: 66-68).  

                                                
36 Salazar, no discurso alusivo ao tema �Inconvenientes do trabalho da mulher fora de casa� , 
profere o seguinte: o trabalho da mulher fora do lar desagrega este, separa os membros da família, 
torna-os um pouco estranhos uns aos outros.(�) Defendemos que o trabalho da mulher casada e 
geralmente até o da mulher solteira, integrada na família e sem responsabilidade da mesma, não 
deve ser fomentado: nunca houve nenhuma boa dona de casa que não tivesse imenso que fazer. (O 
trabalho e as corporações no pensamento de Salazar:99-100).  
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Este acto de emancipação é, contudo, repudiado por José Boleto, que 

prefere ficar � junto da Rosinda reservada, amorosa, delicada, na sua simplicidade, 

amante pobre e leal� (Ibidem:68). 

Vejamos os sentimentos de José Boleto, após uma relação sexual 

escaldante com Leonilde:  

 
O imprevisto episódio deixara-lhe uma tristeza associada a quanto ele 

repudiava naquele mundo: a ociosidade, o parasitismo, a dissimulação duma 

gente a quem nada faltava, a não ser a franqueza e a honestidade de 

propósitos. (Ibidem:68)   

 

 Esta preferência pelas atitudes de Rosinda, em detrimento das de Leonilde, 

deve-se, ao facto do estudante Boleto contestar a classe social a que Leonilde 

pertence. Esta dissimulada Leonilde é uma marginalizada de elite, porque vive à 

margem dos valores que lhe foram incutidos. É, para Boleto, uma vítima da 

sociedade preconceituosa, por isso, apesar de lhe provocarem repugnância as 

atitudes de meninas como Leonilde, �bem sabia que elas não tinham culpa, nem as 

condenava por isso� (Ibidem:11). 

Sem coragem para furar os códigos sociais, no que à sexualidade diz 

respeito, o narrador apresenta a Dona Salustiana Pereira Rita, que, apesar de dois 

casamentos, se viu privada da sua sexualidade. No entanto, perdoava e até 

encontrava justificações para as infidelidades dos maridos. Dona Salustiana 

desculpava porque, ascética por devoção, temia as chamas do inferno. Só não 

perdoou ao marido barão, quando o encontrou na sua cama na companhia de um  

poeta setubalense, porque tais promiscuidades eram consideradas pecado. Nem 

através do casamento com o magistrado Dr. Palermo ela dejejuou. Inicialmente, 

com medo que Deus a visse requebrar-se nos braços do marido e, depois, devido às 

supostas dores reumatismais do marido O excerto que se segue revela como o Dr. 

Palermo explora o beatério e a ignorância da sua esposa, privando-a assim de 

usufruir da sua sexualidade. Imaginemos esta hilariante cena:   

 
Constava que nos primeiros tempos, quando ela [ a dona Salustiana] , 

cansada do longo jejum, se abandonava ao breve arrebatamento da luxúria, o  

magistrado, suspendendo a acção, erguia um dedo curvo para o crucifixo de 
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pau-santo e prata pendente   por cima do espaldar da cama de luxo rangente, e 

lhe dizia: �Modere-se, dona Salustiana, que Ele   está nos vendo !� 

Alegando mais tarde reumatismos contraídos no exercício da magistratura 

por terras inóspitas e mefiticas,  Dr. Palermo dormia agora, dez anos após o 

auspicioso enlace, no extremos da casa oposto àquele onde ela sofra as crises 

de bexiga e misticismo, solitária e, vamos, contente (Miguéis 1989:197). 

 

Arredada dos prazeres carnais a dona Salustiana contentava-se com os 

�sóbrios carinhos que ele, [o marido] a custo e a intervalos trimestrais, lhe 

dispensava.� (Ibidem:199). E frequentava �o paço do bispo, para acrescentar os 

bens da alma aos do corpo, que carregavam fundo na balança do Senhor�( 

Ibidem:196). Além de se entregar toda a Deus, a dona Salustiana tentava com as 

outras piedosas mulheres, sem grande êxito, livrar das chamas eternas aquelas 

almas já tão provadas, em corpo, pela fome e os trabalhos.  

Também a dona Feliciana, �imagem viva da passividade e da submissão, 

sem nervo nem sangue� (Ibidem:158) pertence ao clube das mulheres sexualmente 

abstémicas e traídas pelo marido.  

Outra personagem feminina, que é vítima da sociedade machista, é a criada 

de Eleutéria, a mademoiselle, que fugiu com um picador das coudelarias de Alter, 

com quem não foi feliz, pois além de a agredir fisicamente, colocou-a numa casa 

de prostituição, extorquindo-lhe todo o dinheiro ganho. Esta empregada era, afinal, 

uma aristocrata russa, exilada após a revolução de 1917. 

As personagens femininas ricas e fidalgas são apresentadas através de 

situações joco - sérias como pessoas frustradas, beatas, pouco relevantes. Isto 

acontece com excepção de três mulheres: a Rosinda, a dona Jesuína e a mulher do 

cigano, que efectivamente são respeitadas pelos seus homens. Todas as outras 

parecem merecer pouca deferência e muita crítica por parte do narrador e das 

outras personagens masculinas. Curiosamente, a mulher do cigano, respeitada pelo 

marido, não tem sequer um nome próprio. 

 José Boleto, que quase endeusa a Rosinda, a neta do Canha, rapariga 

pobre, quase analfabeta e com as mãos calejadas, mas muito íntegra, considera 

Eleutéria frígida, �trombuda estúpida como uma porta� (Ibidem: 56) muito 

preocupada com a desonra. Aos encontros amorosos com José Boleto fazia-se 

acompanhar sempre da empregada.  
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Alfredo, primo de Boleto, também parece não ter qualquer simpatia pelas 

meninas ricas, jura que não se casa com nenhuma, diz que são todas iguais, �nem 

doirada� (Miguéis 1989: 59).  

As relações extraconjugais que o doutor Palermo e o Morgado das Poças 

mantêm e, essencialmente, a falta de carinho e a brutalidade com que tratam as 

respectivas esposas são notórias faltas de respeito.  

Pobre, mas sem direito a dignidade é a empregada beiroa Lavina, que é 

caracterizada por Boleto como lorpa e ladina (Ibidem:60).  

Podemos afirmar que Boleto julga as mulheres em função do estrato social 

a que pertencem: �não é o facto de terem dinheiro, mas por terem almas de ricas�, 

comenta ele com a Rosinda, a propósito de Eleutéria e Leonilde. Por detrás deste 

juízo de valor estão os problemas dos oprimidos provocados pela classe dos 

opressores, que tanto preocupavam Boleto.  

Eleutéria tinha �alma de rica�37, por isso Boleto não a apreciava como 

pessoa. No entanto, manteve com ela uma relação amorosa, com o objectivo de 

desafiar o pai dela e de provar que somos todos iguais, que não há hierarquias 

sociais. Muito preocupada com a defesa da linhagem, está a mãe de Eleutéria que 

não aprovava o namoro dos dois, porque Boleto pertencia �a uma família de 

democráticos sem Deus, sem terem onde caírem mortos� (Ibidem:153). 

Curiosamente, esta senhora defensora da continuidade da linhagem, parece ela 

própria também não ter �tomado chá em pequena�(Ibidem, 154). 

A validar a ideia de desconsideração pelas mulheres ricas, está o facto do 

povo vibrar com o possível estupro das filhas dos lavradores por parte do Cigano: 

 
  Sim, isso de ele [o cigano] tirar ao ricos par dar aos pobres, de 

desarmar os guardas e libertar os presos e, até abusar das filhas dos lavradores 

ricos, são outras tantas formas da desforra com que o povo sonha há séculos� 

(Ibidem:143).  

     

É claro que, mais do que a questão da mulher, o enfoque é centrado na 

questão política, a feição marxista de combate ao capital. 

 

                                                
37 Por detrás destas considerações femininas sobre Eleutéria está uma crítica à burguesia do capital. 
Toda a obra se inclina para a apologia do trabalho (rural). Esta ideologia inspira-se no marxismo 
(Marx1975.331-339). 
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3. À MARGEM DA INSTRUÇÃO  

3.1. Escola  

  

 

A instrução não tinha chegado a todo o povo de Garvel, dado que �naquela 

freguesia de duzentos ou mais cavadores, só uma dúzia sabiam ler e escrever, e 

esses tinham sido quase todos deportados� (Miguéis 1989:179). 

Contra a vontade do poder, à custa de incontáveis sacrifícios e com a 

obstinação do Major Paixão, a escola vai sendo construída. Convicto da 

importância do conhecimento para a resolução de muitos problemas, este velho 

republicano �tinha consagrado todo o seu modesto haver, e até parte da sua exígua 

reforma militar, a uma obra cívica que os ricos detestavam, a Igreja via com maus 

olhos, e o governo ignorava ou perseguia� (Ibidem:39).  

 Também José Boleto, que projectava contribuir para a democratização do 

país, entendia que era difícil efectivar a Democracia, sem primeiro educar o povo. 

É que, no Alentejo, quase não havia escolas. Daí que ele se tenha empenhado na 

construção da escola. Conheçamos o pensamento de Boleto, a propósito da 

instrução: 

 
Como a instrução é a luz, e só ela pode guiar os povos no caminho da 

emancipação política, económica e social (� ) Esta Escola, inacabada 

�erguida à margem  e sob a indiferença dos poderes instituídos, numa época 

de aberta ofensiva contra a livre fermentação das ideias, e por isso ela atrai as 

antipatias, os ódios e a perseguição dos seus  contrários. Concebida fora  e 

acima dos padrões uniformes da burocracia, sob a directriz de que não basta a 

escola do ler - escrever � e- contar para formar cidadãos úteis, e é preciso 

incutir-lhes hábitos e métodos de trabalho em vista da sua função económica e 

social �  ( Ibidem: 89-90).  

 

A importância do Saber é partilhada também por João Boleto que, apesar de 

não ter estudado, reconhece a importância do conhecimento e também ele era 

membro da comissão que angariava fundos para acabar de edificar a escola 
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primária rural. Embora com grande veneração pelo saber, o pai Boleto entende que 

o povo se educa com governos compostos por homens de bem e com ideais: 

 
 Os maus governos fazem os maus povos (Miguéis 1989:40). 

 

 Mais um a concordar com a célebre frase do nosso grande épico, a 

propósito do rei D. Fernando: � Que um fraco rei faz fraca a forte gente� (Camões 

1972: 145)   

 

Esta ideia do governo determinar o desenvolvimento ou a estagnação de um 

povo, é validada durante os encontros clandestinos entre o povo de Garvel e o 

engenheiro Sarmento, na taberna do Ratinho. Todos sabem que 
 

 tudo o que é riqueza vem do trabalho e do saber (�) mas é uma 

questão política: sem liberdade, sem democracia, não pode haver terra, nem 

pão, nem igualdade nem, justiça. Isto só muda no dia em que o povo todo se 

resolver a mudar de governo� (Ibidem:172). 

 

 Por detrás das considerações das personagens, está o pensamento e apelo 

do Autor à criação de um governo capaz de garantir a liberdade, o pão, o ensino e a 

paz.  

Muito sub-repticiamente, o narrador ajuda o leitor a tomar consciência da 

importância da instrução, no momento da acção em que, reunido clandestinamente 

com os lavradores, o engenheiro mostra o jornal Unidade, que estava proibido: � 

três anos de cadeia para quem for apanhado a lê-lo�(Ibidem:179). Como, dos 

presentes, só o Manuel Canha tinha alguma escola, o engenheiro teve de ler em 

voz alta o jornal. O acto solene com que o Sarmento pega no jornalzito, � ergueu 

nos dedos como a uma hóstia�, diviniza, por um lado, a informação contida no 

jornal e, por outro, valoriza-se o acto de saber ler. Assim como a hóstia salva as 

almas, a alfabetização salva a vida. Porém, se o passo é verdadeira sacralização da 

instrução, funciona também como dessacralização da eucaristia.  

A primeira manifestação de luta do povo esfomeado, com vista à liquidação 

do analfabetismo, foi a realização de uma quermesse para continuar a edificação 

da Escola Primária Rural do Major Paixão, que o governo considerara não ser 

prioritário. Isto acontece sem o aval dos �graúdos� (Ibidem: 86) da aldeia e 
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redondezas e com a autorização atemorizada do regedor que tremia de medo� 

�pedindo pelas alminhas à comissão organizadora que o não desgraçasse com 

políticas�( Miguéis 1989:86). Mas o inevitável aconteceu, porque José Boleto, 

apesar de ter prometido não fazer �agitação política�, não a conseguiu evitar. E 

após merecidos encómios ao Major Paixão, aos benefícios da instrução e uma 

retrospectiva sobre as causas da falência da República, denunciou a situação 

político-social Detenhamo-nos em alguns excertos do exímio orador Boleto, 

acusado de desordeiro e pregador da revolução social:    

  
Atravessamos hoje uma época em que os princípios e valores do espírito estão 

sendo duramente postos à prova � E aqui mesmo, no nosso Alentejo, se 

observa o mesmo: à medida que cresce e se consolida a riqueza e o poderio 

dos grandes terratenentes, alastram o desemprego, a miséria, a fome doa 

camponeses, escravos ou coloniais na sua própria pátria! ( Ibidem:92).  

 

Estas e outras palavras provocaram a suspensão da sessão, por ordem do 

governador civil. Assim, a festa que visava a angariação de fundos para a 

construção da escola, acaba por inviabilizar a construção da própria escola. 

 Se a instrução é determinante para o progresso de um país, mais fulcral é a 

integridade do detentor dessa instrução, uma vez que esta pode tornar-se num óbice 

à justiça, se não estiver nas mãos dos tais homens de bem e de ideais, de que fala o 

pai Boleto. Ouçamos as preocupações de José Boleto:  

 
A instrução era quase sempre o meio mais directo e subtil de roubar 

ao povo os seus melhores (senão piores) filhos, ou de os levar a perverter. A 

escola com a ascensão social, só agravava as aspirações de mando e poder que 

dormem, inevitavelmente, no íntimo de cada homem. Quantos filhos do povo 

se tornavam tiranos e exploradores da sua própria gente! (Ibidem: 113).38 

                                                
38 A esta preocupação deve estar subjacente a apreensão da extrema esquerda, apresentada por 

Bento de Jesus Caraça, em 1935, na �Conferencia realizada na sociedade de estudos pedagógicos� 

que teme que �a escola única tenha por efeito absorver, para a órbita de interesses da classe 

dominante, os melhores valores saídos do povo, os quais valores doutra maneira, ficariam dentro da 

sua classe, lutando pela sua emancipação. E esse receio justifica-se, dado que esse processo de 

absorção é coisa bem patente aos olhos de toda a gente, em toda a parte (Caraça 2008: 164). Este 

problema é tão grave e constitui um drama tão pungente que escritores da vanguarda chegam a 

advogar o afastamento dos proletários da ideia da cultura. Se a cultura é utilizada pela classe 
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São as desmedidas �aspirações de mando e poder� (Miguéis 1989: 113) que 

podem transformar um filho do povo num tirano da sua gente. Defendendo a 

instrução e a escola com afinco, este Homem de cultura que é Boleto sabe que o 

povo, apesar de não possuir o saber livresco, tem inúmeras potencialidades. 

Fossem elas aproveitadas pelos governos�Vejamos o retrato que José Boleto faz 

de Manuel Canha: 

 
Este camponês, iletrado e pobre como a maioria dos seus iguais, mas 

inteligente, tinha a visão das condições de luta e dos ventos políticos, sem os 

preconceitos ou teias de aranha de ideias que impediam tantos intelectuais de 

ver claro na realidade e nos meios de acção (Ibidem:116). 

 

Semelhante opinião parece ter o engenheiro Sarmento, que considera não ser 

obrigatório ter frequentado a escola para ser cidadão � modelo, para participar na 

revolução, para libertar o país dos opressores, pois ao longo da história, o povo, 

alfabetizado ou não, tem participado nas revoluções. Efectivamente, Manuel Canha 

e todo o povo alentejano - �grande reserva da revolução (�) matéria virgem da 

revolução �- não compreenderiam o discurso dialéctico que se estabeleceu entre o 

Engenheiro Sarmento e José Boleto a propósito da Revolução.  

Subjaz a este discurso a voz autoral de Rodrigues Miguéis e a apologia da 

instrução de um país, onde grassava o analfabetismo.  

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                  
burguesa como elemento de opressão e se o proletário culto se transforma num burguês, renegando 

a sua classe, acabe-se com a cultura!, dizem eles (Ibidem:28). Posição não defendida por Jesus 

Caraça que assume que: �o que deve fazer �se é, não destruir a cultura, mas pelo contrário 

intensificá-la e desenvolvê-la cada vez mais, acabando com o seu monopólio numa classe  e 

restituindo-lhe toda a pureza dos seus fins (Ibidem:28).     
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4. À MARGEM DO PÃO    

 

Sendo o pão um dos temas principais que perpassam toda a obra, reflictamos 

um pouco sobre a sua origem, à luz da religião judaico - cristã :  

 
Toda a multidão dos filhos de Israel partiu de Elim e chegou ao deserto de 

Sin, entre Elim e o Sinai. Era o décimo quinto dia do segundo mês após a sua 

saída de Egipto. No deserto, toda a multidão dos filhos de Israel começou a 

murmurar contra Moisés e Aarão. Disseram-lhes: �Porque não fomos mortos 

pela mão do Senhor no Egipto quando estávamos sentados diante das panelas 

de carne e comíamos pão à vontade! Trouxeste-nos para o deserto a fim de 

matar à fome todo este povo�. O Senhor disse a Moisés: �Vou mandar chover 

para vós pão do alto céu. O povo sairá para recolher diariamente a quantidade 

necessária, a fim de o pôr à prova e ver se obedece ou não às minhas ordens 

(�) apareceu à superfície do deserto uma coisa miúda granulada, como 

saraiva caída na terra. Ao vê-la, os filhos de Israel perguntaram uns aos outros: 

�que é isto?� pois não sabiam o que era. Moisés disse-lhes: É o pão que o 

Senhor vos dá para comerdes. O senhor ordena o seguinte: Recolha cada um 

de vós o que for necessário para o seu sustento, à razão de um ômer por 

cabeça e de harmonia com o número de pessoas que vivem na mesma 

tenda.�(�) Todas as manhãs, cada um apanhava o bastante para se alimentar (  

Bíblia Sagrada,  Êxodo: 104).    

 

A oração com a qual a Igreja, durante a liturgia da missa, entrega este pão 

ao Senhor, o apresenta como fruto da terra e do trabalho do homem demonstra 

como nele fica recolhido o cansaço humano, o trabalho quotidiano de quem 

cultiva a terra, de quem semeia, colhe e, finalmente, prepara o pão. Contudo, o pão 

não é só um produto nosso, algo que nós fazemos: �é fruto da terra� e, portanto, é 

também um dom. O facto de a terra dar fruto não é mérito nosso; só o Criador 

podia dar-lhe a fertilidade. 

A frase �O pão não cai do céu� , que enforma o título do romance, de cariz 

popular, subverte o passo bíblico , conforme verificámos   no livro do Êxodo, e  

remete para a necessidade de trabalhar para ganhar o pão39. Este sentido vai sendo 

confirmado ao longo da diegese:  � o pão da boca é a terra que o dá. O pão não cai 

                                                
39 Ronald W. Sousa no estudo �Nas asas de um arcanjo: implicações ideológicas da atitude 
narrativa de Miguéis� afirma que �O título O pão não cai do Céu expressa uma falha, tanto a nível 
conceptual e de linguagem, como a nível do enredo e formula política�(Sousa 2001: 91). 
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do céu! Vem da terra e do suor de quem a cava� (Miguéis 1989: 40), ou �O pão 

não cai do céu, é preciso lutar para o conseguir� (Ibidem:177). Esta ideia é 

confirmada por João Boleto, quando se questiona se �não entendiam eles [os 

lavradores] que tudo vem da terra, do trabalho e do saber � (Ibidem 38).  

Com o avanço da acção, o leitor vai, ironicamente, concluir que, afinal, não 

é suficiente lavrar a terra, para ter pão. Os que trabalham não são efectivamente os 

detentores e os utentes do pão: �o pão que agente cava, e alimpa, e ceifa, e 

debulha, é dos ricos� (Ibidem:227); �Hoje em dia, quem quiser comer o pão que 

cavou com o suor do seu rosto, há-de ir buscá-lo a casa de quem o lá tem bem 

guardado�(Ibidem: 228) 

Estes trabalhadores têm uma dupla luta: primeiro têm de suar para cavar o 

pão e, depois, têm de lutar para que o pão chegue à sua boca e à dos seus filhos. 

 E mais atónito o leitor vai ficar quando concluir que, apesar da fartura de 

pão, a fome continua a grassar, conforme tristemente desabafa o tio Augusto: �As 

coisas vão que é de mal a pior�.) nunca por cá se viu coisa assim. A fartura do 

pão é tanta, louvado seja Deus, que já ninguém o quer comprar. Os celeiros a 

abarrotar de trigo, e o cavador a morrer com fome� (Ibidem:227). Ou �nós 

morremos de fome ao pé dos celeiros a abarrotar de trigo� (Ibidem:174). Ou por 

esse mundo fora morre muita gente no meio da abundância�(Ibidem:174).40 

As personagens interrogam �se como é que um ser humano compreende 

que haja fome, enquanto o pão se estraga nos celeiros ou se queima. Ouçamos a 

ingénua revolta:     

 
- Mas  atão, havendo tanta gente a padecer com a falta, não haveria de 

ser proibido queimar o trigo? Pra que é que a gente o produzimos? E os 

governos consentem numa coisa dessas? Pra que é que eles servem? 

- São os governos que os mandam queimar. Pra que ele custe mais caro 

ao povo. Pra não o darem a comer a quem tem fome, como manda a religião 

(Ibidem:174).  

 

Um dos momentos da diegese em que o leitor comprova que o regime tem 

responsabilidades na miséria daquele povo é o momento em que o lavrador, João 

                                                
40 O pão é tema de jornais e revistas. Mário de Castro na revista Seara Nova fazia referência aos 
países em que havia super - produção de trigo e,  ao mesmo tempo,  uma enorme multidão de 
esfomeados ( Castro 1931 : 331)  
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Boleto, quer dar pão ao tio Augusto para este saciar a família, nomeadamente, os 

netos pequeninos e é impedido pelo capitão Bogalho, que acusa o tio Augusto de 

pertencer a uma quadrilha, de ser inimigo de Deus e da ordem. Por detrás destas 

peripécias, a crítica é endereçada ao poder e à religião do Estado, de acordo com o 

ideário neo-realista.  

O desespero do tio Augusto de não ter pão para dar de comer aos netos não 

demove o capitão Bogalho de perseguir os seus objectivos, que consistem em 

arranjar pretexto para prender o Cigano e todos os conspiradores, incluindo o 

Velho tio Augusto. 

Partilhemos do drama do tio Augusto: 

 
Somos uma família de cavadores e ceifeiros, e vai em cinco dias que não 

entra côdea de pão naquela casa!   

(�) 

Os ricos levam o trigo todo, e a nós deixam-nos a fome. Não há pão? 

Então queremos trabalho pró podermos comprar! Não há trabalho! A terra já 

não precisa de quem deu a vida por ela. Então isto é justo? Pregunto eu !   

(�) 

Se não há Deus pra ver isto, tem que haver um governo. Mas a quem há-

de a gente ir pedir remédio, se o governo é como Deus, é só prós ricos? A 

quem? (Miguéis 1989:228-229). 

 

Apesar das dificuldades e da fome, os alentejanos mantêm uma atitude 

digna: �quando se vêem forçados a pedir, fazem-no de cabeça bem levantada e sem 

lamúria.� (Ibidem: 26). Desta �dignidade� não comunga o tio Canha que, apesar da 

fome, não admite pedir esmola. Ouçamo-lo: 

 
Eu antes queria morrer de fome aí a um canto, do que pedir seja a quem for. 

Tenho curtido muita fominha, mas nunca pedi nada a ninguém. Nunca tirei 

este chepéu de minha cabeça. Antes quero morrer de fome, mas hã-de ser de 

cabeça bem alevantada ! (Ibidem:173) 

 

Para reforçar a brio dos alentejanos, o Autor compara-os com os � ratinhos, 

beirões e minhotos, pequenos, humildes, de falinhas doces� (Ibidem:26), embora 

em Garvel também haja alguns �ratinhos�. Recordemos que este povo revela uma 
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solidariedade muito vincada, em oposição, por exemplo, aos Gaibéus de Alves 

Redol.  

A frase � O pão não cai do céu�, que serve de título a esta obra, é 

extensível, como lema,  a outras obras. Por exemplo, em A Escola do Paraíso, 

Amândio pede à mulher que o deixe ir trabalhar porque �Ele não cai do céu�( 

Miguéis 1995:414). Ainda a personagem do Conto �O Natal do Dr. Crosby� refere 

que �há que ganhar o pão de cada dia� e, mais à frente, reforça a ideia: �trabalho 

[a] mecanicamente para ganhar o pão� (Miguéis 1994:82-83)   

 

 

 

 

 

 

5. TERRA  

5.1. Mãe /madrasta  

 

A terra, como já referimos na primeira parte do nosso trabalho, atinente a 

aspectos sócio - culturais  e histórico � literários, era monopólio de alguns 

senhores.  

Mário de Castro, no seu artigo �Alentejo, terra de Promissão�, inserto na 

revista Seara Nova em 1931, defende o parcelamento41 da grande propriedade, 

argumentando que �o trabalho só é activo, solícito, enérgico, eficaz e prolífico 

quando o agente dele é interessado no seu objecto, ou seja, quando é proprietário�( 

Castro 1931: 329 ). E acrescenta que �a propriedade privada é a coluna vertebral da 

civilização burguesa e o que essencialmente a distingue das concepções chamadas 

revolucionárias; a propriedade é o único estímulo eficiente do trabalho útil e da paz 

duradoira� (Ibidem:329). 

 Mário de Castro considerava que o pensamento que partia do princípio de 

que os problemas económicos de um país se podem resolver por um critério 
                                                
41  Mais tarde em carta de 22 e 25 de Junho de 1974, Mário de Castro a propósito dos conceitos 
agrários em O pão Não Cai do Céu, falava assim: � como sabes, não sou hoje partidário do 
parcelamento. Entendo que a empresa agrícola alentejana tem de ser grande empresa, mas afectada, 
claro está, na sua rendibilidade, a todos os que na terra trabalham: a terra de quem a trabalha, não 
sob a forma de tassalho a cada um - quer dizer : a todos - do respectivo rendimento.� ( in Miguéis 
1989:274) 
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puramente económico, à margem da justiça social, estava arruinado. 

Efectivamente, é através da justiça social que se obtém uma melhor repartição das 

riquezas e, consequentemente, a sua mais intensa proliferação. Era urgente acabar 

com o monopólio da terra: 

 
Que se acabasse com o inconveniente de haver quem viva das terras sem 

as trabalhar, o facto de haver homens que vivem do trabalho dos outros - uns 

que possuem, outros que trabalham - e para mais distinguidos nas categorias 

sociais, sendo precisamente esses homens quem disfruta maior conforto e 

poder, constitui uma aberração, uma apostasia     flagrante dos próprios 

princípios que constituem a infra-estrutura da civilização burguesa. (Castro 

1931:330)   

 

A injusta distribuição da terra era no tempo, motivo de reflexão de muitos 

escritores. Por exemplo, Raul Brandão, em 1921, também na Seara Nova, dá conta 

da fome e miséria que assolavam o país, originadas, em grande parte porque �o 

lavrador, por um hábito secular, entrega ao senhorio, no fim de cada anno, quase 

tudo o que a terra lhe produz. A terra é de quem a cultiva�( Brandão1921 : 5). 

 Mais do que um direito, a terra era para os protagonistas desta história uma 

paixão, um sonho. Penetremos, um pouco, no pensamento destas personagens, 

através do telúrico quadro:   

 
Homens sem terra, era da terra, naturalmente, que eles gostavam de falar e 

ouvir. A terra era a sua fome e sonho, vida, paixão e morte. Só ela tinha 

realidade: de que outra coisa sabiam ou haviam de falar? E das searas, dos 

suores e canseiras que elas dão, dos sóis, e das geadas, secas e chuvas, 

sementeiras e cavas e mondas, ceifas e debulhas. Tão agarrados à terra, até 

com ela se pareciam, ou com os sobreiros dos montados: altos, secos, 

enrugados, retorcidos. Só que as árvores, mais felizes (souberam-no elas!), 

tinham raízes para sugar o sustento do solo, e a eles era a terra que os 

devorava em vida. Por isso viviam numa perpétua luta de amor e de morte 

com ela (Miguéis 1989:170).    

 

Como se não bastasse a discriminação social a que estes lavradores são 

votados, até a terra, a sua companheira, a sua paixão, parece tê-los segregado. Por 

isso, o tio Augusto desabafa assim: �Parece que nem a terra já quer a gente! Esta é 

a nossa sorte: tanto cavamos a terra, tanto lhe queremos, tanto suor lhe dá, que ela 
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acaba por nos comer vivos! ( �) Porque é que nós não temos terra? Nem pão?� 

(Ibidem:227) 

Conforme referenciámos na primeira parte do nosso trabalho, muitos 

trabalhadores não possuíam qualquer parcela de terra para trabalhar e este aspecto 

político - social reflecte-se na escrita neo-realista. Efectivamente, segundo a 

escrupulosa monografia do engenheiro Sarmento:  

 
 �Noventa e cinco por cento da terra arável, aproximadamente, pertenciam 

a quinze por cento da população, enquanto que os outros oitenta e cinco por 

cento desta eram precariamente donos dos cinco por cento restantes da terra, e, 

escusado será dizer, não da melhor (Miguéis 1989:197).  

 

Baseados apenas no conhecimento empírico, os trabalhadores de Garvel 

chegam a idêntica conclusão: �por cada cem cavadores que não têm onde cair 

mortos, há meia dúzia de proprietários� (Ibidem:173).  

Até o �Ente Supremo� (Ibidem:26) abandonou este povo, por isso, este 

povo mostra o seu descontentamento perante tal iniquidade, � fechando-lhe a porta 

na cara� (Ibidem: 26). Também o tio Augusto - sem pão para alimentar os netos 

que choram por pão e com o neto acabado de nascer sem leite para sobreviver, 

porque a mãe, subnutrida não tem leite para alimentar o recém � nascido -  não tem 

pejo de renegar Deus, dentro da linha marxista  Conheçamos as suas conclusões, 

apresentadas ao lavrador Boleto: 

 
 -Mas a fome é má conselheira. Um homem de braços cruzados e a barriga 

a dar horas, a cabeça põe-se a escogitar� E sabe o que  lh´eu digo? Já estou 

em crer como destes rapazes de agora: Não há Deus!  

 

(�) 

O céu e o inferno é cá neste mundo, senhora. o inferno é a fome, é o frio, 

é os inocentinhos a chorar por pão, e a gente sem o ter para lho dar. É o suor 

com que a gente rega  esse Alentejo. É o pecado mortal em que a gente 

vivemos a sonhar com as leivas! Sou eu que lhe digo, e já por cá ando há mais 

tempo do que devia. Não há Deus! E se o há, é lá pròs  ricos, arrenego dele ! 

Se houvesse um Deus pròs  pobres, a minha miséria não era tanta. 

(Ibidem:228). 
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Estas palavras, consideradas heréticas por qualquer católico, não foram bem 

recebidas pela sensata senhora Jesuína, que fez questão em lembrar que Deus não 

tinha culpa das misérias e pecados que iam por este mundo. Os responsáveis eram 

os homens. 

 Não temendo represálias em incumprir as normas da Igreja, João Boleto 

fez questão de salientar que o povo de Garvel não respeitava �os dias santos e os 

jejuns, garantindo à mãe que jejum era o pão nosso de cada dia daquele povo e que 

não era à falta de jejuar que eles haviam de ir para o inferno. Prescindiam 

igualmente dos padres, considerados �papa - hóstias que levam uma vida 

regalada�(Ibidem:206). Também o tio Augusto acusa Deus de se ser �só pròs 

ricos�, conforme já vimos. Mais uma vez, é posta em evidência a dignidade e a 

coragem deste povo, que sofre de cara levantada, mas não sem culpar a Divindade.  

 Se ao Deus fecha a porta, sem medo de represálias, o mesmo não faz à 

terra que, apesar de o escravizar, o alentejano � em vez de a odiar, venera-a�. 

Confirmemos o amor cego que o alentejano nutre pela terra: 

 
A terra escraviza-o, e ele em vez de a odiar venera-a. O alentejano raro 

emigra. (�) Beija e acaricia a madrasta que o repele e maltrata, e o reduz à 

fome. Sabe que a culpa não é dela, que se desentranha em frutos quanto pode. 

Ele cava-a desde o berço à tumba: começa a exercitar-se desde que engatinha 

� ficam-lhe as unhas roídas para o resto dos dias (Ibidem: 27) 

 

Mesmo escravizado por ela, o pobre mantém um enigmático respeito para 

com a �terra parida (�) /de ventre desmedido� (Torga 2001: 984), porque ela não 

tem culpa, pois �desfez-se em bagos de oiro! Pão que dava para a nação inteira� 

(Ibidem:76). Embora os pobres andassem esfomeados de terra, eles não invejavam 

o lavrador remediado, porque:  

 
 Vêem-no lutar a vida inteira com a seca, as geadas, as pragas, as hipotecas, o 

fisco, até cair nas garras dos ricos ou dos bancos. Com o orgulho e a isenção 

de quem se julga esbulhado e espera a reparação pela justiça, os camponeses 

não mostram cobiçar os bens alheios nem pedem pessoalmente para cada um, 

seja o que for (Ibidem:27). 
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O lavrador remediado não é alvo de cobiça, até porque, também a ele, 

vão lenta e legalmente extorquindo a sua terra. Foi o que aconteceu aquando 

da superprodução do trigo, cujos tributos e hipotecas, obrigaram os lavradores 

a vender ao desbarato as terras aos ricos.  

 Embora desprovidos de qualquer courela, o respeito pela terra é tal que � 

nunca por um palmo de chão ou sede de água � como lá para o Norte� 

(Ibidem:28) se mata um homem. Este povo repleto  de respeitabilidade anda 

cheio de fome, sabendo que havia pão que dava para alimentar uma nação 

inteira: 

 
  Ele por todo o Alentejo não se vê senão fome� (�) na minha casa já há 

três dias que não entra uma côdea de pão.(�) 

  quer chova quer faça sol, quer haja pão quer não haja, pró cavador todo o 

ano é de  fome: anda sempre com a barriga a dar horas. (�)  

Uns arrebentam com a fome, os outros com a fartura (Miguéis 1989:77). 

 

Os cavadores �arrebentavam� com a fome porque, como não possuíam 

qualquer leira, eram obrigados a trabalhar nas terras dos senhorios a troco de quase 

nada. Por isso �Aquele povo pedia era que lhe dessem terra, terra! Foi sempre a 

fome desta nossa gente � (Ibidem:80). A própria serra que o povo desbravou com 

o suor do seu rosto e transformou num mar de searas, acabou por passar para as 

mãos dos ricos e dos bancos. Estes cavadores nascem, vivem, labutam e morrem 

no enigma da terra cobiçada.  

 Como é que o povo compreendia que o trigo estivesse a apodrecer nos 

celeiros e ele cheio de fome, sem pão para alimentar os seus filhos. É claro que por 

detrás, estão as insensíveis leis do mercado que podem cometer o sacrilégio de dar 

o pão ao gado ou deitá-lo ao lixo, só para não baixar os preços, enquanto o povo 

passa fome.  

Uma vez convencidos pelo engenheiro Sarmento, os homens organizaram 

bandos para correr casais, montes, herdades, a reclamar trabalho ou pão. Esta 

atitude foi a mais sensata, mas muito difícil de tomar, porque �Para aqueles 

homens obcecados e paralisados pela ideia fixa da terra, era um passo de 

incalculáveis proporções. Custava-lhes renunciar ao sonho e ao milagre� 

(Ibidem:178) de ser dono de uma courela. Confirmemos esta obsessão pela terra, 
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pela reacção dos lavradores às palavras proferidas pelo engenheiro Sarmento, 

aquando do plano para executar a petição:  

 
�Queremos um governo de justiça e liberdade (�)um governo que DÊ A 

TERRA A QUEM A TRABALHA�42 

(�) 

- Que diz ele? Que diz ele da terra? Leia lá outra vez, compadre, tenha 

paciência! Leia outra vez, faça favor! A terra o quê? 

Não queriam perder uma palavra só do que ali estava impresso, no papelinho 

amarrotado de andar de bolso em bolso, de mão em mão. Falava da terra, 

falava deles! Sarmento repetiu pausadamente: 

- �A terra a quem a trabalha.� 

As mãos curtidas e morenas, afeitas à enxada, ergueram-se: todos queriam 

tocar o papel, vê-lo bem com os seus olhos, ver as palavras mágicas que os 

olhos não podiam ler. Mãos ansiosas de tocar a verdade, como as de outros 

Tomés das Escrituras (Miguéis 1989: 179-180) 

 

Após este discurso do engenheiro Sarmento com frases que, depois, foram 

lema comunista, a cena continua com o ingénuo povo a querer tocar no mágico 

jornalzinho. Este, para eles, era sinónimo de esperança, de fé no futuro e nos 

homens. A cena termina em clímax, com o senhor Augusto, ou por comoção, ou 

por cepticismo, a chorar como uma criança, após ter proferido as palavras 

mágicas:  

 
�A terra a quem a trabalha! A terra! A terra!� (Idem, ibidem)  

 

A obstinação que, compreensivelmente, o povo tem pela terra, a 

determinação em exigir primeiro terra e só depois o pão, levam-nos a concluir que 

aquele gente da década de trinta do século XX tem bem enraizada a ideia de que 

�o pão não cai do céu�, de que é preciso trabalhar para sobreviver. Além disso, 

todos estes aspectos reforçam o comprometimento (engagement) político � social 

do escritor, responsável primeiro pela ideologia da obra.  

 

 

                                                
42 A importância da divisão da terra integra-se na ideologia comunista. Veja-se a propósito a obra 
de Mao Tse - Tung (Mao Tse � Tung 1975: 135-137). 
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6. Riqueza /Pobreza  

6.1. O contraste   

 

Ao longo da diegese, as pessoas ricas são inúmeras vezes referidas, mas não 

há interacção entre as personagens ricas e as personagens pobres. A dicotomia 

riqueza / pobreza é, porém, expressamente vincada em diversos momentos 

descritivos da narrativa. Contrastando com tio Canha, que não tem sequer uma 

courela, conheçamos o pecúlio da Dona Salustiana: 

 
Entre herdades de trigo, montados de sobro e azinho, vinhedo e 

olivedos espalhados por todo o distrito e fora dele, varas de nédios porcos, 

rendas, foros e quinhões, títulos de dívida pública  a seis-por-cento-ouro, 

acções preferenciais de grandes companhias, depósitos à ordem e a prazo no 

Banco do Progresso Alentejo e em outros de Lisboa, a santa senhora, magra 

tal qual era, pesava nos muitos milhões de escudos ou milhares de contos 

(Miguéis 1989:196)  

 

Tomemos conhecimento agora dos bens do abastado lavrador, Tomás da 

Anunciação:  

 
O Anunciação tinha os celeiros abarrotados a despejar dia e noite para dia 

e noite para os furgões da Companhia, antiga Sul-e- Sueste; a conta de banco a 

deitar por fora, as rendas em dia, a ordem garantida, dois filhos quase homens 

arrumados, a mesa farta, amigas quantas queria (�) As herdades das terras 

mais pingues do distrito, foros montados, tudo cuidado e produtivo, varas sem 

conta de porcos nédios, uma quota graúda no Banco de Fomento Agrícola, 

outra na moagem Baixo � Alentejana de que era gerente, outra ainda na 

Companhia de seguros Prosperidade (Ibidem:152). 

 

       
Além do acento tónico na desigual distribuição da terra, outros aspectos 

dicotómicos são salientados, designadamente, a alimentação. Enquanto o povo 

passa fome, os ricos manjam lautos jantares. Para acentuar bem essa discrepância, 

o narrador não se coíbe de nos facultar pormenorizadas descrições dos luxuosos 
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jantares. Participemos de um jantar em casa do abastado lavrador Tomás da 

Anunciação:  

 
Sentaram-se à  mesa com cara de enterro: a sopa de peixe estava quase fria 

(�) A Lavina serviu os testículos de carneiro assados nas brasas (�)O lombo 

de porco com batatas coradas entrou , chiando triunfalmente no seu molho 

caudaloso de especiarias, ( bebeu pouco vinho (�). A Lavina serviu a fruta, o 

queijo, o doce �  barrigas- de- freira a tetejar na terrina � e o café (Miguéis 

:150-152). 

 

Também o Capitão Botelho da GNR, em casa da família Boleto, comera e 

bebera por um batalhão: lombo de porco assado, doce, vinho, café � �o que havia�. 

Este jantar foi servido numa sexta-feira, dia de jejum e abstinência para os cristãos, 

facto que não impediu o capitão, guardião da Santa Madre Igreja, de comer �por um 

batalhão�, o que provocou um irónico comentário por parte de José Boleto. 

Vejamos:  

 
Mano! Não ´ teja a ofender as crenças do capitão! Não é maneira de tratar um 

hóspede. Bem basta ele já ter feito o sacrifício de comer lombo de porco à 

sexta � feira. Deus nosso senhor lhe perdoe! Bem se vê os jejuns que ele tem 

sofrido. No seu lugar, capitão eu pedia bula ao Bispo. Um homem sanguíneo 

como o senhor, com a crise de padres que por aí vai, se lhe dá uma embolia 

repentina, nem a lama se lhe aproveita. Ninguém o tira das unhas do porco � 

sujo. Nem uma missinha  se lhe pode mandar rezar por alma! (Ibidem:207)   

 

A este povo sofredor foi-lhes retirado tudo, até o voto: �que usavam em troca 

de algum favor, mas agora até com as eleições eles acabaram�( Ibidem : 80). 

Marginalizado triplamente: vedaram-lhe o acesso à instrução, ao voto, ao pão dos 

filhos. 

Se a discrepância entre a opulência dos ricos e a míngua dos pobres é 

manifesta, o mesmo não podemos concluir relativamente à felicidade, dado que, 

pelo que fomos expondo, os níveis de felicidade mantêm-se análogos para as duas 

classes, pois o pecúlio da Dona Salustiana não é bastante para a sua felicidade 

conjugal. De igual modo, a riqueza do Assunção não é suficiente para o alegrar, 

dado que o senhor se encolerizava frequentemente, devido às infidelidades das 

�amigas�.  
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Em suma, mais do que o contraste entre riqueza e pobreza � ambas indignas 

para o ser humano - fica-nos a noção de que a dialéctica devia ser dissolvida: a 

igualdade na distribuição da riqueza.  

 

7. MARGINALIZADOS PELA REPÚBLICA 

7.1.Não resignados  

 

O ingénuo povo, desconhecedor da História, confiava que, com a 

implantação da República, as injustiças sociais cessariam: � Acreditava que a 

República traria pão, prosperidade e bem-estar ao povo do Alentejo� (Miguéis 

1989:38), e iria, assim, acabar com os ladrões do suor do povo.  

A verdade, porém, é que os lavradores concluíram que o pão não chegou à 

sua boca nem à dos seus filhos e até as serras que eles transformaram, à custa de 

muito trabalho e suor, num �mar de searas� pertenciam agora aos bancos e aos 

ricos. Sentem-se com isto, defraudados, dado que �Com a República, alguns ricos 

tinham ficado mais ricos, e muitos pobres, mais pobres� (Ibidem:37).  

Apesar da decepção, não imputavam as responsabilidades ao sistema. 

Consideravam, sim, que o falhanço se devera aos inimigos da República e à 

ditadura, �aos tropeços da reacção�(Ibidem:38) e, mais ainda, a eles próprios, que 

nada tinham feito para impedir os princípios da República vingassem. 

Confirmemo-lo:  

 
Porque é que a república deu em pantanas? Porque o povo não se mexeu. 

Se não fizermos nada para melhorar a nossa sorte, deixe que ninguém se vai 

arriscar pramor dela. Quem quiser a república tem que a fazer por suas mãos. 

E não esperar que os outros a façam. (Ibidem: 80)-  

(�) 

 Se o povo não se mexe, ninguém vem cá ajudar! Mas não podemos ficar 

à espera do Messias! É a nossa vez camaradas! (Ibidem:249). 

 

 

 Baseado no conhecimento empírico do tio Canha, mas também movido do 

conhecimento científico, o estudante José Boleto considerava que era premente 

imobilizar os �tropeços da reacção�, óbices à implantação dos ideais republicanos. 

Vejamos o seu pensamento: 
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 Por falta de tempo e devido  aos tropeços da reacção, [�] a 

República não cumprira o seu papel reformador: era urgente restaurá-la, e a 

tarefa primordial seria então a da educação popular, donde sairia a nova 

mentalidade, a consciência política e social, que não podia deixar de levar ao 

Socialismo, filho da razão: sendo na sua maioria proletários, os homens 

(presumia) não podiam deixar de votar de harmonia com as necessidades e os 

interesses colectivos! (Miguéis 1989: 39).  

 

Esta utopia do filho Boleto fez com que o experiente pai Boleto opinasse 

assim:  

 
 Isso de revolução pelo voto é uma ilusão! Tenho visto tantas eleições 

�ponham vocês no poleiro homens de bem, com ideais, e verão como o povo 

se educa. Não há como o exemplo para aprender. Os maus governos fazem os 

maus povos. O Socialismo é muito bonito: mas não passa de utopia. Os 

alentejanos querem é a terra: que repartam os baldios e acabem com os 

latifúndios. Cá para mim essa é a verdadeira democracia (Ibidem:39-40). 

 

Para que a República cumprisse o seu papel reformador, e para que a terra 

fosse devolvida aos alentejanos, �Urgia derrubar a ditadura� (Ibidem: 41). Era este 

o objectivo dos três homens da família Boleto, para quem � o homem era a medida 

e a finalidade de todas as coisas�43(Ibidem: 41).  

Para derrubar a ditadura, para enfrentar o governo, o povo tem de estar 

unido, aconselhou o engenheiro Sarmento. A união é fulcral para o sucesso de 

qualquer revolução. Como esta ideia de união suscitou algumas dúvidas aos 

ouvintes, que não entendiam como é que lá tão longe se podiam unir aos demais, o 

engenheiro explicou ao Manuel Canha, tio Augusto e restantes trabalhadores o 

valor e o conceito da união, nos seguintes termos: 

 
- Quando os mineiros de Aljustrel ou São Domingos, ou os corticeiros do 

Algarve ou de Coruche e os carregadores de Lisboa fazem greve se todos nos 

uníssemos, o governo não se aguentava. A greve geral! Eles têm medo ao 

povo, à verdade. Por isso proibiram tudo quanto é liberdade � jornais, 

sindicatos, greves, reuniões! (Ibidem:176). 
                                                
43 O lema humanista �O homem é a medida de todas as coisas�, que remonta a Protágoras 
(Soares2007), é retomado e amplificado por Rodrigues Miguéis. Mantém-se, porém, a centralidade 
do homem, a valorização do ser humano.  
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     A união era então imprescindível para que os seus objectivos fossem 

conseguidos, ou seja, pão e terra para todos. Juntos deviam começar a fazer o 

seguinte: 

 
 Exijam trabalho aos ricos. Se eles não derem trabalho, exijam pão. E se 

eles o não quiserem dar�tomem-no à força! O pão não cai do céu, é preciso 

lutar para o conseguir. O pão pertence antes de tudo a quem o produziu. Vão 

lá buscá-lo (Miguéis 1989:177). 

 

Com estas e outras palavras, o engenheiro Sarmento tenta convencer os mais 

cépticos a agir, como é o caso do Chacota, que duvida das suas forças e das 

palavras do engenheiro. Conscientes da sua força [� Um homem sozinho não vale 

nada, mas se todos nos ajuntássemos éramos a força�(Ibidem: 83)] 44  decidiram  

organizar bandos para correr casais, montes, herdades a reclamar pão, ou trabalho, 

facto que regozijou sobremaneira o engenheiro, que sabia que estavam criadas as 

condições para a tão desejada revolução. Se o pão não fosse dado de livre vontade, 

seria tomado à força pelos agricultores. E, para obrigar os ricos a distribuir o pão 

pelo povo esfomeado, não bastavam as mãos, a força, a coragem e as foices dos 

agricultores, eram indispensáveis as armas, provenientes de Espanha, postas em 

Garvel pelas mãos do Cigano.  

Esta revolta, com epicentro em Lisboa, começaria em Garvel, estender-se � 

ia a todo o Alentejo e, depois, a todo o país e os ideais da república regressariam. 

Assim pensava o engenheiro Sarmento.  

Efectivamente, o povo acatou todos os conselhos do engenheiro, uniu-se, saiu 

para a rua, as armas chegaram a Garvel. Porém, a revolução ficou adiada, porque a 

revolução que é urgente fazer é a mudança de mentalidades. O povo concluiu 

amargamente que, como afirma João Medina, não basta simplesmente substituir a 

casa dos Braganças por um presidente de sobrecasaca eleito pela maioria do país 

para que Portugal se regenere (Medina 1974:219). 

A temática do sonho republicano que se transformou em pesadelo está 

presente em várias obras de Rodrigues Miguéis, conforme já referenciámos. Disso 

                                                
44  Amanda Carrusca, em Seara de Vento, com a coronha da carabina da guarda apontada para si, 
profere as últimas palavras:�Digam à minha neta! Digam-lhe que ela tem razão! Um homem só não 
vale nada�( Fonseca: 2004:141) 
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é exemplo o major Tristão Barroso de o Milagre Segundo Salomé, quando opina 

que a República, com as suas belas intenções conservou-lhe os hábitos e vícios, 

deixando quase intacto o sistema económico e social. Não se desceu à raiz dos 

problemas, e o regime tem vivido na impotência, hesitante entre um vago 

esquerdismo e o domínio dos interesses privados nacionais e estrangeiros � 

(Miguéis 1995: 96). 

Em suma, a República é condição necessária, embora não suficiente para a 

igualdade. É preciso a intervenção e o esforço dos homens de trabalho e de boa 

vontade.   

 

8. �REVOLUÇÃO� 

8.1. A traição  

 

O engenheiro Sarmento e José Boleto têm objectivos bem definidos quanto 

aos fins a atingir. A sua divergência situa-se apenas nos meios. Os argumentos 

baseados na doutrina do materialismo do engenheiro, quase convencem o idealista 

Boleto. Sarmento argumentava que o homem de direito, nobre, livre, digno e 

respeitado era uma abstracção, que os idealistas não viam que o homem �é uma 

célula de produção � consumo, um organismo bio- social de trocas, um ser 

osmótico que tem por função dar e receber�(Miguéis 1989: 133). O que sucede, 

nesta nossa sociedade teoricamente constituída por homens iguais, é que a escassa 

minoria dos não produtores detém, possui, consome e desperdiça muito mais do 

que lhe é necessário. Ao subconsumo da imensa maioria, corresponde o 

superconsumo ou a prodigalidade sumptuária da escassa minoria. Partindo do 

pressuposto de que esta desigualdade é uma realidade, urgia estabelecer uma 

justiça orgânica, material: a da sensível igualitarização dos homens como 

consumidores - produtores. Uma igualdade aproximada nos direitos e nos deveres. 

�Só assim os homens, que a natureza fez organicamente idênticos e a teoria diz 

moralmente e socialmente iguais, poderão ficar moral e materialmente nivelados 

entre si� (Ibidem:134). 

 Ao longo da história, sempre que urgia fazer a revolução, o povo 

convencido e iludido pelos intelectuais, para se revoltar, várias vezes saíra para a 

rua, arriscando a vida e a liberdade. Agora, que lhe é pedido mais um sacrifício, 

receia que os chefes lá de Lisboa, que prometem a Revolução e estão sempre a 



 116

adiá-la, repitam a proeza de empurrar o povo para a guilhotina enquanto eles se 

acobardam.   

Este medo é claramente revelado ao engenheiro Sarmento por Manuel 

Canha, que está pronto a ajudar a revolução, mas não quer sacrificar vidas 

inutilmente, pois �gato escaldado da água fria tem medo. Ouçamo-lo: 

 
Há � de desculpar-me, mas sou eu a dizer-lhe que não torno a mexer 

um dedo se vossemecê não me der a sua palavra d`honra que a coisa sai. 

Nesse dia posso garantir, só cá na freguesia levantam-se umas centenas de 

homens. Mas há-de ser SE!    

Não, me quero ver senão com gente de confiança, e não com quem nos 

ande a enganar. Ou é uma coisa às direitas ou temos o caldo entornado. 

Arrastar o povo pra mais uma, e fica tudo como dantes, isso é que não 

(Miguéis 1989:116-117) 

 

É evidente que o Engenheiro Sarmento, apesar de estar no terreno a preparar 

a luta, sabe que o receio do tio Canha tem muito fundamento. Esforçou-se para 

que o tio Canha não se apercebesse das suas inquietações, pois a certeza que o tio 

Canha queria ouvir da parte  do engenheiro, este não lha podia garantir, até porque 

ele próprio a única certeza que tinha era: 

 
Saber se as condições técnicas predeterminantes da Revolução � os 

factores sociais, económicos, culturais, organizacionais, que envolvem as 

relações de produção e de consumo, as ciências e as indústrias, os mercados, 

as gerências e a balança dos poderes políticos e outros - estão maduras o 

bastante para permitir que a Revolução  se desencadeie e saia vitoriosa 

(Ibidem:126) 

 

 Os dois mentores e estrategas da Revolução em Garvel, o engenheiro 

Sarmento e José Boleto, já tinham discutido a necessidade de sacrificar vidas 

humanas para materializar a Revolução. E as opiniões não coincidiam: o 

estudante, um �idealista num mundo real�, considerava que a Revolução tinha por 

finalidade servir o Homem e que a violência era um atentado contra a sua 

integridade e a �Revolução parecia-lhe o monstro sanguinário que assustara 

Antero� (Ibidem:128). Por seu lado, o pragmático engenheiro pensava que era um 

mal necessário e que, por vezes, os fins justificam os meios, para atingir justiça 



 117

social, o homem ideal. Por isso, questionava o José Boleto se não achava que para 

o conseguir não valia �a pena apertar a ponta do rabo a uns quantos terratenentes, 

banqueiros e especuladores (Miguéis 1989:134). O Engenheiro bem sabia que, ao 

longo da História, a violência tem sido o meio utilizado para depor a violência 

dominante, para restabelecer a legitimidade democrática45:�E não foi pela 

violência revolucionária que todos os regimes se instalaram, particularmente o que 

saiu da Revolução francesa?� (Ibidem:125), pergunta retoricamente o Engenheiro. 

Este também reconhece que a Democracia ainda não soube ou não pôde elevar e 

respeitar o homem.  

Sem conhecer o pensamento dos intelectuais, o povo simplesmente queria 

pão e trabalho, aliás um direito reconhecido por todos, até por quem no universo 

não ficcional era apontado como o responsável pela fome, Oliveira Salazar.46 

 E, mais uma vez, do lado do povo as condições técnicas para fazer a 

Revolução estavam reunidas: predisposição do povo e as armas trazidas pelo 

Cigano. Embora camufladamente, prontos para ajudar o povo na sua luta, estavam 

os soldados, também eles marginalizados, mau grado tivessem uma arma na mão. 

Mandados para Garvel para apanhar o Cigano, os soldados esfomeados depressa 

se passam para o outro lado da barricada, do povo, e, �se não fosse a fera do 

Azaredo estar sempre de pistola na mão, o herói do povo, o cigano, ainda hoje 

estaria vivo�(Idem: 127) 

 Mas os receios do tio Canha de que a Revolução fosse adiada 

concretizaram-se e, mais uma vez,  em Lisboa �a revolução fora estrangulada 

antes de nascer� (Ibidem:260), �estava gorada desde as origens�, os �ratinhos� de 

Lisboa roeram a corda, e o sonho do povo de Garvel ficou eternamente adiado: a  

                                                
45  Lembremos, a este respeito, que o ideário seareiro defendia inflexivelmente a via do 

debate e da acção política no âmbito da legalidade democrática e opusera-se sempre na teoria e na 

prática a qualquer revolução, da qual Miguéis diverge em parte.  Invocando o prócere da 

República, Basílio Teles, também o major Tristão Barroso de O Milagre Segundo Salomé, 

,considera que sob esse [ditadura ] ou outro rótulo, torna-se imperioso  um regime capaz de alterar 

os nossos hábitos económicos e políticos (Miguéis 1995:97).   

 
46 Salazar, em 1948, ano da Declaração Universal dos Direitos do Homem, refere o seguinte: � Em 

substituição do direito à assistência que a Constituição de 1911 ingénua e inutilmente estabeleceu, 

fomos, creio eu, os primeiros a proclamar um novo direito, inédito e revolucionário: o direito ao 

trabalho.�(Salazar 1960 :106) 
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E �A Planície despertara por um breve instante, para logo recair no sono 

multissecular� ( Ibidem:268). 

Já foi referido que a personagem José Boleto foi arquitectada a partir de 

Miguéis, e a figura de engenheiro Sarmento fora inspirada em Raul Proença. Esta 

temática sobre os meios de fazer a revolução foi uma das que provocaram a 

ruptura do nosso escritor com o grupo Seara Nova, conforme anunciámos na 

segunda parte do nosso trabalho. Agora, o idealista, o defensor da anteriana Ideia 

Pura da revolução como movimento de ideias é José Boleto. É, como refere Ana 

Maria Alves, pela boca de Sarmento, que Miguéis critica a filosofia de José Boleto 

(Alves in Miguéis 1989: 30). 

 

9. ÓBICE AO PROGRESSO  

9.1. Religião  

 

Ao longo do nosso trabalho, incidindo sobre a análise de O Pão não cai do 

Céu várias foram as personagens que opinaram sobre a importância da 

instrução e dos bons governantes para a regeneração do país, que continuava a 

navegar em águas estagnadas. O país estava reduzido  

 

a um vasto solar meio arruinado, hipotecado, inçado de parasitas 

burocratas, frades, requerentes e pedintes, de soldados sem batalhas nem 

fortalezas, de bacharéis e escrivães, fidalgos arrogantes e empobrecidos, 

mercadores gananciosos e empíricos, lavradores antiquados, aventureiros 

desdenhosos do trabalho da  criação  - todos eles movidos pela imagem do 

Pataco soberano ( Ibidem: 96)  

 

As culpas distribuem-se por toda a gente. Porém, quem terá contribuído para 

esta tragédia nacional? São vários os pensadores que consideram que a prática que 

a Igreja adoptou ao longo dos últimos séculos, parece estar por detrás  desta 

maneira de ser português, sempre à margem da instrução e consequentemente à 

                                                
47 Também Antero de Quental em Causas da Decadência dos Povos Peninsulares imputa 
responsabilidades às descobertas  ver onde esta repetido  
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margem do progresso.48  Atentemos nas reflexões e no exame de consciência do 

Bispo Dom António Leonardo, em  O  Pão não cai do Céu: 

 
Num país que orgulhosamente se dizia fidelíssimo, onde tantos iam à 

missa, à confessa, à comunhão, à procissão e à romaria, quase sempre por 

prazer ou para serem contados, não se lembrava de ter encontrado um só 

homem ungido pelo fervor ou a profundidade da crença: todos eles meros 

aderentes, mecânicos e formais, da igreja de Deus.( �) a fé ficara passiva, 

ineficaz, superficial, conformista, mesquinha: decerto em boa parte por falta 

de leitura dos textos sagrados, que lhes era proibida. Nas nações protestantes, 

Deus me perdoe, onde são alvo constante de leitura, meditação e estudo, as 

Sagradas Escrituras tornaram-se a base não só das confissões religiosas e do 

�livre exame� individual, mas da ética, do viver social, dos negócios, da 

literatura, de mil instituições politicas e sociais, da cultura em suma!, 

contribuindo dest ` arte para formar ou modelar os caracteres, a filosofia da 

vida, o próprio  modo de ser nacional.  A nós, mil anos de religião revelada 

não bastaram para nos impregnar culturalmente, a não ser de carolice beata, ou 

então de satanismo anticlerical, jacobino  e demolidor:  

(�) A monarquia corrompera a Igreja pela subordinação desta à política 

dinástica e partidária �mas eu próprio, Senhor, que tenho eu feito!...E o 

prelado deixou pender uma mea culpa mental (Miguéis 1989:191-192).   

 

Dom Rafael não conseguiu desimpregnar o povo da �carolice beata� 

(Ibidem:191) e os seus colegas certamente também não, dado que eles próprios 

viviam à margem dos Mandamentos da Santa Madre Igreja.  

Esta �carolice beata� parece ter afectado mais as mulheres do que os 

homens. As descrições que o Autor faz dos afazeres das mulheres são de um 

sarcasmo profundo, que deixam transparecer uma crítica contundente à prática 

religiosa. Vejamos:  

 
Ocupavam-se também activamente de combater o Porco � Sujo na 

forma de mancebia legalizada que era o casamento civil; do divórcio, da 

perfilhação dos filhos ilegítimos, e de outros que tais horrores ( �)  

Faziam propaganda do Catecismo, congregavam os iletrados na 

escola paroquial, obtinham entrada nos lôbregos asilos da Infância Desvalida49 
                                                
48  Antero de Quental, na obra referida, afirma que os jesuítas são responsáveis por um método de 
ensino bruto, fazendo das classes elevadas, máquinas ininteligíveis e passivas e do povo, fanáticos, 
corruptos e cruéis.       
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e similares para os enjeitadinhos, filhos e filhas que eram de seus maridos, 

pais, irmãos, primos e filhos, e como tais merecedores da caridade, e nos 

recolhimentos ainda piores para as transviadas virgens � mães, filhas  de 

Maria e das tristes ervas: e quando elas saíam dessas santas casas e albergues, 

colocavam-nas muito bem , de criadas e cozinheiras, nos lares de gente fina e 

temente a Deus, onde elas, com a renovada cooperação de  patrões generosos e 

dos respectivos filhos, podiam continuar a produzir proletários �enjeitadinhos 

como elas próprias, assim mantendo a ordem das coisas humanas tal como 

Deus lhes (nos) fora dada. Eram não menos incansáveis na organização de Te- 

Deuns e procissões�(Ibidem:198)    

 

Apesar de analfabeto, João Boleto tem consciência dos efeitos nefastos da 

igreja. Por isso, ele assevera para o capitão que a verdadeira religião é o Saber, que 

se devia mandar fechar os seminários e os quartéis e abrir escolas. Esta opinião não 

era só partilhada por João Boleto, mas por toda a população, conforme já fomos 

evidenciando ao longo do nosso estudo. E Boleto não se ficava só pelas palavras, se 

as circunstâncias a isso o obrigavam. A comprovar esta atitude de afronta, está a 

reacção do povo, aquando da decisão do governo de abrir na aldeia uma igreja, 

enviando para lá um padre. O povo não consentiu que ele abrisse as portas da igreja, 

alegando que não queria bocas inúteis, facto que levou o bispo a endereçar o 

seguinte recado ao povo: �quem não precisa de Deus também podia passar sem 

escola� (Ibidem: 210). O crédito dos padres sempre fora nulo: �o pão, que até os 

padres, má-raios os parta, dantes ensinavam que era carne e noss`senhor Jesus 

Cristo!� (Miguéis 1989:175) 

Esta convicção de que a Igreja tem contribuído para dilatar a indigência do 

povo é validada pelo pai Boleto que, depois de se ter queixado do mal que o governo 

lhe fizera, corajosamente, declara ao capitão Bogalho que, se ele fosse à missa todos 

os domingos, e mandasse presentes ao bispo, �outro galo lhe cantaria�(Ibidem:192) 

Quem tinha a Igreja do seu lado não lhe faltava nada, nem dinheiro nos bancos, nem 

a entrada no céu. Em Garvel não se conheceria Marx nem o materialismo dialéctico, 

mas ali a religião não era o ópio do povo. 
 

 

                                                                                                                                  
49 As primeiras referências de que é objecto na literatura relativa a este sector educacional e à 
Sociedade que o constituiu rastreiam-se nas páginas que lhes consagrou D. António da Costa (1870, 
1884) e nos artigos jornalísticos de Herculano, datados de 1838, em louvor daquela categoria de ins 
tituições.  
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CONCLUSÃO  

 

  Chegadas ao termo deste trabalho, salientamos a coerência e a humildade 

do escritor, que alguns anos antes da sua morte e amargurado com o país, que ele 

tanto amou, sintetiza modestamente a sua obra nestes termos: 

 
Fiquei-me pois entre o �popular ou correntio e o �intelectual, e usei de uma 

linguagem compreensível. Não creio que a literatura exista para pôr mais 

confusão num mundo já de si inexplicável (Miguéis 1995:351). 

  

 Esta confissão de Rodrigues Miguéis vem na sequência  do objectivo do 

romance, assumido pelo próprio, como tendo sido feito para o povo: 

 
Fi-lo como se fosse para o povo: o povo que não lê, mas dantes lia (Miguéis 189:272). 

 

 Pensamos que  a vertente pedagógica e a sua formação humanista sejam as 

responsáveis pela sua recusa em aceitar a inacessibilidade da arte e a sua aspiração 

a ser �um romancista � popular� (Ibidem:272).  Consideramos que as razões do 

escritor � pedagogo se prendem com a seguinte evidência: se queremos que o povo 

leia, que evolua intelectualmente, que aprecie a obra de arte, temos de lhe facultar 

essas obras em linguagem que ele entenda. Não podemos, portanto, marginalizar 

intelectualmente o povo.  

Este princípio é corroborado pelo seu amigo, Bento de Jesus Caraça, para 

quem a cultura deve estar ao alcance de todos e não apenas acessível às elites. 

 O suposto fácil entendimento de algumas obras seria, assim, uma mais � 

valia, tendo em consideração os objectivos assumidos pelo autor. Porém, os 

sentidos implícitos de muitas das suas obras de ficção não são acessíveis ao 

cidadão comum, pois que até os críticos, �os Gurus da vida literária portuguesa�, 
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apenas preocupados em etiquetar um escritor como a um bicho empalhado de 

museu de história natural, não as entenderam integralmente, facto provado e 

reprovado por Miguéis, como referenciámos.  

Sempre fiel aos seus ideais, o escritor usou a sua eloquência para criticar 

aquilo que ele considerava incorrecto. Nem sempre a sua frontalidade foi recebida 

amistosamente por parte dos seus amigos, como aconteceu aquando da crítica que 

Rodrigues Miguéis fez ao artigo �Conceito de Revolução em Eça de Queirós�, de 

Castelo Branco Chaves. Esta dissidência com o grupo da revista Seara Nova 

�empurrou - o� de certa forma para  a margem da vida literária portuguesa . 

Esperamos nós ter conseguido entender as �subtilezas� temático � formais 

da sua grande obra ficcional e não ficcional, sem descurar a relação do autor com a 

crítica literária e com o público leitor.  

Ficou bem patente que o autor revela um solene respeito pelo público leitor 

e um considerável desprezo pelos críticos �azedos�, afirmando mesmo que o leitor 

de bom senso é mais perspicaz do que o crítico.  

Ao longo do nosso estudo, referenciámos estudiosos como Eduardo 

Lourenço, que caracterizam, valorativamente, a sua obra como autobiográfica. 

Efectivamente, em algumas das suas obras, o escritor, �sem incorrer na pecha de 

subjectivismo� (Miguéis 1994:149), aproveitou algumas experiências pessoais para 

agitar certos problemas, como aconteceu com a grave doença que o levou ao 

hospital, a qual ocasionou a criação da narrativa Um Homem Sorri à Morte - Com 

Meia Cara. Na opinião do Autor, a ficcionalização da sua vivência como paciente 

pode servir como pretexto para �agitar certos problemas tão gerais como a 

inquietação da doença e da morte, ou a atitude do indivíduo perante o sofrimento 

físico e o destino pessoal� (Miguéis 1994:150). É � e procura ser - uma lição de 

vida. 

 Apesar da utilização de experiências pessoais, em outras das suas obras, 

como Nikalai Nikali, vimos que o Autor se preocupou em expurgar quanto possível 

concepções ou opiniões pessoais.  

Consideramos que �a lição de vida� perceptível em Um Homem Sorri à 

Morte - Com Meia Cara   é extensível a quase toda a obra do escritor. E nós que 

tivemos o privilégio de a investigar, muitas lições de vida tirámos deste 

monumento  que é a obra migueisiana. Mas, além da valorização pessoal e 
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profissional, pensamos ter prestado um tributo ao grande homem, artista e 

pedagogo que foi José Rodrigues Miguéis.  

  Fomos concluindo ao longo da nossa investigação que, afinal, o nosso 

escritor não está tão esquecido nos meios académicos, dado que são muitos os 

estudos que existem nas bibliotecas. Digamos que esse �esquecimento� se situa no 

grande público, onde o autor certamente gostaria de se ver instalado, uma vez que, 

conforme já o referimos, o autor se autodefine como um escritor popular. Por isso 

talvez a sua identificação com a gente da terceira classe, de que falava Eduardo 

Lourenço� 

Mostrámos, ao longo deste estudo, que as personagens que povoam o 

universo ficcional migueisiano são, efectivamente, marginalizadas e 

automarginalizadas a vários níveis: político, social e económico. Politicamente, 

evidenciámos José Boleto e o engenheiro Sarmento de O Pão não Cai de Céu, 

perseguidos pelos seus ideais, e por ousarem denunciar as iniquidades existentes. 

Embora sem grandes consequências, também o pai Boleto foi importunado por ser 

anti- governo. No campo social, destacámos o Cigano, o herói da mesma obra, pela 

força de carácter, apesar de toda a discriminação de que foi alvo por parte do poder 

vigente. Se, no início, a sua perseguição fora social, depois, passou a perseguição 

política, dado que era ele quem contrabandeava as armas, imprescindíveis para 

levar a cabo a Revolução em Garvel, através da qual se conquistaria, na opinião de 

José Boleto e do Engenheiro Sarmento, a justiça económica e social. O Cigano 

vivia à margem da sociedade com um certo prazer, era um fora da lei assumido, 

que vivia para vingar o falecimento da sua mulher. Acabou por, estoicamente, se 

envolver numa luta, que não lhe pertencia. Lutou até ao fim para permitir que o 

povo de Garvel e, por arrastamento, todo o país tivesse pão para alimentar os 

filhos. Os filhos de Garvel viviam efectivamente à margem do pão, contudo, o que 

mais indignava e revoltava o povo, era o facto de o pão apodrecer nos celeiros dos 

abastados, enquanto os filhos da terra viviam esfomeados.  

 Nem só da privação do pão vivia o povo de Garvel, pois, também, a tão 

respeitada terra os abandonara a eles, que haviam gasto o seu suor a cavá-la. Além 

da falta de pão para alimentar o corpo, o povo de Garvel sentia ausência do 

alimento da alma: constata-se o analfabetismo, visto que poucos sabiam ler.  

Através da obra de Rodrigues Miguéis, ficou também provado que a Igreja, 

que devia estar ao lado dos indigentes e dos esfomeados, permanecia ao lado dos 
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que possuíam os celeiros a abarrotar de trigo. Por isso, o povo vira, sem medo de 

represálias, as costas a Deus e à Igreja. E nem só o povo questiona o papel da 

Igreja, o próprio bispo põe a nu a ineficácia da mesma, no desenvolvimento social 

e humano da humanidade.  

Com o firme propósito de pôr um ponto final nas iniquidades sociais 

referidas, o povo, sob o comando do Cigano, não hesitou em apoiar a revolução, 

que almejava restituir os valores da República, dado que também esta havia 

abandonado o povo. 

Demonstrámos que, no universo ficcional migueisiano, não sobrevoam 

exclusivamente os económica ou politicamente marginalizados, como os viajantes 

do velho Arlanza, o Limpa � Vias ou o José Boleto. Algumas personagens revelam 

alguma misantropia, que as leva a permanecerem à margem da sociedade, mesmo à 

custa da invenção de crimes, como aconteceu com Abílio -  Renato.  

Considerando que �a obra literária resulta de uma empenhada relação do 

seu criador/produtor com o tempo e o espaço em que se movimenta�, revisitámos a 

época a que a obra - objecto do nosso estudo -  se reporta. Concluímos que a 

temática do pão e da terra era tratada em jornais e revistas da época. Só para dar 

um exemplo, a revista Seara Nova publica, no seu primeiro número, quadras de 

cariz popular, com o título: �Apólogo de uma espiga de trigo�.  

 A obra de Rodrigues Miguéis é, assim, indissociável do quadro sócio � 

cultural e histórico � literário de meados do século XX, não alheia a um certo 

comprometimento (engagement) político e social. O movimento neo-realista a que  

aderiu em certas obras, designadamente O Pão não Cai do Céu , enquadra-se numa 

ideologia marxista. Todavia, o próprio Rodrigues Miguéis vem desacreditar estas 

teorias, no pós � revolução - 25 Abril de 1974. Ouçamo-lo, em entrevista dada em 

1980: 

 
A Revolução Russa tinha representado para os intelectuais europeus a 

promessa de um mundo melhor. Mais tarde muitos se desiludiram, e ao 

movimento de adesão a ideários revolucionários seguiu-se a atitude de relativa 

descrença geral. Isto passou-se por altura dos últimos anos de 30 a 40, e 

afectou-me directamente (Almeida 2001:256). 
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 Resta-nos dizer que, enquanto docentes, é com muito agrado que vamos 

verificando que o autor vai lentamente entrando nas nossas escolas: o conto �Arroz 

de Céu�, inserto em Gente da Terceira Classe, é um dos textos que pode ser 

estudado no sétimo ano de escolaridade. Uma Aventura Inquietante integra o Plano 

Nacional de Leitura. Mesmo os textos dos testes de exame do 9º ano de 

escolaridade de Língua Portuguesa revelam o possível aproveitamento didáctico da 

obra de José Rodrigues Miguéis.   

 Como agentes do processo educativo, compete-nos pugnar para que a obra 

do escritor chegue aos nossos alunos, dado que, como assevera Maria Saraiva de 

Jesus, �por todas as qualidades que a sua escrita enriquece a literatura portuguesa, 

vale a pena incentivar a leitura e o estudo da sua obra� (Jesus 2002:239). 

Mais clarificadoras são  as palavras de Serafim Ferreira, escritas em 2001, 

no jornal a Página da Educação a propósito do centenário de nascimento de 

Miguéis, que sublinham a humanidade do autor: 

 
Por tudo isto, sim, não temos dúvidas em dizer que José Rodrigues 

Miguéis, no exemplo e força criadora da sua obra, é uma das vozes 

inconfundíveis que ocupa um "espaço" próprio na nossa moderna ficção, cujo 

discurso sempre se renovou através de uma profunda e séria visão humanista 

da vida e do mundo.  

 

A  inclusão da obra migueisiana nos cânones mais exigentes da literatura 

portuguesa é também reclamada por David Mourão - Ferreira, autor e crítico 

avalizado da actualidade, que profere o seguinte: 

 
 �Bem mais que Fernando Pessoa, José Rodrigues Miguéis poderia 

afirmar, escrevendo ou falando que a sua pátria foi sempre a língua 

portuguesa� (Ferreira 1994: IX). 

 

Em suma, José Rodrigues Miguéis pertence por direito a esse núcleo de 

escritores que, mesmo sem terem muitos leitores, utilizam as vivências pessoais e 

humanas como matéria expressiva e criadora dos seus romances, no intuito de 

melhorar o mundo, sendo referência incontornável no panorama literário ficcional 

do século XX.  
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