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pedagogismo ideológico e humanismo 
social utópico em «Gaibéus»
de alves Redol

PIERO CECCUCCI

Ora la mia speranza non ha
sorriso, o umana omertà:
perché essa non è il sogno della ragione,  
ma è ragione, sorella della pietà.

Pier Paolo Pasolini
                                                                                                       

Romance arquétipo do Neorrealismo português, Gaibéus (1939) con-
figura-se, imediata e eloquentemente, como texto engagé paradigmático, 
antiburguês, antipresencista e contrário a toda e qualquer forma radical, mais 
ou menos consciente, de imposição doutrinária de «prosa de arte». A fic-
ção assim denominada tinha vindo a afirmar-se no decurso dos anos 30, na 
sequência e em consequência das repetidas e obsessivas intervenções ideoló-
gicas, mas também — e sobretudo — censórias, do regime salazarista sobre a 
cultura, que, de facto, induziam os intelectuais menos corajosos e ignavos ao 
não compromisso e ao abstencionismo.

Com efeito, o cenário narrativo português no período em questão é domi-
nado pela prosa de arte e por uma escrita «pura» — na qual toda e qualquer 
tensão ideológica e política se resolve e cristaliza no resultado estético — de 
matriz modernista e, ideologicamente mais consciente, presencista1, alinhada 
com as tendências difusas da política e da sociedade burguesa mais retrógrada, 
que permanecem alheias, para não dizer insensíveis, às condições da cada vez 
mais dramática marginalização social e empobrecimento das camadas infe-
riores, com a consequência inevitável, ainda que involuntária, de oferecer ao 
regime, com a sua própria postura não comprometida, mais fáceis elementos 
de controlo das ideias e da organização do consenso, com o fim de estabilizar 
e congelar as relações sociais.

Todavia, à opção estética dos presencistas e ao conformismo da chamada 
«sociedade civil» burguesa, opõe-se, já a partir de 1935, a tentativa de trazer 
novos fermentos de inquietudes culturais por parte de um grupo de letrados 
progressistas, em que as conceções filosóficas marxistas predominavam, agru-
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pados em redor de revistas, herdeiras no compromisso e no espírito de solida-
riedade social da Seara Nova, mas mais radicais e ideologicamente marcadas 
— como é o caso, para citar as de maior impacto, de Outro Ritmo (Porto, 1933), 
Gleba (Lisboa, 1934) e, sobretudo, O Diabo (Lisboa, 1934-40); e, de 1937 até 
1940, Sol Nascente —, já não dispostas a aceitar passivamente uma forma de 
difusa e deletéria trahison de clercs, para vergar à Gramsci o conceito de «trai-
ção» do famoso enunciado de Julien Benda2, indiferente3 à nítida compressão 
das legítimas aspirações de liberdade e de justiça que não deixam de ferver na 
articulada e compósita intelectualidade portuguesa.

Mas é com Jofre Amaral Nogueira que o movimento literário da «Nova 
Geração», definindo-se com enunciações programáticas coerentes com 
o Neorrealismo, se inserirá claramente no sulco do materialismo dialético 
marxista-leninista, recusando de vez qualquer ligação ao Realismo e ao 
Naturalismo da Geração de 70, imbuída de Socialismo utopista4 à Proudhon.

Com efeito, Jofre Amaral Nogueira, reagindo também ao imobilismo e ao 
conformismo da cultura oficial e académica, num artigo publicado na revista 
Sol Nascente com o título «O Papel de Uma Nova Geração» (1938), opera o 
corte nítido e de vanguarda5 do novo movimento, imbuído de acentuadas con-
ceções marxistas — que encontram uma extraordinária concatenação filosó-
fica e uma clamorosa divulgação, em 1934, em Moscovo com o 1.º Congresso 
dos Escritores Soviéticos6 —, com as tendências idealistas, antirrevolucionárias 
e burguesas do socialismo «dessangrado» oitocentista e com o abstencio-
nismo e a intransigência conceptual presencista, umbigalista7, sobretudo de 
José Régio, de todo alheia, por exemplo, à tragédia da Guerra Civil espanhola, 
a qual, para além da horrenda carnificina que foi, terá nefastas consequências 
na história mundial de meados do século XX.

Como escreve Carlos Reis,

Daí que o escritor comece por afirmar a sua condição de entidade social-
mente posicionada e, por isso, sintonizada com os problemas sociais, políticos 
e económicos do seu tempo; assim, encarando a literatura como uma forma de 
consciência social, o neo-realismo valoriza a dimensão ideológica da criação 
literária, bem como a sua capacidade de intervenção sociopolítica, à luz dos 
princípios fundamentais do materialismo histórico. Com base nestas coorde-
nadas, à literatura cabe fundamentalmente uma missão desmistificadora de 
contradições de natureza socioeconómica, sobretudo concretizada pela sua 
possibilidade de, articulando-se com a história, reflectir essas realidades nor-
malmente deprimentes.8

Em todo o caso, Amaral Nogueira — como já foi notado9 — não faz 
mais do que retomar, na terminologia e nos conceitos adotados, além do 



103

pensamento de Georgij Valentinovič Plekhanov (1856-1918)10 e de Antonio 
Gramsci11, utilizados por Alves Redol, as próprias posições ideológicas deste, 
que, em 1936, na famosa conferência proferida na Associação de Construção 
Civil em Vila Franca de Xira, com o título «Arte»12, tinha usado expressões 
como «educação pela educação», «pensamento pelo pensamento» e «arte 
pela arte»13 de evidente matriz gramsciana14.

De resto, anos mais tarde, em 1965, por ocasião da sexta edição de 
Gaibéus, numa «breve memória», estrategicamente colocada no aparato 
peritextual e que pode ser considerada uma autêntica declaração de poética, 
o mesmo Redol nos dá testemunho do seu convívio juvenil com os textos de 
Gramsci, que o formam inclusive no plano da escrita, ao declarar:

Necessitava de alcançar, como Gramsci escreveu, a forma vivaz e expres-
siva, ao mesmo tempo sóbria e contida, porque, insistindo nesse trabalho apa-
rentemente só formal, acabaria por agir praticamente sobre o conteúdo; ganha-
ria assim a deflação da retórica que estropia a cultura, particularmente a cultura 
jovem que se dirija para a sociedade humana e científica. […] Gaibéus nasceu 
quando muitos morriam por nós. Não o esqueçamos. […] Gaibéus germinou 
nessa época e foi consciência alertada antes de ser romance.15

Daqui resulta que o romance em questão, além de ser o primeiro do 
género neorrealista16, com tudo o que isso comporta em termos da sua fun-
ção de precursor, de modelo exemplar, acaba por configurar-se, tout d’abord, 
como romance de tese, ou melhor, na definição do autor, como romance 
«embrião»17 que, enquanto tal, contém já potencialmente todos os elementos 
narrativos que caracterizarão o romance neorrealista mais maduro, os quais, 
quer na produção pessoal deste autor quer na dos sucessivos escritores aderen-
tes ao movimento, virão a marcar de forma conseguida e específica nos anos 
40 uma textualidade narrativa geracional.

Com efeito, como romance de estreia, com a sua data de edição como 
marco histórico permanente na literatura portuguesa, Gaibéus coloca-se como 
linha divisória, ponto de rutura e de partida do movimento, vindo a consolidar 
a imagem de uma cultura «nova» que começava a pôr-se em marcha.

Neste sentido — porventura com mais propriedade — podemos notar 
como, no âmbito da gramática narrativa neorrealista, encontram em Gaibéus 
campo e lugar privilegiado evidentes e funcionais enunciações conotadas com 
o romance pedagógico, «rico de tantas lições»18, na medida em que o mesmo, 
impelindo exemplarmente à formulação de uma nova poética e de uma con-
sonância de tónicas inéditas e partilhadas, se propõe como persuasivo e reco-
nhecido modelo, teórico e prático, de escrita propositadamente engagée19, na 
qual voltam a estar em primeiro plano, por um lado, o homem real e concreto 
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com todos os seus problemas de vida quotidiana, novamente protagonista 
da sua história individual e de classe, e, por outro, uma nova tensão moral de 
humanismo participante, de «Neo-Humanismo»20, que procura apontar uma 
saída para o desespero e para a alienação.

E disso parece ter perfeita consciência Alves Redol, ao sublinhar o carác-
ter documental do romance, reconhecendo-lhe, implicitamente, o estatuto de 
representação testemunhal mais fiel da realidade com fins emblematicamente 
instrutivos e ideológicos; tese, esta, corroborada por uma passagem iluminante 
e nada inocente, que encontramos na mesma epígrafe, no rico aparato paratex-
tual, em que o autor afirma claris verbis que «este romance […] quer ser, antes 
de tudo um documentário humano», evocando de facto e sem demasiados 
véus a positiva complementaridade e a recíproca, profícua, subsidiariedade de 
poética entre texto escrito e texto cinematográfico com fins educativos, como 
o próprio lema «documentário» sugere.

Como não convocar a este propósito, a título de exemplo, o famoso filme 
do realizador Giuseppe De Santis, Riso Amaro (1949), uma das mais significa-
tivas obras-primas do cinema neorrealista italiano? De facto, nele o realizador 
— quase que inserindo-se, sem o saber, no sulco do discurso narrativo mis 
en scène por Redol em Gaibéus sobre o sofrimento dos trabalhadores sazo-
nais — dá-nos testemunho de como é possível conseguir conjugar, obtendo 
altos níveis estéticos, um enredo pobre e globalmente pouco consistente, com 
a poética representação documental da dura e intolerável vida nos arrozais de 
Vercelli21 das mondadeiras, trabalhadoras temporárias, exploradas e humilha-
das, para as quais se reivindica com veemência, no pleno respeito da pessoa 
humana, o direito à dignidade e à justiça.

Surpreendentemente, este é um aspecto que parece escapar a Mário 
Dionísio, escritor, poeta e agudo crítico histórico do Neorrealismo — que con-
tudo, em 1942, reconhecerá em Alves Redol o mérito de ter sido o precursor 
da nova poética no campo narrativo22 —, posto que não mostre compreen-
der plenamente a feliz liaison entre romance e cinema-documentário como 
representação mais «verdadeira» e, por isso, mais persuasiva e penetrante 
do aspecto dialético e contraditório da realidade social. Não compreende, 
sobretudo, com quanto mais eficácia — com o auxílio da já então reconhe-
cida e chamada sétima arte — a literatura pode alcançar o destinatário, neste 
caso coletivo, na maior parte iletrado, o que acabará por o levar, ao confundir 
texto cinematográfico documental com reportagem, a formular uma severa — 
talvez excessiva — reserva estética ao texto em questão. Com efeito, afirma:

Alves Redol não quis ver diferença entre um romance e uma reportagem, 
por exemplo, com certo movimento, em que apareçam mesmo (como acontece 
muitas vezes nas boas reportagens) indicações de personagens. […] Mas o que o 
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autor nos apresenta são, pelo contrário, casos para a existência dos quais arranjou 
uns personagens, que não chegam propriamente a viver, a mexer-se, a ter aquela 
acção (no sentido exterior e principalmente interior) que é talvez a primeira 
característica dum romance.23

Surpreende, na verdade, nesta breve citação, a rígida alusão crítica à 
suposta ausência de ação das personagens da estrutura diegética, em que 
parece não ter sido plenamente compreendida a estratégia narrativa, posto que 
a inação — na realidade não total e difusa, como se pretendia — que emerge 
do texto narrativo tende a desempenhar quase, por assim dizer, uma finalidade 
subsidiária em relação ao maior cuidado com o qual o autor-narrador, movido 
essencialmente por evidentes e solidários propósitos humanistas, pretende 
salientar os traços humanos das personagens. Com efeito, querendo ele dar 
amplo espaço sobretudo a este aspecto de lírica participação (com)passional, 
com que envolve e desenha as suas personagens nas diversas situações diegéti-
cas, não imprime excessiva variação e movimento à ação, não considerada — e 
com uma certa razão — como funcional na estrutura e na narratividade do 
texto, nem nas suas finalidades. Isso permite-lhe, todavia e consequentemente, 
como não deixará de notar também Maria Aparecida Santilli24, salientar a 
monotonia alienante do opressivo, repetitivo e incessante trabalho dos assa-
lariados rurais («A ceifa não pára — a ceifa não pára nunca», p. 192; «Era 
preciso mais pressa — cada vez mais pressa», p. 204), que transforma as per-
sonagens em máquinas («ali não há homens — há máquinas. Só máquinas») 
ou em «rebanhos» ou «gado» («Os gados e os ceifeiros — tudo gado», 
p. 206). Sendo não-heróis, estão em linha com alguns aspectos próprios do 
Neorrealismo, segundo os quais focalizar as personagens como vítimas da 
exploração capitalista permite em todo o caso ao autor veicular, nas entre-
linhas, mas com força comunicativa, uma incisiva mensagem de esperança, 
inerente à ideologia marxista.

Este intento propositadamente implícito que, ao que parece, não foi cap-
tado por Mário Dionísio, não pode residir na falhada resolução do conflito 
com a consequente libertação das personagens representadas, dado que elas, 
no final do romance, regressam mais miserandas do que antes às suas casas. 
Não se anuncia aqui, para elas, uma libertação social: a mudança de condição 
é projetada somente num possível, utópico futuro, com outros atores, com 
outros atores-heróis, quando, graças também à denúncia que se eleva alta 
em Gaibéus, se concretizar uma plena tomada de consciência do trabalhador 
como parte central do processo produtivo.

De resto, como salienta Carlos Reis25, a literariedade no romance não é 
por isso prejudicada, devendo porém ser procurada noutros fatores, para os 
quais se direciona a atenção do destinatário, o que vem conferir igual digni-
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dade estética ao romance. Nele, não interessam tanto as ações quanto, como 
acertadamente afirma Kellen Resende,

a condição de vida do homem em uma situação desumanizadora de exploração 
da força de trabalho. […] A ação executada pelos trabalhadores se repete con-
tinuamente, causando um cansaço que entorpece o corpo. Não existe mudança 
nas ações, é o aspecto humano das personagens que varia ao cumprir as tarefas 
automatizantes.26

Todavia, Alves Redol parece passar ao lado das notas críticas de Mário 
Dionísio quando, ao indicar o carácter «antiassunto ou anti-história» pre-
tendido e patente no romance, se refere, na já várias vezes recordada «Breve 
memória…» de 1965, ao facto de dar maior importância à representação 
documental dos desprotegidos, afirmando que:

Recordar o campino que se fez ladrão, a rapariga que vai para o aposento 
de Agostinho Serra […], o ceifeiro que vem ao Ribatejo para juntar dinheiro 
para a renda da terra na sua aldeia, é mostrar outros tantos caminhos da alie-
nação numa sociedade degradada, em que o valor da troca arreata o homem à 
degradação.27

O quadro social reconstruído no romance por Alves Redol, é, por isso, 
certamente tanto mais exemplar e abundante de pontuais e dolorosas referên-
cias à penosa condição deste universo de vencidos28, representados por um 
«não-herói colectivo», protagonista plural29, constituído por um «rancho» 
de trabalhadores marginais, sazonais, os «gaibéus», ceifeiros de arroz, jorna-
leiros que migram de terra em terra, de um distrito a outro, para obterem um 
salário mísero perante uma jornada de trabalho massacrante de mais de doze 
horas, «de sol a sol». Amargamente o autor-narrador explica: «Mas eles eram 
gaibéus e aos gaibéus ninguém fiava. O que é um gaibéu?… Quem sabe donde 
vem e para onde vai um gaibéu?…»30

Em todo o caso, o autor não contempla no seu discurso narrativo e nas 
finalidades estéticas do mesmo a emancipação dessa massa informe de explo-
rados. Não há para eles em Gaibéus a palavra ilusória do resgate de uma vida 
menos infeliz e mais justa, mas representa-a intolerável — de modo a permear 
e permanecer na consciência do homem justo —, de uma horrenda «explora-
ção descarnada do homem pelo homem, tomados nos seus aspectos mais crus, 
na lâmina viva do dia a dia», como referido no excerto abaixo citado.

Na indagação sobre a mísera condição dos ceifeiros, um dos elementos a 
que o escritor dá maior destaque é a nítida separação de classe — mas antes 
e sobretudo de status social e de relações humanas — entre eles e o «ricaço» 
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Agostinho Serra, antagonista epónimo da pequena e média burguesia agrária, 
prepotente e mesquinha, culturalmente atrasada, o qual vê os jornaleiros e a 
sua incapacidade de organizar-se em formas eficazes de resistência individual 
e de categoria e de consciencialização ideológica, quase como «servos da 
gleba», sem direitos e sem história, a explorar como força bruta de trabalho e a 
humilhar impunemente na própria dignidade de pessoa. É o que acontece com 
Rosa, a mais nova e bela «gaibéua», sobre a qual o latifundiário exercita de 
forma absurda uma espécie de brutal, odioso ius primae noctis31, prolongando-
-se durante todo o período da ceifa, que aniquila a alma da rapariga e o seu 
sonho de um futuro honesto, embora pobre, de mulher e trabalhadora.

Deste modo, a figura humana e intelectual de Alves Redol, com a sua 
história, a sua formação cultural, pouco mais que autodidata, tende a assumir 
com o texto em questão e, como é sabido, com os sucessivos, uma postura, 
talvez não propositada mas consciente, de maître à penser do «quarto estado», 
no mais nobre sentido da expressão; em suma, um papel exemplar e paradig-
mático de corifeu da jovem intelectualidade que, de forma cada vez mais pre-
mente, sente a urgência de fazer chegar aos ouvidos dos desprotegidos do País, 
abatidos por uma condição social injusta e mortificante, vexados por formas 
de capitalismo tacanho pequeno-burguês e pelo regime, uma voz de denúncia 
e revolta, mas também de conforto e esperança, através de uma obra literária 
de responsabilidade fraterna e de libertação ideológica.

Para tal contribui a sua difícil vicissitude biográfica32, que faz dele, aos 
olhos dos outros colegas intelectuais, uma figura estimada e escutada, que 
procura no dizer e no fazer quotidianos, com incansável e coerente esforço, 
quebrar a amarga solidão autossuficiente, para a qual o regime remete o 
homem de letras e de cultura, no sentido de conquistar, a partir da ignorância 
do seu mundo interior e do mundo exterior, uma nova «clareza», afirmando 
assim a necessidade premente de sair do isolamento olímpico e de sacrificar o 
seu mundo próprio e os pequenos privilégios de intelectual, contribuindo para 
a libertação dos miseráveis da sua condição de necessitados e de explorados.

Neste sentido, continuam a ser exemplares algumas passagens autobio-
gráficas da já citada «Breve memória…», nas quais a insistência em alguns 
momentos difíceis da sua vida, ultrapassados com grande força moral, teste-
munha uma vontade férrea e ideologicamente carregada de pathos, que vem 
iluminar o seu percurso formativo e a sua adesão a uma forma de neo-huma-
nismo solidário e generoso. Sobretudo social («O meu coração colocara-se 
com veemência ao lado do povo», p. 66).

 Com efeito, escreve o autor:

 Este romance, que hoje se reedita […], é testemunho desse tempo. No seu 
conteúdo como no seu estilo fica a imagem do autor, mais aparecido aqui do que 
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nos retratos de família. E também a grandeza e a pequenez de uma época que ainda 
guarda segredos nesta memória. […] O trabalho produtivo, a exploração descarnada 
do homem pelo homem, tomados nos seus aspectos mais crus, na lâmina viva do dia 
a dia, dominam o livro. […] Gaibéus propôs-se ser testemunho vivo dessa antítese.33

O pensamento humanista de Alves Redol — inicialmente movido por 
uma adesão empática, emotivamente participante da alienação das classes 
marginalizadas, abandonadas à exploração por parte dos respetivos patrões, e 
alcançando, com o passar do tempo, através do estudo, uma consciencializa-
ção ideológica rigorosa, também na sequência do forte debate aceso no final 
dos anos 30 entre presencistas e neorrealistas — encontrará, como acima foi 
recordado, coerente enquadramento filosófico em iluminantes e articuladas 
enunciações conceptuais, com fortes implicações sociais e políticas, por parte 
dos jovens intelectuais mais sensíveis e preparados.

Entre estes merece destaque, sobretudo no que diz respeito ao conceito 
de Novo Humanismo, o papel relevante de Rodrigo Soares, que no artigo «A 
Posição do Humanista perante a Literatura», acima citado, coloca o homem 
no centro do debate em curso entre posições diametrais e inconciliáveis sobre 
a função da literatura, deslocando o ponto de vista do tema do engagement 
para o tema filosófico do Humanismo, como fundamento ideológico do 
Neorrealismo.

Escreve, de facto, uma perspicaz, extraordinária síntese:

Torna-se indispensável estabelecer com nitidez a posição dos humanistas 
de hoje, dos partidários do progresso histórico — perante a literatura.

Há que pôr em relevo que para o novo humanismo a literatura e a arte, 
embora desempenhem um papel importante, não constituem de maneira 
nenhuma a preocupação fundamental, o assunto mais instante — o essencial. […] 
Para os defensores do novo humanismo, para os que sabem que o homem é um 
animal político e que por isso para transformar o homem é preciso transformar 
a sociedade, porque é a sociedade que determina a consciência e não esta que 
determina aquela: para os que não querem os homens divididos em dois mundos 
e sabem que é possível uma orgânica social em que floresça a fraternidade; — 
para estes, a arte não pode mobilizar todos os interesses e todas as atenções. Há 
alguma coisa de mais importante do que a arte e a literatura, Há os homens: 
uns que trabalham e não adquirem e outros que adquirem e não trabalham.34

Destas conceções fundantes do Neo-Humanismo faz eco um texto, inse-
rido em «Consultório Cultural», publicado alguns anos mais tarde, o qual, 
com lúcida consistência, sintetiza a relação estreita e complementar entre o 
movimento filosófico que estabelece as bases teóricas de uma nova solidarie-
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dade, uma fraternidade não de sangue, mas de intenções, e o Neorrealismo, 
que se configura como momento operativo, militante, através da arte e da 
literatura, da representação e difusão de conceitos de igualdade e justiça.

Nele lemos:

o neo-realismo é a expressão artístico-literária do novo humanismo. Portanto: a) 
é um movimento afirmativo da realidade; b) é informado ideologicamente pelas 
concepções teóricas do novo humanismo; c) respeita, sem partilha, ao pensa-
mento de um novo grupo social que pela primeira vez tem voz activa na arte.35

Neste sentido, Gaibéus parece ser de certo modo a realização conseguida, 
teórica e prática, de tais asserções, sobretudo como implícita, mas eloquente, 
definição e proposta ficcional daquele «Novo humanismo» a que faz referên-
cia filosófica Rodrigo Soares; um humanismo social, que tende à libertação e 
valorização do homo socius, devolvido à sua dignidade e recolocado no centro 
dos interesses coletivos e progressivos da sociedade: já não um meio ou coisa 
a ser usada ou explorada por outros homens, mas protagonista ativo do seu 
próprio destino e da sua vida.

Todavia, a solução, que aflora nos múltiplos discursos narrativos e é 
ventilada pelo autor-narrador, não está na concatenação dos acontecimentos 
nem, como já vimos, nas fracas performances das personagens individuais, que 
de forma muito limitada se desenrolam no aparato diegético e que, repetimos, 
não perspetivam soluções, mas reside e pode ser localizada no discurso ideoló-
gico subjacente, que delineia a construção de uma possível sociedade utópica36 
— e portanto «realista» —, justa e fraterna, baseada no equilíbrio das forças 
sociais e adaptada às necessidades do homem.

Esta mensagem, como semente lançada no profundo da consciência, o 
narrador delega-a numa personagem enigmática mas exemplar na sua postura, 
o «ceifeiro rebelde», alter-ego do autor, a quem é atribuída a função social de 
clarificação humanista do texto, garantindo a sua veiculação e a receção pelo 
destinatário coletivo, posto que, projetando no futuro a solução do confronto 
dialético de classe, tende a dirigir-se às massas exploradas e marginalizadas, 
vistas como bloco social, compacto e oponente em relação às classes dominan-
tes e vexadoras. Com efeito, não é por acaso que, enquanto o vulgo informe 
dos ceifeiros não contempla quase individualidades, sendo omitidos os seus 
nomes, os outros — os opressores (Agostinho Serra, Francisco Descalço, João 
da Loja, Emílio, Maria Gadanha, etc.) —, que se configuram como tipos e 
encarnam a figura dos antagonistas, têm um nome que os designa perene-
mente como personificação da prepotência e da vexação.

Assim, se na fabula é encenada a denúncia da exploração de uma classe 
social por outra, anunciadora do inevitável conflito futuro, nas sequências do 
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enredo é delineada a figura do «ceifeiro rebelde» — rebelde, porém, mais no 
espírito e no pensamento que em ações concretas de revolta —, a quem cabe o 
papel de consciência crítica das situações de sofrimento e de dor que envolvem 
a massa amorfa dos jornaleiros; um comentador reflexivo e silencioso, quase 
extradiegético, como se não fosse tocado pela injustiça que, hora após hora, 
se consuma em prejuízo dos trabalhadores. Pelo contrário, precisamente pela 
consciencialização e capacidade de discernimento de que é dotado, sente mais 
que aqueles a angústia da condição de discriminados:

Como comenta o narrador:

As angústias do ceifeiro rebelde tornam-se maiores do que as dos camara-
das — ele sente os pesares de toda a malta que ali moireja.

No seu peito todas as dores encostam a cabeça e ali deixam um vínculo de 
amargura. E aqueles vínculos são entradas que findam na sua cabeça, onde o 
desalento, porém, não caminha. O ceifeiro rebelde tem bússola — bússola que 
marca um norte. (p. 121-2)

E ainda:

Para o ceifeiro rebelde os brados dos aguadeiros assemelham-se a gritos de 
socorro no meio do incêndio. Sente-se mais abatido do que os outros, porque 
compreende as causas da angústia do rancho e sabe que os outros sofrem mais. 
Ele tem um norte. E os camaradas ainda não encontraram bússola. (p. 191)

 Esclarecedora, embora amarga, é a intervenção de Alves Redol na «Breve 
memória…»:

Os fios pessoais para a superação do drama desenrolam-se em dois sen-
tidos: um deles pela fuga dos ceifeiros ansiosos por emigrar, cujo inteiro sig-
nificado só agora se avalia; o outro pela confiança ainda elementar do ceifeiro 
rebelde, personagem sem rosto e sem nome, um tanto eu próprio com a minha 
experiência africana; ou ainda pela camaradagem entre os jovens rabezanos e 
gaibéus que esboça o fim da hostilidade absurda dos adultos, cujas consequên-
cias deveriam levar à concretização de um colectivo mais amplo e dinâmico, 
quando uns e outros compreendessem qual o inimigo comum, se a mensagem 
do ceifeiro rebelde tivesse voz ampla para lhes dar unidade. (p. 72)

E aqui voltam a aflorar as mesmas conceções de humanismo solidário, 
tingidas daquela esperança utópica já várias vezes salientada. É verdade que 
a obra literária de Alves Redol não se insere no género estrito da utopia. Mas 
o que dizer daquele repetido e insistente «ele tem um norte» referido ao 
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ceifeiro rebelde, senão que, consciencializado, se mostra capaz de avançar em 
direção a uma forma de «desalienação» utópica?

Neste aspecto, não podemos deixar de reconhecer que a utopia, ou 
melhor, uma forma de humanismo social utópico, constitui um elemento 
não secundário na conformação do pensamento do autor, conferindo-lhe 
clareza de significado e rigor lógico. O próprio discurso literário, encenado 
em Gaibéus, de modo mais ou menos explícito — voluntária ou involunta-
riamente — patenteia uma visão utópica da sociedade; de uma sociedade, 
em suma, como a define Arrigo Colombo, «justa e fraterna», a que o autor 
utopicamente tende «como devir da humanidade, no seu construir-se, nas 
protensões nas quais e a partir das quais o mesmo se constrói, nos movimentos 
portadores de uma construção no sentido autenticamente humano»37.

 Acrescenta, em jeito de comentário, o narrador:

Doía-lhe a alma, mas uma esperança iluminava-o.
Os outros olhavam-no, pensando que aquele ceifeiro maltês não se dava 

bem com a trabalho e pertencia à raça dos que só pegam na foice quando a 
fome aperta.

Sentiu-se mal ali. Não era rabezano nem gaibéu. Andava de terra para terra, 
de profissão em profissão, arrastando consigo um sonho e a desgraça. Não tinha 
ali amigos, nem ambições próprias — guardava um sonho para todos. No seu 
sonho, todos os homem cabiam — rabezanos, gaibéus e vagabundos. (p. 237-8) 

Notas

1 «E se a nova corrente [neorrealista, n.d.r.], a esboçar-se, ia opor-se, no plano ideológico, aos 
Modernismos (tanto o de 1915 — Orpheu — como o de 1927 — Presença), foi porque nestes 
não havia mais ideologia nenhuma para além daquela que os seus representantes pudessem 
haver repescado da Geração de 70». (Vd. Alexandre Pinheiro Torres, O Neo-Realismo Literário 
Português, Lisboa, Moraes Editores, 1976, p. 9).

2 Faz-se aqui explícita alusão ao famoso ensaio La Trahison de clercs (1927), do escritor e filósofo 
francês Julien Benda (1867-1956), no qual se censura os intelectuais franceses e alemães dos sécu-
los XIX e XX por terem traído e traírem — a partir do Iluminismo e do Romantismo — o espírito 
originário da própria missão. Aí se lamenta, sobretudo e polemicamente, a tendência daqueles 
para abandonar a posição universalista, o valor da justiça e da democracia, e se dedicarem, ao 
invés, cada vez mais às «paixões políticas» como a luta de classes, o nacionalismo e o racismo. 
O epíteto trahison de clercs, de todo desagregado da definição originária que lhe confere Benda, 
passa, nos Anos Trinta, no aceso debate sobre a função da arte e da literatura e sobre o compro-
misso dos intelectuais (clercs), a indicar — especialmente nos textos de Gramsci — aquela cate-
goria de maîtres à penser que, distanciando-se dos acontecimentos históricos e político-sociais e 
«vindo a trair» a sua classe de origem e de pertença, compactuam com os poderosos da classe 
dominante. Gramsci considera Benedetto Croce o mais paradigmático dos intelectuais que, em 
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nome de uma conceção de superioridade e de resistência a contaminações da filosofia, categoria 
do espírito, em relação à política, categoria do prático, e por conseguinte de não interferência e 
de não intromissão, «traindo», abriu de facto o caminho ao regime fascista em Itália.

3 Exemplar nesse sentido é um artigo de Álvaro Salema publicado no primeiro número da 
revista Gládio (31 de janeiro de 1935), em que censura o espírito de abstenção e abstração de 
larga parte da intelectualidade perante uma sociedade burguesa indiferente ao «espectáculo 
áspero da vida em que se joga o verdadeiro jogo das amarguras comuns e em que se desenrola 
a trajectória dramática do homem de sempre».

4 Cf. nota 36, em que se define a diferença filosófica entre utópico e utopista.
5 Se em relação à vanguarda, no sentido canónico de aparato conceptual, lhe faltam a estru-

tura de grupo organizado, um manifesto programático e, lato sensu, uma íntima tomada de 
consciência da moderna civilização industrial, sendo na maior parte dos casos, salvo algumas 
exceções — como Engrenagem de Soeiro Pereira Gomes —, centrado na atrasada e penosa rea-
lidade agrícola do País, não deixa de possuir em relação ao movimento inovador de vanguarda, 
a explícita instância política e social que o coloca no plano cultural, difusamente, na oposição 
ao Estado Novo e à mentalidade involutiva e mesquinha da burguesia, que este representa. Melo 
e Castro esclarece, a este propósito, que o neorrealismo para a literatura portuguesa exprime 
«a função das vanguardas, na proposta do novo, no combate marginal, na resistência ao poder 
instituído, […] ao fascismo». (Vd. E. M. de Melo e Castro, As Vanguardas na Poesia Portuguesa 
do Séc. XX, Lisboa, ICALP, 1980, p. 59.)

6 O I Congresso dos Escritores Soviéticos de 1934 teve um impacto político e cultural em todo o 
mundo e influenciará profundamente durante muitos anos a intelectualidade europeia de inspi-
ração marxista, incluindo a portuguesa que, contornando as medidas censórias da ditadura, lê 
em francês os mais importantes textos teóricos do chamado Socialismo Realista. Nomes, como 
os de Maksim Górki, Karl Radek, Bertolt Brecht, Ignazio Silone e, sobretudo Georg Lukács, 
apoiantes do materialismo dialético, tornam-se familiares também nas margens do Tejo. Para 
um estudo mais aprofundado das teses político-culturais, elaboradas em Moscovo, cf. Vittorio 
Strada, Rivoluzione e letteratura: il dibattito al I.° Congresso degli scrittori sovietici del 1934, ed. G. 
Kraiski, Bari, Laterza, 1967. Para o impacto em Portugal e para uma informação mais exaustiva, 
cf. Carlos Reis, O Discurso Ideológico do Neo-Realismo Português, Coimbra, Livraria Almedina, 
1983.

7 O epíteto é de Álvaro Cunhal em resposta a um artigo de José Régio, sem chegar a nomeá-
-lo: «Há […] homens que se assustam ou horrorizam. […] O clamor desorienta-os e leva-os a 
procurar a solidão. […] Ficar só, só, só! Adorar o próprio umbigo [itálico nosso, n.d.r.] e cantar» 
(cf. Álvaro Cunhal, «Numa Encruzilhada dos Homens», Seara Nova, n.º 615, Lisboa, 1939; 
artigo, este, republicado in Sol Nascente, n.º 37, jun. 1939). 

8 Carlos Reis, Textos Teóricos do Neo-Realismo Português, Lisboa, Comunicação, 1981, p. 16.
9 Cf. Alexandre Pinheiro Torres, O Movimento Neo-Realista em Portugal na Sua Primeira Fase, 

Lisboa, ICALP, 1977, p. 36.
10 A este propósito, cf. Alexandre Pinheiro Torres, ibid., p. 42-5, onde se ilustra a influência 

profunda exercida pelo ensaio A Arte e a Vida Social (1912), do filósofo Georgij Valentinovič 
Plekhanov, sobre os neorrealistas portugueses da primeira fase. Nomeadamente, no que nos 
diz respeito, sobre Alves Redol.

11 Alves Redol, tanto quanto é plausivelmente lícito supor, deve ter lido, diretamente ou através da 
tradução francesa, Gramsci, cuja proposta de tomada de consciência e de desalienação progres-
siva das massas, como a denúncia da exploração do homem sobre o homem, permeia a obra 
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do autor ribatejano. Sobre a influência de Gramsci em Alves Redol, sobretudo no que respeita 
ao engagement do intelectual que subordina o eu individual ao eu social, cf. Maria Luiza Ritzel 
Remedios, O Romance Português Contemporâneo, Santa Maria, Ed. UFSM, 1986, p. 14, onde se 
afirma que para o escritor ribatejano «a literatura não era apenas um prazer estético, mas servia a 
um proveito essencial do homem, contribuindo para o desenvolvimento da consciência e melho-
ria da ordem social». De resto, como é sabido, a centralidade do pensamento político-filosófico, 
expressa, ainda antes dos Quaderni del carcere, em tantos artigos e ensaios, reside na visão nova 
da função da cultura e do papel ativo do intelectual na sociedade, com o fim de emancipar 
através do Partido, moderno Príncipe, as massas populares. Este pensamento, assumido pelo 
próprio Alves Redol, como veremos, constitui o pano de fundo de tudo o discurso ideológico 
em Gaibéus.

12 Cf. Alexandre Pinheiro Torres, O Movimento Neo-Realista em Portugal na Sua Primeira Fase, 
ed. cit., p. 36.

13 «A ‘arte pela arte’ é uma ideia tão extravagante em nossos tempos como a de ‘riqueza pela 
riqueza’ ou a de ‘ciência pela ciência’ […] . 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 huma-
nidade a goze; a ciência para guia do homem; a arte deve servir também para algum proveito 
essencial e não deve ser apenas um prazer estéril.» (Alves Redol, «A Conferência de Alves 
Redol sobre Arte», in Garcez da Silva, Alves Redol e o Grupo Neo-Realista de Vila Franca, 
Lisboa, Editorial Caminho, 1990, p. 95.)

14 Sobre este aspecto cf. o supracitado e documentado ensaio de Garcez da Silva.
15 Alves Redol, «Breve memória para os que têm menos de 40 anos ou para quantos já esque-

ceram o que aconteceu em 1939», in «Avant-propos» a Gaibéus (1965), Lisboa, Publicações 
Europa-América, 1979, p. 79-80.

16 «Gaibéus viria a ser também o primeiro romance neorrealista português» (ibid., p. 71).
17 Ibid., p. 77.
18 Vd. Álvaro Pina, «Gaibéus hoje — A Herança e o Exemplo», introdução a Gaibéus [1939], 

Lisboa, Publicações Europa-América, 15.ª ed., 1979, p. 8.
19 Cf. «Já a obra de Soeiro Pereira Gomes ficou, no conjunto dos textos anteriores aos Contos 

Vermelhos, a dever a Gaibéus temas e motivos para elaboração artística», in ibid., p. 9.
20 O conceito de Neo-humanismo, que com o prefixo «neo» pretende marcar a distância em 

relação ao Humanismo socialista da Geração de 70, apesar de amplamente exposto já a partir 
de 1930 (vd. António Ramos de Almeida, «Diletantismo e Humanismo», Pensamento, vol. IX, 
146, Porto, 1930), é teorizado e difundido por um dos mais lúcidos teóricos do Neorrealismo, 
Rodrigo Soares. (Cf. Rodrigo Soares, Por Um Novo Humanismo, Porto, Portugália, 1947, onde 
estão reunidos textos elaborados a partir de 1938, entre os quais vale a pena mencionar o artigo 
«A Posição Humanista perante a Literatura», já publicado no Diabo, n.º 293, Lisboa, 1940.)

21 Referidas ao território do Distrito de Vercelli, cidade piemontesa não distante de Turim.
22 Cf. Mário Dioníso, «Ficha-5», Seara Nova, Ano XXI, n.º 765, 11 de abril de 1942, p. 131-4.
23 Idem, ibid.
24 «Já se imagina, assim, que a ação, nesta obra, não apresente grande variabilidade, mas pelo 

contrário, que as cenas sejam até certo ponto repetitivas, uma vez que perseguem a monoto-
nia de determinado tipo de trabalho braçal, automatizante» (Maria Aparecida Santilli, Entre 
Linhas: Desvendando Textos Portugueses, São Paulo, Ática, 1984, p. 63).

25 Carlos Reis, «Da Literariedade em Gaibéus», Colóquio/Letras, n.º 52, Lisboa, 1979, p. 32-8.
26 Kellen Millene Canargos Resende, «O Silêncio e a Literariedade em Gaibéus», Revelli — 
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Revista de Educação, Linguagem e Literatura da UEG-Inhumas, vol. 1, n.º 1, março de 2009, p. 23.
27 Alves Redol, «Breve memória…», cit., p. 73.
28 O epíteto é aqui usado na aceção que lhe deu o escritor italiano Giovanni Verga (1840-1922) 

no seu «ciclo dei vinti» (ciclo dos vencidos), no qual inclui uma série de romances, cujos 
protagonistas, oriundos das classes mais humildes, por mais que lutem e se debatam contra 
as adversidades sociais, acabam sempre por ser arrastados por circunstâncias que lhes são 
perenemente adversas. Por conseguinte, aqui não se faz referência aos «vencidos da vida», 
com que habitualmente se representa uma certa categoria de intelectuais portugueses do fim 
do século XIX.

29 «Propus-me com Gaibéus criar um romance antiassunto, ou, melhor, anti-história, sem perso-
nagens principais que só pedissem comparsaria às outras». (Alves Redol, «Breve memória…», 
ed. cit., p. 72).

30 Alves Redol, Gaibéus [1939], Lisboa, Publicações Europa-América, 15.ª ed., 1979, p. 209. A 
partir daqui, todas as citações se referem à presente edição.

31 «Este trajeto sacrificial dos gaibéus […] revela-se um confronto penoso e patético com uma 
natureza agreste e estranha e com relações sociais baseadas na exploração iníqua do latifun-
diário que tem mesmo, aliás, o privilégio ‘feudal’ de usar sexualmente a mais apetecida das 
jovens gaibéuas.» (Vítor Viçoso, «Do realismo ‘etnográfico’ ao lirismo telúrico em Alves 
Redol», in AA. VV., Alves Redol: Horizonte Revelado, Vila Franca de Xira/Lisboa, Museu do 
Neo-Realismo/Assírio & Alvim, 2011, p. 13.)

32 Conhece o duro pão do emigrante em Angola: depois da infância e adolescência feliz em Vila 
Franca de Xira, na sequência da grave crise económica mundial de 1929 e das consequentes difi-
culdades da família, emigra aos 16 anos para Angola, onde durante quase três anos se submete 
a humildes e cansativos trabalhos e onde contrai a malária. No regresso a Lisboa, ganha com 
que viver em vários trabalhos mais ou menos ocasionais, que lhe permitem todavia retomar os 
estudos e conseguir uma boa preparação em literatura portuguesa contemporânea.

33 Alves Redol, «Breve memória…», ed. cit., p. 59, 72 e 77.
34 Rodrigo Soares, ob. cit., p. 1.
35 «Consultório Cultural. 7 – J. Mendonça – Lisboa», O Globo, Lisboa, n.º 32, 1944, p. 12. Apud 

Carlos Reis, Textos Teóricos do Neo-Realismo Português, ed. cit., p. 126.
36 O lema «utópico» é aqui usado na aceção mais correta e fecunda que as atuais reflexões filo-

sóficas sobre o conceito de utopia, recuperando o significado original que lhe conferiu Tomas 
More e que se encontra no hexastichon, colocado no começo da primeira edição de Utopia, o 
qual alarga e desdobra o conceito de ou-topia, o não-lugar, na eu-topia, o bom lugar, a não socie-
dade na boa sociedade, dissipando qualquer ambiguidade conceptual do termo e recolocando-o 
no centro da história humana, como devir da humanidade. Daqui a distinção terminológica 
e conceptual entre «utópico» e «utopista», indicando com o primeiro a atitude real e con-
creta de um reformador que projeta no tempo, num futuro possível, próximo ou distante, a 
realização de um projeto de momento não realizável; com o segundo, pelo contrário, costuma 
definir-se negativamente o sonhador, aquele que não tem os pés bens assentes no chão, que 
não tem um verdadeiro sentido das relações de força, das possibilidades, do contexto social e 
cultural em que opera. Vd. Luigi Firpo, «Introduzione», in Nicola Matteucci (coord.), L’utopia 
e le sue forme, Bolonha, Il Mulino, 1982. Vd. tb. Arturo Colombo, «L’utopia, il suo senso, la sua 
genesi come progetto storico», in Arturo Colombo (coord.), Utopia e distopia, Milão, Franco 
Angeli Editore, 1987. 

37 Arturo Colombo, ob. cit., p. 137.


