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Resumo 
 
Na sua promoção de uma arte socialmente comprometida e interveniente, o 

movimento artístico e cultural que em Portugal ficou conhecido por neo-realismo, e que 
cumpriu o seu período de definição e afirmação entre finais da década de 1930 e inícios 
da década seguinte, desenvolveu um interessante corpo teórico em várias publicações 
periódicas da época, instruindo várias vezes o artista, e em particular o escritor, acerca 
das responsabilidades e ambições sociais do acto criativo. Demarcando-se do maior 
intimismo da precedente geração presencista e de certa idealista passividade que, por 
essa altura, foi sendo apontada ao realismo de Oitocentos, os jovens neo-realistas 
depositavam na literatura uma boa parte das suas esperanças de uma sociedade mais 
justa e fraterna. Porém, se a prosa de ficção, em parte pelas suas gerais características 
genológicas, se soube prestar com relativa adequação às solicitações da teoria neo-
realista mais ortodoxa, já na poesia encontramos dissonâncias que lhe conferem um 
lugar bastante particular no panorama literário da época. Uma leitura atenta e renovada 
das primeiras incursões poéticas de autores tradicionalmente associados ao neo-realismo 
literário português, nomeadamente da importante colecção de poesia “Novo 
Cancioneiro”, põe em evidência não apenas a dificuldade em pacificamente integrar a 
produção poética desses anos no projecto neo-realista, como também alguns 
interessantes aspectos que as décadas seguintes, em parte minadas por algum 
preconceito contra a face mais politizada do movimento, apenas em parte souberam 
devidamente valorizar. São alguns desses aspectos, como a preservação de um certo 
intimismo inquieto ou a dificuldade do sujeito poético em aderir de forma aberta e 
imediata ao projecto de combate social para o qual se vê convocado, que tornam 
possível uma leitura da poesia dita neo-realista muito para além das orientações de certa 
teoria em matéria de criação artística.   

 
Palavras-chave: neo-realismo português, arte social, poesia neo-realista 

portuguesa, “Novo Cancioneiro”. 
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Abstract 
 
The artistic and cultural movement known in Portugal as neo-realism, with its 

period of definition and assertion between the end of the 1930’s and the beginning of 
the following decade, sought to promote a socially committed and intervening kind of 
art. The movement developed an interesting body of written theory in several 
newspapers and magazines of the time, instructing the artist himself, particularly the 
writer, about the social responsibilities and ambitions of artistic creation. Clashing with 
the declared introspection of the preceding generation gathered around the magazine 
Presença, and also going against a certain idealist passivity of which the Portuguese 
19th century realism was by then accused, the young neo-realists held high expectations 
about literature’s contribution to a more just and fraternal society. However, in 
opposition to narrative fiction, the general characteristics of which allowed it to more 
adequately fulfill the demands of neo-realist theory, in that period’s poetry we find the 
sort of dissonance that renders it quite a unique place in the literary scene of those years. 
A close and renewed reading of the first poetic attempts of the authors traditionally 
associated with Portuguese literary neo-realism, namely the important poetry collection 
“Novo Cancioneiro”, not only attests the difficulty of a straightforward association of 
that poetry with neo-realism’s project, but also highlights some interesting aspects that 
the following decades, influenced by some prejudice against the more politicized side of 
the movement, were not able to fully and rightfully value. Aspects such as the 
preservation of a certain unsettled introspection, as well as the poetic subject’s difficulty 
to openly and immediately devote himself to the social struggle to which he is called, 
enable one to read the so-called neo-realist poetry far beyond all the theoretical 
orientations of that time on matters of artistic creation.     

 
Keywords: Portuguese neo-realism, social art, Portuguese neo-realist poetry, 

“Novo Cancioneiro”. 
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eu queria tanto 

ser um poeta maldito 

a massa sofrendo 

enquanto eu profundo medito 

 

eu queria tanto 

ser um poeta social 

rosto queimado 

pelo hálito das multidões 

 

em vez 

olha eu aqui 

pondo sal 

nesta sopa rala 

que mal vai dar para dois 

 

 

Paulo Leminsky 

 
 
 
 
 

Não sei ao certo se a erosão das estátuas, no lado mais exposto ao tempo, as prejudica ou não. 

 

              Carlos de Oliveira  
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Prefácio 

 
  

 Foi durante o ano académico de 2002/2003, quando me encontrava a realizar o 

Curso de Mestrado em Literatura Geral e Comparada na Universidade de Edimburgo, 

no Reino Unido, que comecei a ganhar especial interesse pelos contornos pouco 

lineares, e por isso mesmo fascinantes, da relação entre o fenómeno literário (produção, 

leitura e avaliação) e os condicionalismos sociais, económicos e políticos que 

inevitavelmente o envolvem e em significativa parte determinam. Se por um lado a 

contextualização histórica de qualquer momento de criação e fruição artísticas, sem 

esquecer as particularidades de todo um aparelho institucional de homologação de valor 

estético, parecia ser fundamental para uma adequada leitura (no sentido mais lato 

possível) da herança literária de uma língua ou nação, revelava-se ao mesmo tempo 

difícil abrir mão dessa quase genética fronteira entre o literário e o político ou, por 

outras palavras, entre o foro da criação, com os seus mecanismos, opções e muito 

próprio carácter de originalidade e invenção, e o âmbito das análises de teor mais 

historiográfico, das quais os textos raramente se conseguem libertar.  

A noção de cânone literário, fulcro da tese de mestrado desenvolvida nesse ano 

académico, mostrava-se especialmente adequada para uma reflexão em torno de 

questões que inevitavelmente acabam por envolver tentativas de definição da literatura. 

Ao analisar e debater a noção de cânone, os seus vários tipos, a sua função e finalidade, 

ou até mesmo, em investidas mais ambiciosas, a sua constituição, as posições 

manifestadas pareciam quase sempre incluir-se, com maior ou menor propriedade, numa 

de duas facções principais: a dos que vêem no cânone um mecanismo institucional 

minado de preconceitos sociais (e que naturalmente advogam um outro cânone ou, pelo 

menos, significativas alterações ao cânone vigente, com vista a um qualquer tipo de 

“escolha” mais justa ou representativa), e a perspectiva daqueles que consideram o 

cânone uma espécie de selecção natural das melhores obras, inevitavelmente 

conservadas pelo tempo e pela tradição em razão das suas inatas qualidades estéticas, 

sendo estas na maior parte das vezes mais facilmente invocadas (pioneirismo formal, 

originalidade inventiva) do que satisfatoriamente explicitadas. 

 As aproximações teóricas levadas a cabo neste contexto, nomeadamente em 

torno da crítica literária de inspiração marxista, bem como um contacto inaugural com a 
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obra poética de Manuel da Fonseca, autor cuja produção narrativa, à imagem do 

movimento cultural e literário que o enformou, acabou por ganhar maior peso na 

memória das gerações seguintes, revelaram posteriormente o neo-realismo como um 

momento da literatura portuguesa particularmente interessante a este nível. No 

seguimento da paulatina falência da ideia de uma certa autonomia criadora, avessa a 

directivas e ideologias, conforme é possível identificar nas propostas reunidas em torno 

da revista Presença em matéria de expressão artística, e a par do contundente projecto 

neo-realista de uma arte virada para o exterior, interventiva, actuante e consequente, era 

possível vislumbrar um lugar de sombras, objecto de alguns equívocos de leitura e 

avaliação que certa tradição cristalizara, não obstante importantes esforços em contrário. 

Esse lugar era o da poesia neo-realista portuguesa, difícil de caracterizar segundo as 

linhas orientadoras de uma teoria que, em reacção ao pretenso subjectivismo 

presencista, advogava um tipo de militância social no seguimento da qual, nos 

momentos de maior ardor, se insinuava uma desvalorização das preocupações formais 

por meio das quais o fenómeno literário se tende a definir, individualizar e, muitos 

dirão, perpetuar. Mais uma vez a relação entre política e literatura, em todos os seus 

cambiantes, parecia vir ao de cima, especialmente dado o lastro subsequentemente 

imposto ao neo-realismo português, em função do seu labor teórico mais ortodoxo e de 

uma parte da sua produção narrativa, nos seus momentos mais documentais ou 

panfletários.  

  Uma leitura da mais relevante produção poética neo-realista, principalmente a 

dos primeiros anos (das manifestações iniciais até sensivelmente à publicação do último 

volume da colecção “Novo Cancioneiro”), revela como esta importante parte da poesia 

portuguesa do século XX, em consonância com a natureza sabidamente indefinível do 

próprio género, dificilmente pode ser lida à luz dos preconceitos edificados em torno do 

neo-realismo português, em parte até por culpa própria . É essa suspeita, a par da crença 

nas inúmeras possibilidades de uma leitura atenta dos textos, que está na base da 

presente dissertação. Ainda que, como já sugerimos, esta dissonância de boa parte da 

poesia neo-realista em relação ao discurso teórico do movimento tenha sido destacada 

por alguns importantes nomes do ensaísmo literário nacional (como Eduardo Lourenço, 

Eduardo Prado Coelho ou Fernando Guimarães, para citar apenas três), não deixa de ser 

fundamental, estamos em crer, prosseguir no inquérito ao legado poético do nosso neo-

realismo, precisamente por força da singularidade de ter medrado em coabitação com 

um aparato doutrinário em nossa opinião mais prescritivo do que por vezes se tem 
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levado a crer, principalmente se olharmos para os anos iniciais de afirmação do 

movimento. Se dissonância e inventividade são traços porventura definidores do próprio 

género poético, no contexto da poesia neo-realista assumem uma dimensão que 

interessará ainda explorar em todos os seus aspectos e implicações. Foi essa, em grande 

medida, a motivação do presente trabalho. 

 Permito-me algumas palavras de agradecimento. Em primeiro lugar à Fundação 

para a Ciência e a Tecnologia do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. 

A Bolsa de Doutoramento que durante quatro anos teve por bem atribuir-me, no 

seguimento do apoio que já me havia concedido para a redacção da minha Tese de 

Mestrado, foi absolutamente fundamental para o desenvolvimento da presente 

dissertação, tal como sucede com todos os bolseiros, das mais variadas áreas, aos quais 

a Fundação estende o seu generoso suporte.  

Em segundo lugar, desejo igualmente agradecer aos competentes serviços da 

Biblioteca Nacional de Portugal, da Biblioteca de Arte da Fundação Calouste 

Gulbenkian e da Biblioteca e Hemeroteca do Museu do Neo-Realismo.  

Agradecimentos são também naturalmente devidos à inestimável orientação do 

Professor Doutor Manuel Gusmão, em quem encontrei a honestidade e fundo de 

conhecimento capaz de iluminar todas as etapas do percurso. 

À minha família devo o apoio tranquilo e permanente, especialmente aos meus 

pais, cuja humildade, força e alegria têm sido desde sempre fonte de estabilidade e 

inspiração.  

E à Zsófia devo absolutamente tudo o que me foi possível empreender nos 

últimos anos. Espero ter a felicidade de todos os dias poder pagar a dívida de amor e 

encorajamento que para com ela sinto ter. 
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Introdução. A releitura enquanto reabilitação 
 

 

 Num artigo de 2006, publicado no Jornal de Letras, Artes e Ideias, António 

Carlos Cortez faz a elogiosa recensão ao livro Outro Nome, Escassez, As Aves, do poeta 

Gastão Cruz1, uma reunião de três volumes de poesia publicados pelo autor na década 

de 1960. Deste modo, conforme o autor do artigo tem por bem referir, “estes poemas 

reportam-se, em primeira instância, a um tempo concreto, facilmente identificável com 

determinada situação histórica”. No entanto, Cortez não reduz obviamente o impacto 

desta parte da obra poética de Gastão Cruz a um contexto social e político restrito, 

sublinhando, por um lado, o paralelo que podemos fazer entre essa atribulada década e 

os tempos que correm, e por outro lado, e talvez mais importante ainda, “o gesto 

editorial e autoral que fazem desta edição um exercício de releitura do próprio poeta”. O 

autor do artigo chega logo a seguir a uma versão própria de certa questão que 

consideramos decisiva no âmbito da reflexão que os estudos literários se vêem de 

tempos a tempos obrigados a fazer sobre o seu próprio labor: 

 

Como ler, melhor dito, como reler estes textos? Se até aqui o olhar que por sobre os poemas 

lançávamos estava votado a uma leitura claramente balizada, muitas vezes submetendo a leitura 

que deles pudéssemos fazer a uma espécie de preconceito cronológico (como se tais textos mais 

não fossem que a fotografia de um período absolutamente ultrapassado), como interpretar, agora 

que novamente se editam, textos que nos assaltam pela sua actualidade?  

 

Em certa medida, o termo “releitura”, conforme empregue por Cortez, designa 

no contexto dos estudos literários um conceito curioso na sua significação, dado o 

sentido quase pleonástico que em si mesmo contém. Todo e qualquer trabalho no campo 

dos estudos literários parte de uma leitura de textos que é, na esmagadora maioria dos 

casos, uma espécie qualquer de releitura. Muitas vezes uma releitura que o próprio 

investigador faz de textos de uma qualquer sua anterior e repetida predilecção, e quase 

sempre uma releitura de textos já lidos em muitas outras instâncias desde a sua 

publicação, quando não já mesmo analisados e debatidos em anteriores trabalhos de 

investigação académica ou crítica literária. Porém, jamais se manifesta a necessidade de 

alertar uma audiência ou um público leitor para o facto de um dado texto, um conjunto 

                                                 
1 CORTEZ, António Carlos, “Terrenos antigos”, Jornal de Letras, Artes e Ideias, 30 Agosto – 12 
Setembro 2006, p.23. 
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de textos ou a obra de um determinado autor já terem sido no passado objecto de leitura. 

Leitura é quase sempre sinónimo de releitura, e o significado de releitura é 

invariavelmente subentendido, diríamos até naturalmente subentendido, passando a 

palavra à triste condição de supérflua. Certas formulações ajudam a esclarecer a 

natureza do procedimento em questão, caso ainda fosse necessário. Dizemos muitas 

vezes “a nossa leitura” ou “a leitura que hoje fazemos”. Com construções deste tipo 

queremos dizer que um dado texto literário, sempre escrito e, na maior parte dos casos, 

publicado antes do nosso discurso, foi já alvo de tratamento anterior, e que a leitura que 

nessa instância se leva a cabo é diferente de leituras anteriores. Diferente não apenas por 

ser a “nossa” ou a de “hoje”. Essa diferença é acima de tudo qualitativa, dada a crença 

de que uma herança literária pode sempre ser (re)lida de forma potencialmente 

inovadora. Não pretendemos aqui lidar com a ideia generalizada e evidente, fruto de 

muito labor teórico do século XX em torno do conceito de recepção literária, de que 

cada indivíduo lê um poema ou um romance à sua maneira, dele retirando uma 

quantidade muito personalizada de sugestões e assim construindo inclusivamente o seu 

próprio texto e contribuindo para a iluminação da obra em causa. Falamos aqui 

exclusivamente em termos que poderíamos classificar de científicos, pelo menos no 

sentido mais ou menos académico do termo. Quando se trabalha um autor, uma obra ou 

um “momento” literário, quando se regressa portanto a um determinado texto ou 

conjunto de textos, acredita-se que há qualquer coisa ainda de válido a transmitir. As 

razões que o justificam são múltiplas e em muitos casos bastante específicas. Ou ainda 

nem tudo foi dito, ou então terá já passado tempo suficiente para permitir uma nova 

leitura e análise, cuja diferença de abordagem é a razão da sua legitimidade. É natural 

que se intrometa igualmente neste conjunto de factores essa noção tão cara a T.S. Eliot 

de que toda a produção poética marcante nos obriga, não só a uma nova perspectiva 

sobre as produções que se seguem, como a uma reavaliação da tradição precedente, 

impossível a partir desse momento de ser lida com os mesmos olhos. O tempo, a 

memória e também o esquecimento provisório são, em certo sentido, os grandes 

adjuvantes da releitura. Os exemplos são constantes, e aquele que começámos por dar, 

ilustrativo da reunião de textos em novas edições, é apenas um entre muitíssimos.  

 Cumpre agora falar da releitura que na presente dissertação se tenciona fazer da 

poesia do chamado neo-realismo português, nomeadamente daquela que, na transição da 

década de 1930 para a década seguinte, constituiu entre nós o primeiro fôlego literário 

de uma nova geração que procurava demarcar-se da antecedente, centrada em torno do 
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labor da revista Presença. É nosso propósito tornar aqui evidentes as razões que nos 

motivam a semelhante releitura, bem como o bom porto a que procuraremos fazer 

chegar o nosso trabalho. Na presente investigação, iremos demonstrar o relativo 

esquecimento a que foi sendo progressivamente votada a poesia deste período que, 

quanto mais não seja por razões estritamente cronológicas, constitui parte integrante 

daquilo a que recentemente se começou a chamar o “século de ouro da poesia 

portuguesa”. Com efeito, um olhar transversal por várias antologias que contemplam o 

género poético cultivado no nosso país durante o século transacto2 revela uma certa 

ausência ou fraca representação dos poetas neo-realistas mais decisivos, nomeadamente 

daqueles que deram corpo à bem conhecida colecção “Novo Cancioneiro”. Algum 

factor ou conjunto de circunstâncias há-de conseguir explicar por que motivo a poesia 

da geração entre nós denominada neo-realista foi sendo progressivamente esquecida do 

panorama da poesia portuguesa do século XX, nomeadamente a partir do momento em 

que desse movimento começaram a surgir demasiadas produções literárias em reiteração 

das mais ortodoxas fórmulas ideológicas da referida geração3. Na memória literária (e 

cingimo-nos aqui à poesia, convém lembrar), sobrevive acima de tudo, ainda que por 

vezes olvidado, um poeta como Carlos de Oliveira, ou seja, precisamente alguém que, 

após certa filiação na geração dos chamados “novos”, acaba por traçar o seu próprio e 

singular percurso, reescrevendo constantemente uma parte significativa da sua produção 

poética e inclusivamente renegando algumas das composições com que participara no 

“Novo Cancioneiro”4.  

 O nosso objectivo não é aqui questionar o conceito de cânone literário e as 

razões do seu funcionamento, algo que tivemos já oportunidade de empreender noutra 

                                                 
2 Foi o que procurámos sumariamente fazer em anexo ao presente trabalho. 
3 Constatação esta que de certa forma vem corroborar a sugestão de Carlos Reis, relativamente à 
coabitação de ideologia com originalidade, de que, “sobretudo em certos períodos estético-literários 
relativamente consistentes do ponto de vista ideológico (...), essa consistência constitui um factor de 
redundância semântica da obra literária” (O Discurso Ideológico do Neo-realismo Português, Almedina, 
1983, p.237). A isto poderemos juntar o peso de certa suspeição contemporânea em relação ao romance 
com intuito didáctico, o chamado romance de tese, categoria na qual se podem pacificamente integrar 
certas obras narrativas do nosso neo-realismo, ainda que certamente nem todas. 
4 Não é portanto de estranhar que a representação de Carlos Oliveira nas antologias de poesia portuguesa 
jamais inclua poemas de Turismo, volume com que o poeta participa no “Novo Cancioneiro” e que ele 
próprio exclui da reunião Poesias, de 1962. Até mesmo numa antologia como Líricas Portuguesas, em 
cuja 3ª série, dedicada ao século XX e organizada em dois volumes por Jorge de Sena, encontramos todos 
os poetas do “Novo Cancioneiro”, verifica-se que nenhum dos dez poemas que se incluem de Carlos de 
Oliveira é retirado de Turismo.   
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ocasião5. Seria algo curioso, inconsequente até, acreditar existirem regras ou 

mecanismos de funcionamento do cânone, os quais determinariam o destino das 

produções literárias de determinado momento ou geração. Entre aqueles que a este 

respeito defendem que o cânone (entidade judicial por alguns já quase animizada) acaba 

por preservar as obras de maior qualidade (conceito já de si vago e problemático) e 

outros que vêem no cânone uma estrutura determinada por mecanismos sócio-políticos 

e agentes culturais poucas vezes respeitadores do suposto verdadeiro património 

literário de um país ou língua, a verdade é que nada do que se possa alvitrar 

genericamente a este respeito conseguirá explicar de forma satisfatória o destino de 

consagração ou esquecimento de todos as obras ou autores. Útil seria talvez tomar uma 

obra, autor ou momento literário individualmente e procurar aí compreender as linhas 

fundamentais da sua leitura.  

No que ao neo-realismo português diz respeito, e aqui trataremos 

particularmente da poesia pelos motivos que adiante passaremos a expor, cabe-nos fazer 

duas importantes observações que guiarão parte da nossa investigação. A primeira é a 

de que, independentemente do tom ideológico mais ou menos manifesto, o 

aparecimento (e consequente leitura) das obras literárias da chamada geração neo-

realista foi, ao longo dos anos, bastante marcado pelo vasto aparato teórico e 

programático que caracterizou o período de nascimento e afirmação do movimento. 

Poderíamos a este respeito dizer que o intenso debate a que nessa época se assistiu entre 

algumas personalidades ligadas à Presença e intelectuais neo-realistas acabaria de certa 

forma (e nem sempre à revelia de poetas e prosadores) por marcar a leitura e 

transmissão das obras em si. Acabou por constituir-se relativamente às obras de 

declarada ou insinuada linhagem neo-realista um particular horizonte de expectativas, 

no sentido do conceito desenvolvido por Jauss, de limites particularmente inflexíveis. 

Semelhantes “expectativas” de leitura e crítica estariam de certo modo ligadas a esse 

livro ideal do neo-realismo, concebido a priori pela teoria da época, conforme nos 

elucida Rosa Maria Martelo: uma espécie de modelo idealizado, segundo o qual seriam 

lidas e avaliadas as concretas produções literárias da época, funcionando assim 

enquanto autêntico “horizonte de escrita (e de expectativa crítica)6”. Neste sentido, 

                                                 
5 “Addressing the canon. Beyond the rule of literary politics”, Cultura – Revista de História das Ideias 
(Publicação Semestral do Centro de História da Cultura da Universidade Nova de Lisboa), II Série, Vol. 
XVIII, 2004, pp.191-224. 
6 MARTELO, Rosa Maria, Em Parte Incerta. Estudos de Poesia Portuguesa Moderna e Contemporânea, 
Porto, Campo das Letras, 2004, p.51. É neste sentido que, em artigo publicado na Seara Nova (“Neo-
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grande parte do presente trabalho tem como base certa constatação de Eugénio Lisboa 

de que “os textos, felizmente, quase nunca rimam com os programas. Às intenções viris 

e aurorais dos teóricos do neo-realismo, os textos deixaram frequentemente de 

corresponder”7. Tendo em conta que a leitura dos textos do neo-realismo foi ao longo 

dos anos inevitavelmente contaminada pelo fundo teórico que presidiu ao aparecimento 

e afirmação dessa geração, decorre que uma nova leitura seria e será ainda possível, 

especialmente considerando os mais de cinquenta anos passados sobre o primeiro fôlego 

criativo do movimento8.  

O outro ponto que cabe referir prende-se com a importância da 

comunicabilidade do discurso no seio da criação literária neo-realista. O que 

encontramos recorrentemente em ensaios, apontamentos teóricos e certas profissões de 

fé neo-realistas é uma grande estima pela capacidade do artista transmitir algo de “real” 

e em condições de ser entendido pela massa geral dos homens. Escusado será dizer que 

este fraterno propósito era cultivado por oposição ao umbicalismo subjectivista de que 

eram acusados José Régio e seus pares. Apesar de esta questão ser vasta e complexa, 

inevitavelmente envolvendo uma discussão em torno das possibilidades de o próprio 

texto literário lograr transmitir sem perturbações ou interferências algo de concreto 

sobre a realidade, avançamos por este caminho unicamente para sugerir que, em vários 

momentos posteriores ao florescimento e desaparecimento do(s) neo-realismo(s) em 

Portugal, o movimento foi muitas vezes avaliado segundo o sucesso ou fracasso dos 

seus próprios propósitos de emancipação pela arte. Se é certo que, em termos 

objectivos, faz todo o sentido avaliar um empresa (ainda que artística ou literária) 

segundo os critérios e finalidades que presidiram à sua própria constituição9, o que 

                                                                                                                                               
realismo português e Neo-realismo brasileiro”, nº872, 29.04.1944, pp.261-262), Raul Gomes recrimina 
desde logo o neo-realismo português por ser “de escola”. A questão da aparentemente evidente 
precedência da teoria relativamente à matéria literária não colhe porém unanimidade. Mário Sacramento 
afirmará, por exemplo, que “o neo-realismo não aparece, como tantos outros movimentos literários, com 
base numa estrutura ideológica já criada. Ao mesmo tempo que cria literariamente, a geração cria 
ideologicamente” (Fernando Namora, Lisboa, Arcádia, 1967, p.59).  
7 LISBOA, Eugénio, Poesia Portuguesa: do «Orpheu» ao Neo-realismo, Lisboa, Instituto de Língua e 
Cultura Portuguesa, 1980, p.102. 
8 Não nos pretendemos, nem de perto nem de longe, agentes exclusivos ou sequer principais de uma 
releitura da poesia portuguesa deste período. Vários têm sido os esforços para projectar uma nova luz 
sobre obras e vozes entretanto relativamente esquecidas. Consideramos apenas estarem longe de 
esgotadas a possibilidade e relevância de um trabalho neste campo.  
9 Na sua tese de doutoramento intitulada Alves Redol e o Neo-realismo Português (Lisboa, Caminho, 
1992), Ana Paula Ferreira reconhece também, tal como já sugerimos, que “a actividade intelectual que 
precede a publicação das primeiras obras neo-realistas condiciona de modo decisivo a maneira como estas 
serão julgadas” (p.11). É esta situação que, segundo a autora, proporcionará alguns dos mais evidentes 
equívocos em relação ao movimento etiquetado de neo-realismo. Semelhante constatação abre 
naturalmente espaço para uma leitura, em jeito de reapreciação, do legado literário neo-realista, em 
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iremos propor é uma releitura da poesia neo-realista portuguesa mais interessada no acto 

criativo e no sujeito poético em si mesmos, naquilo que faz destacar o livro, o poema ou 

o verso de uma qualquer mensagem preconcebida, quer seja pela sua dissonância quer 

pela sua inventividade poética. Deste modo, especial enfoque será concedido aos 

sentidos, tantas vezes ambíguos, que os próprios poemas hoje possibilitam, em 

detrimento de uma mera adequação de conteúdo a objectivos hoje anacrónicos e que, 

mesmo à época, não passaram muitas vezes de tiradas de fulgor teórico sem 

determinante validade para aquilo de que se fizeram algumas das melhores produções 

literárias desses anos. Estaremos assim a responder, ainda que parcialmente, a certa 

questão colocada por Fernando Namora, poeta inaugural do “Novo Cancioneiro”: 

 

ao encararmos a sobrevivência dos escritores que partiram do neo-realismo, somos conduzidos 

ao ponto de partida destes comentários: eles permaneceram válidos na nossa literatura por 

constância às directrizes iniciais? Ou teriam resistido por se realizarem através de uma obra 

pessoal, cada vez mais afastada da personalidade do movimento, mais imbuída de excertos 

alheios, pelos quais o neo-realismo se desfigura a ponto de se tornar irreconhecível?”10 

 

E a um nível mais profundo, em que poderão ser avançadas acima de tudo sugestões e 

não propriamente respostas conclusivas, estaremos de igual modo a encarar a 

interrogação de António Pedro Pita, na qual quase se toca o imorrível enigma da 

natureza da literatura: “qual é a especificidade da obra de arte para que, embora ligada 

às circunstâncias históricas em que é produzida, continue legível para além dessas 

circunstâncias?”11 

O fulcro do presente trabalho poderá então ser encarado como essa tentativa de 

resgatar o património literário neo-realista ao pesado cunho ideológico que amiúde o 

                                                                                                                                               
particular da produção poética, sob uma perspectiva que desejadamente desafia e confronta o peso 
ideológico do movimento. Trata-se por isso mesmo de uma leitura mais propensa a encontrar nos textos 
aqueles elementos (os momentos) que mais justiça fazem ao carácter eminentemente incómodo do género 
poético e menos se enquadram no projecto social e político que, ao contrário de alguma prosa de ficção, a 
poesia tantas dificuldades teve em encarnar. O caminho particular de Ana Paula Ferreira é o de enquadrar 
o neo-realismo num contexto histórico-literário capaz de nos elucidar sobre as suas raízes menos 
evidentes, raízes essas que, segundo a autora, remontam ao idealismo social do nosso romantismo. 
10 NAMORA, Fernando, Esboço Histórico do Neo-realismo, Lisboa, Academia das Ciências, 1961, p.12. 
No seguimento desta questão, faz Namora uma observação que não deixa de encontrar eco nas 
motivações da presente dissertação: “alguns representantes do neo-realismo têm sido valorizados pelo que 
(…) os vai emancipando de uma filiação literária limitativa. Seriam esses os verdadeiros artistas, capazes 
de uma obra perdurável, visto que só são perduráveis e válidas, mesmo enquanto documentos sociais, as 
obras sem compromisso, e a sua deserção aos preconceitos neo-realistas apresentar-se-ia, pois, como 
sintoma positivo.” 
11 PITA, António Pedro, Conflito e Unidade no Neo-realismo Português: Arqueologia de Uma 
Problemática, Porto, Campo das Letras, 2002, p.11. 
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parece determinar por completo, mostrando como as dissonâncias no tom e mensagem 

veiculados pelos textos assumem tanta ou maior relevância por comparação com as 

tiradas de explícita militância, algumas destas destacando-se também pela retórica 

ambiciosa e por uma nem sempre notada inventividade alegórica. Na sequência de uma 

atitude crítica já desenvolvida em tese de mestrado, e que se prende com uma confessa 

relativização do elemento político na literatura (precisamente dada a sua ingénita 

natureza extra-literária), trata-se de localizar ao certo o paradeiro do género poético no 

território neo-realista e avaliar até que ponto as incursões poéticas dos autores do “Novo 

Cancioneiro” (a par de uma ou outra voz que apenas por um acaso não terá figurado 

nesta colecção) reafirmam ou põem em causa o projecto social explicitado em grande 

quantidade de textos teóricos. Obviamente que se prevê inevitável o aflorar de conceitos 

tão complexos e incómodos como “valor literário” ou “valor estético”, por oposição ao 

aparato teórico, ideológico ou político associado. Ainda assim, não se trata aqui em 

absoluto de um qualquer exercício crítico de objecto proeminentemente literário, em 

detrimento de qualquer análise mais sensível aos contextos sociais e políticos de criação 

e leitura dos textos em questão. Na verdade, no caso da poesia neo-realista, ou melhor, 

no caso da poesia no neo-realismo (como preferimos formular no título da presente 

tese), os contornos a desvendar e salientar pela sua singularidade sê-lo-ão, em boa 

medida, por oposição a prescrições ideológicas de que foi objecto o fenómeno artístico 

em geral e a criação literária em particular, pelo que significativa atenção deverá ser 

necessariamente concedida a esse aparato. Não obstante, e em consonância com essa 

perscrutação dos caminhos pelos quais a criação estética logra despistar a 

regulamentação mais ortodoxa, devemos ao mesmo tempo sublinhar que acreditamos 

continuar a haver espaço para um estudo do texto literário baseado no seu carácter 

específico, naquilo que, apesar da dificuldade em ser definido, não cessa de se patentear 

continuamente, em cada produção, em cada leitura. Isto porque, não ser possível 

considerar o campo da literatura como éter desgarrado de condicionalismos e 

circunstâncias envolventes, não significa que não se possa falar do texto libertando a 

consciência e o discurso, ainda que momentaneamente, de todo esse conjunto de 

determinantes. Não só isso nos parece possível e legítimo, como essencialmente 

fecundo para uma preservação e releitura da nossa herança literária. Tal como nos 

dizem Maria Alberta Menéres e E.M. de Melo e Castro, em apontamento introdutório à 

sua Antologia da Poesia Portuguesa, “se a mensagem poética é intraduzível de uma 

língua a outra, ela também parece ser dificilmente traduzível de uma geração a outra, 
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dentro até do mesmo domínio linguístico, pois periodicamente novos homens em novas 

estruturas existenciais contestam as criações dos homens que os precederam, 

reiniciando a tarefa da criação poética de um ponto que se considera sempre como um 

novo zero (Sísifo)”12. Ainda que essencialmente aplicada à criação poética, esta reflexão 

faz igualmente sentido, de forma mais positiva que restritiva, para o domínio da leitura e 

revisitação dos textos literários. Se a mensagem da poesia apenas de forma problemática 

poderá ser univocamente traduzida de uma geração para a outra, não obstante a mais 

competente análise das particulares circunstâncias históricas originais, permanecerá por 

conseguinte eternamente garantida a possibilidade de uma nova leitura, de uma 

“tradução” inovadora dessa mesma mensagem. Eis, porventura, um traço 

particularíssimo do discurso poético. 

 O neo-realismo português, neste sentido, é um momento da nossa literatura 

capaz por isso de conduzir a interrogações inquietantes. Perante as suas produções, e 

ainda sem colocar questões de relevância ou qualidade literária, urge questionar: que 

nos resta a nós, ao leitor contemporâneo e vindouro, após a desvitalização do projecto 

social de linhagem marxista que presidiu à afirmação deste período da cultura artística 

portuguesa? Resgatar algo, e não apenas pelo puro entusiasmo do resgate, significa 

poder fazer notar aquela por vezes incómoda autonomia da literatura, tão criticada pelas 

teorias literárias ao longo do século XX. Trata-se de dura mas importante empresa. Um 

acto de reabilitação ou preservação, por contraste com o esquecimento e o preconceito. 

A (re)leitura por oposição ao silêncio e à mudez. 

 Não querendo ignorar o peso da herança e inspiração marxistas no contexto do 

neo-realismo português, atrever-nos-íamos a constatar que o grande pressuposto 

“ideológico” do movimento, aquele fundamental pressuposto que nos permite levar 

momentaneamente o estudo do neo-realismo para o estrito plano dos estudos literários, 

dispensando por ora o peso de qualquer enquadramento sociopolítico, é ele mesmo de 

natureza acentuadamente literária, por se reportar à questão das possibilidades 

funcionais do texto: o grande fundamento teórico é a crença numa realidade ou verdade 

passíveis de poderem ser comunicadas ou iluminadas por meio do texto literário, ao que 

se junta uma confiança algo utópica na capacidade de o texto literário, após a sua devida 

(e desejavelmente orientada) leitura, poder provocar ou pelo menos insinuar mudanças 

                                                 
12 Antologia da Poesia Portuguesa 1940-1977, Lisboa, Moraes Editores, 1979, p.18. 
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de ordem social ou ideológica no contexto particular em que esses mesmos textos 

operam13. Poder-se-ia afirmar que a primeira destas crenças, que no fundo é a da 

referencialidade da linguagem, é talvez comum a várias concepções literárias. Contudo, 

é nos “realismos” (se assim os podemos chamar), mais do que em qualquer outro 

momento, que esta noção adquire um peso central. O texto (ou, por extensão, qualquer 

produção artística) adquire um papel que, se negado ou destituído de validade, significa 

a ruína ideológica do projecto ou movimento em questão. O que nos pode hoje causar 

dificuldades é tentar exactamente perceber por que motivos o texto literário, ou 

qualquer outra produção artística, haveria de ser preferida para efeitos de veiculação de 

conhecimento ou ideologia em detrimento de qualquer outro registo de comunicação 

verbal, como o ensaio, o discurso político ou o texto didáctico, potencialmente mais 

adequados para o efeito14. Este é sem dúvida um dos impasses ou incómodos que se 

colocam a uma discussão da literatura sobre o ponto de vista das suas funções, sabendo 

nós de antemão que este campo foi evidentemente um dos privilegiados pela ambiciosa 

teoria do nosso neo-realismo.  

Independentemente das ferramentas que possamos utilizar nesta discussão, é-nos 

possível desde já intuir os motivos da dificuldade em encarar a arte, e a literatura em 

particular, como submetida ou pelo menos exclusivamente dedicada a quaisquer 

propósitos de natureza social ou ideológica (para evitar aqui o termo “política”). Esta 

dificuldade, muitas vezes ausente dos mais ortodoxos exercícios teóricos neo-realistas15, 

prende-se com uma certa persistente noção do campo artístico como subsistindo 

relativamente independente de tudo quanto intuitivamente sabemos ser-lhe exterior, não 

no sentido de absolutamente separado ou inconciliável, mas estrangeiro e portanto não 

constituindo condição determinante ou fundamental para a ocorrência e fruição do acto 

                                                 
13 Semelhante confiança, apesar de perfeitamente compreensível no contexto de alguns momentos da 
história da literatura ocidental, foi sendo posta em causa em décadas recentes, principalmente a partir da 
altura em que começou a questionar-se a relação da linguagem, e do texto literário em particular, com 
qualquer realidade potencialmente exterior à própria linguagem.  
14 No seu Diário (Porto, Limiar, 1975), Mário Sacramento corrobora esta suspeita de que, à partida e em 
termos abstractos, haveria outros meios mais eficazes que o texto literário para a veiculação da mensagem 
política. Confessa assim Sacramento: “não tendo podido afirmar-se, no plano ideológico, filosófico e 
político-social em termos de linguagem directa, dados os óbices da Censura, ausência de jornais e 
revistas, impossibilidades de reunião e agrupamento, apreensão de livros, prisões arbitrárias, etc., etc., a 
minha geração adoptou a literatura como sucedâneo desses meios de comunicação e diálogo com a 
realidade” (p.31). 
15 Aproveitamos a ocasião para justificar a utilização, na presente tese, da expressão “teoria neo-realista” 
ou de formulações afins. Para alguns intelectuais da época, o termo “neo-realismo” deveria idealmente ser 
apenas aplicado às manifestações artísticas de uma corrente intelectual mais propriamente chamada de 
novo humanismo (ou neo-humanismo). O certo é que, com o tempo e o uso, a expressão alargou-se 
também a todo o discurso teórico, na sua maior parte legitimador dessas mesmas produções artísticas. 
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artístico. É evidente que os aparentemente ingénuos conceitos de “dentro” e “fora da 

literatura”, inteligentemente lançados para o debate numa obra como, por exemplo, 

Outside Literature, de Tony Bennet16, serão sempre de discutível e árdua definição, 

principalmente porque constituem categorias mais intuitivas do que propriamente 

científicas. 

 Segundo Joaquim Namorado, um dos principais “ideólogos” da nova geração 

coimbrã, as maiores ou menores relações entre a arte e o contexto que a envolve (apesar 

da visão totalizadora de um Jofre Amaral Nogueira) dependem, elas próprias, do 

contexto social e político que preside a uma apreciação desse género. A questão que 

aqui nos interessa colocar eleva-se (ou, se quisermos, desce) a um outro nível, 

nomeadamente o de saber se não será possível reapreciar uma arte realista e social a 

uma luz já não tão contaminada por essa extrema necessidade interventiva, por essa 

acepção da arte (e até da cultura) enquanto instrumento decisivo em tempos decisivos. 

Será isto possível, ou terá a leitura de se restringir aos horizontes que presidiram ao 

tempo da criação? A presente releitura parte precisamente da primeira convicção. 

 Como já tivemos oportunidade de sugerir, o lugar incómodo da poesia no 

contexto das produções literárias neo-realistas é uma evidência que, apesar de não 

absolutamente ignorada ao longo das décadas (lembremos desde logo o brilhante 

trabalho de Eduardo Lourenço, recentemente reeditado, Sentido e Forma da Poesia 

Neo-Realista17), não se mostrou capaz de chamar a atenção porventura merecida para as 

produções que, a partir de 1937 e até à publicação dos dez volumes do “Novo 

Cancioneiro”, constituem aquilo a que poderíamos chamar o primeiro fôlego da poesia 

neo-realista, na sequência da desvitalização do alheado posicionamento presencista. À 

luz de alguns anos de distância sobre essas produções, também Eduardo Prado Coelho 

subscreve a suspeição que de certo modo motiva o presente estudo, ou seja, a de que 

 

o neo-realismo teve na poesia um destino incómodo. Porque a poesia neo-realista não é tanto a 

que transpôs para a poesia teses elaboradas noutros campos de produção intelectual, como a que 

provou praticamente a impossibilidade dessa transposição integral, e o conflito psico-sociológico 

que daí resultava18. 

 

                                                 
16 London, Routledge, 1990. 
17 Lisboa, Ulisseia, 1968. 
18 “O estatuto ambíguo do «neo-realismo» português”, in A Palavra Sobre a Palavra, Porto, Portucalense, 
1972, p.40. 
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Um ouvido atento à música dissonante entoada por essas primeiras incursões poéticas 

(dissonância essa que uma parte da narrativa irá de certo modo abafar ou, no mínimo, 

compensar) pode desde logo fazer chegar à observação que já se alvitrava em vários 

textos teóricos contemporâneos das primeiras investidas literárias do movimento, a 

saber, a de que o género poético se adequava mal ao objectivos sociais que a ortodoxia 

traçava para a criação artística, ou, talvez melhor dito, a de que a ortodoxia tinha sérias 

dificuldades em tratar o género poético no contexto das suas considerações acerca do 

fenómeno artístico, do papel dos artistas e sua função na sociedade.  

 Deste ponto de vista, e por oposição a uma narrativa relativamente bem alinhada 

pela orientação teórica do movimento (não obstante importantes excepções a este 

respeito), a poesia neo-realista trilhou em certa medida o seu próprio caminho, 

especialmente numa primeira fase, pelo que nos possibilita hoje encontrar no seu seio 

posições de incomodidade e originalidade no contexto mais abrangente da literatura 

neo-realista portuguesa. São essas dissonâncias que procuraremos explorar na nossa 

releitura da poesia neo-realista portuguesa, dado que é precisamente no terreno desses 

pouco explorados “desvios” que nos parece residir o estatuto particular da poesia no 

contexto da luta pela “arte social” que à época se travava, e também a legitimidade de 

que acreditamos poder revestir-se a releitura que pretendemos fazer dessas mesmas 

produções. A nossa investigação estruturar-se-á portanto em torno de tópicos ou temas 

que, pela sua recorrência e peso no conjunto das obras analisadas, configuram 

precisamente essa singularidade dissonante da poesia no contexto do neo-realismo 

português, não propriamente num movimento maniqueísta simplisticamente desenhado 

entre intervenção social e preservação da subjectividade, mas antes num panorama geral 

de certo hibridismo, no contexto do qual os poetas afirmam a sua singularidade e 

inventividade, equacionando por conseguinte a proposta de inspiração realista socialista 

que em boa medida caracterizou a intelectualidade do movimento. Por conseguinte, 

após algumas perscrutações em torno do labor teórico neo-realista e sua abordagem ao 

fenómeno artístico e ao fazer poético em particular, procuraremos analisar o nosso 

corpus numa perspectiva de evidenciar especificidades, iluminar méritos e desfazer, 

tanto quanto possível ou pertinente, alguns equívocos em nosso crer instaurados.  

 Tomando em consideração o facto de, com o tempo, o aparato teórico do neo-

realismo ter de certa forma aberto os seus horizontes às possibilidades formais da 

literatura, suavizando cada vez mais determinada rigidez inicial de posições, iremos 

precisamente atentar na poesia neo-realista dos primeiros anos, de forma a demonstrar 
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em profundidade como, desde o início, nunca a poesia marchou por completo ao toque 

das urgências ideológicas da época. Quando o fez, e fê-lo seguramente em diversas 

instâncias (as quais não deixaremos de salientar e discutir), nunca a adesão às novas 

orientações fez ofuscar por completo a presença e contundência do seu sujeito poético. 

O corpus da nossa análise cingir-se-á portanto a um conjunto de produções de poesia 

que, em livro ou revista, apareceram entre 1937, data, por exemplo, da estreia poética de 

João José Cochofel com o volume Instantes, bem como de algumas primeiras 

composições de Álvaro Feijó, e 1945, o ano seguinte à publicação do último volume da 

colecção “Novo Cancioneiro”, e também data derradeiramente fértil em termos de 

produção poética de certa parte dos autores do cancioneiro coimbrão, pelo menos no 

que diz respeito a uma filiação oficiosamente neo-realista. Relativamente ao primeiro 

limite que decidimos traçar, convém dizer que, apesar de o ano de 1939 ser por muitos 

considerado como um marco inicial da produção literária neo-realista19, achámos por 

bem recuar uns anos e tomar por nossa primeira baliza o ano de 1937, fazendo deste 

modo cumprir o intuito de lançar a nossa reflexão sobre os primórdios literários de 

autores que viriam a afirmar-se mais tarde fundamentais no panorama da poesia neo-

realista portuguesa, mesmo que (ou precisamente porque) nesses momentos inaugurais a 

sua produção tivesse tido escasso impacto imediato ou nela se registem outras 

influências maiores que não a de um neo-realismo ainda em fase de definição20. A 

segunda baliza teria, à partida, sido bem mais simples de estabelecer, pelo facto ser 

perfeitamente identificável no tempo o fim da publicação da colecção de poesia “Novo 

Cancioneiro”, legado que constitui parte significativa da presente investigação e marco 

fundamental da poesia neo-realista portuguesa. Com efeito, respeitando o nosso 

objectivo de centrar atenções nas primeiras experiências poéticas da nova geração, 

numa altura em que desde logo se revelava algo dissonante a sua convivência com a 

teoria e crítica mais politicamente empenhadas, esse ano de 1944 seria, numa primeira 

análise, o limite mais conveniente. Não querendo comprometer a coerência e solidez 

deste ponto de vista, decidimos porém alargar a presente análise a algumas produções 

                                                 
19 As titubeantes experiências literárias da nova geração em anos anteriores teriam, segundo alguns, 
alcançado um significativo nível literário com a publicação, em 1939, de obras como Gaibéus, de Alves 
Redol, Sinfonia da Guerra, de António Ramos de Almeida, e Rosa dos Ventos, de Manuel da Fonseca.   
20 Também nas palavras de Joaquim Namorado, em carta a Manuel Simões de 11.12.1970 (no espólio do 
escritor, Centro Documental do Museu do Neo-Realismo, caixa 17, documento 46), “a data do início do 
movimento não pode situar-se com precisão cronométrica, mas situa-se no fim de 1937 e começos de 
1938 – no fim de 1937 estava impresso o número de «Cadernos de Juventude», que foi apreendido na 
tipografia antes de sair, em cuja abertura era posta claramente a questão da necessidade de uma arte 
realista”.  
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do ano seguinte, uma vez que teria sido algo incómodo, se não mesmo absolutamente 

arbitrário e por conseguinte inconsequente, ignorar um ano de importante produção 

poética de alguns dos autores, como o são as obras As Solicitações e Emboscadas, de 

Mário Dionísio, Incomodidade, de Joaquim Namorado, ou mesmo Mãe Pobre, de 

Carlos de Oliveira. 

 Posto isto, cabe agora proceder a algumas derradeiras ponderações introdutórias 

que poderão desde já esclarecer o espírito de análise e investigação que preside às 

páginas que se seguem. Ainda que ao longo do presente trabalho se possam tecer 

considerações de ordem (contidamente) diacrónica, como a respeito de certa evolução, 

que de um livro para o outro se insinua, na produção de poetas como Álvaro Feijó ou 

Mário Dionísio, ou até mesmo na averiguação das transições da Presença para o neo-

realismo, não será opção da presente tese uma abordagem cronológica das várias obras 

que enformam o corpus tratado. Trata-se aqui, ao invés, de acentuar a validade e 

importância do contributo de um poema ou obra para a avaliação do período literário e 

cultural em questão, conforme sugerido por um teórico como Claudio Guillén, ainda 

que o seu interesse se prenda aqui mais com uma problematização daquilo que é o labor 

do historiador da literatura: 

 

The single poem or novel acts upon the reader as a unit, of course, on an aesthetic level; and no 

genuine literary critic will fail to observe with attention how the singularity of this experience 

reflects the poet’s earlier attempt to shape and unify a complex of forms. But the aims of literary 

history are markedly different; and no real historian will fail to insert the isolated object of study 

into a larger pattern of events – into one of the constituent premises, alternatives, or designs of a 

particular society or civilization at a certain moment in its history.21 

 

Isto justificará certo pendor hermenêutico de uma parte significativa da presente tese, 

com o intuito de poder iluminar os sentidos que de um texto podem razoavelmente ser 

extraídos e que desse modo contribuem positivamente para as averiguações 

desenvolvidas. Levadas a cabo, no decurso das últimas décadas, tantas generalizações a 

respeito do período conhecido entre nós como neo-realismo, perspectivado 

sincronicamente ou no mais abrangente âmbito da historiografia literária, pretendemos 

acrescentar a todos esses meritórios contributos o exercício de um renovado olhar sobre 

                                                 
21 Literature as System. Essays toward the Theory of Literary History, Princeton, Princeton University 
Press, 1971, pp.4-5. 
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os textos (evitando porém atomizar), no contexto particular do género poético, onde 

maiores se manifestam relevos e ambiguidades.  

 Pelo menos duas críticas poderão com propriedade levantar-se ao trabalho aqui 

desenvolvido. Em primeiro lugar poderá alegar-se que, no esforço de libertar os textos 

do discurso prescritivo do movimento com que por tradição estão conotados, excessiva 

atenção terá sido prestada a esse mesmíssimo aparato teórico. Com efeito, essa terá sido 

uma implicação inevitável da empresa a que nos propusemos: demarcar uma parte 

significativa da poesia neo-realista de um certo número de amarras ideológicas que 

pretenderam circunscrever o fenómeno artístico acabou por implicar um devido 

interesse não apenas pelas dissonâncias da poesia como também, e conscientemente, 

pela bitola teórica à qual, quer se queira quer não, o neo-realismo português ficou 

indelevelmente ligado. O segundo reparo poderá ter como alvo certa propensão nossa de 

ler nos poemas dissensões no seio da geração neo-realista, atribuindo ao conteúdo dos 

textos um excessivo valor de verdade, de impacto discutível na época em que foi 

publicado. Devemos porém lembrar que não pretendemos aqui problematizar o peso ou 

influência de um texto literário no contexto de uma época ou geração, nem tão pouco 

defender uma qualquer fé no seu absoluto poder de directa e univocamente nos dar a 

conhecer um indivíduo ou um grupo determinado. Acreditamos que a pertinência e 

legitimidade da nossa leitura se encontram subentendidas no próprio acto de ler e 

suficientemente explicitadas no que atrás ficou exposto. Ao desenvolver a nossa análise 

de alguns poemas, procurando salientar a importância de dissentimentos entre poesia e 

teoria neo-realistas como prova da inventividade da primeira, não pretendemos falar de 

qualquer tipo de sentimentos reais (de comprovação implausível), mas de tons, atitudes, 

estados mentais e exercícios criativos manifestos nos poemas e pelos quais o nosso neo-

realismo literário, em particular o poético, deve ser lido e avaliado. Foi portanto com 

convicção na validade desta postura que desenvolvemos a investigação que aqui se 

apresenta         
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I – A teorização neo-realista e a circunscrição do fenómeno artístico 

 

Apesar de, ao nível da literatura e da criação artística, a primeira metade do 

século XX ter sido, mesmo entre nós, uma época fértil em excursos e declarações de 

intenções, independentemente da sua seriedade ou real repercussão, em poucos períodos 

no nosso país se terá tratado o fenómeno artístico de forma tão prescritiva como nos 

anos de afirmação do neo-realismo. Se é verdade que, com o decorrer dos anos e dos 

debates (uns mais brandos, outros com contornos de autênticas batalhas de integridade 

ética e intelectual), a ortodoxia neo-realista se foi suavizando, libertando cada vez mais 

o artista e o escritor de um compromisso social estrito, com pouco espaço para 

preocupações de estilo ou de forma, o certo é que, na sua inicial oposição ao acentuado 

intimismo da poesia presencista, o primeiro fulgor teórico do neo-realismo português 

procurou abertamente circunscrever o fenómeno artístico à esfera das suas potenciais e 

desejáveis funções na sociedade da época. Esta concepção de arte comprometida e útil à 

humanidade, conforme o repetem e desenvolvem alguns teóricos do movimento em 

determinados jornais e revistas de decisiva importância neste contexto, é sem dúvida um 

dos traços fundamentais do neo-realismo português e, quanto a nós, motivo principal 

das leituras desconfiadas de que, a partir de certa altura, foram sendo alvo algumas das 

produções literárias do movimento. Uma verdadeira compreensão deste rígido modo de 

encarar o fenómeno artístico, segundo algumas das receitas do realismo socialista 

soviético (em sequência do Primeiro Congresso dos Escritores Soviéticos realizado em 

1934, no qual se destacaram as intervenções de figuras centrais como Gorky ou 

Jdanov), torna possível identificar num segundo momento os golpes que a produção 

poética do próprio neo-realismo (inclusivamente nessa mesma inicial etapa de 

afirmação) infligiu a esse totalizante edifício teórico, não tanto naturalmente num 

exercício de declarada e rebelde oposição a algumas das ideias veiculadas, mas 

essencialmente, como teremos oportunidade de constatar, ao nível de uma 

problematização muito própria que os poemas levam a cabo sobre determinadas noções, 

como a do papel do escritor no seio dos combates travados ou a das próprias 

potencialidades da palavra escrita como arma de arremesso.  

Num breve texto acerca do livro de Urbano Tavares Rodrigues Um Novo Olhar 

Sobre o Neo-realismo, Álvaro Pina afirma considerar “um erro, do ângulo de visão 

científico-literário, como do sociológico e filosófico, falar da «ideologia do grupo social 
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neo-realista»: o neo-realismo nunca foi ideologicamente homogéneo, e nele 

exprimiram-se interesses e valores de classes e camadas sociais diferenciadas.”22 Com 

efeito, cumpre assinalar terem-se manifestado, ao longo do extenso período de validade 

do neo-realismo português, bem como nos seus antecedentes, posições e perspectivas 

distintas, sendo inclusivamente de admitir certa inadequação do termo “ideologia”, no 

seu sentido mais estrito, para caracterizar o corpo teórico paulatinamente construído em 

largas dezenas de artigos e apontamentos críticos que proliferaram por toda uma série 

de publicações periódicas. Um pensador fundamental como Bento de Jesus Caraça, no 

qual Joaquim Namorado reconhece poderem achar-se as bases iniciais do neo-

realismo23, ilustra bem como a intervenção teórica e crítica de inspiração marxista não 

promoveu univocamente as mesmas ideias e ambições no que, por exemplo, ao papel da 

cultura diz respeito. Não obstante, dificilmente poderá ser negada a existência e 

manifestação de uma visão bastante particular e consistente acerca, pelo menos, do 

papel da arte e dos artistas na sociedade. Foi essa visão que indiscutivelmente 

contribuiu para a formação de uma base de oposição à Presença, cujos representantes, 

até então desinteressados de semelhantes debates, ver-se-ão arrastados para o campo de 

contendas (umas férteis, outras menos) em torno da natureza da literatura, suas legítimas 

funções e ambições24. Foi de igual modo através da sua elaboração teórica e 

programática que este “novo humanismo” logrou demarcar-se do humanismo e realismo 

oitocentistas, perante os quais os “novos” se posicionaram muitas vezes num misto de 

admiração e desafio. Duas áreas da reflexão teórica neo-realista deverão aqui merecer 

especial enfoque, por precisamente tratarem, directa ou indirectamente, da condição do 

fazer poético no contexto dos superiores propósitos “humanistas” do movimento. São 

esses os temas do estatuto e papel do artista na sociedade e, no campo estrito da criação 

literária, das opções genológicas tomadas pelo escritor.    

  

                                                 
22 Colóquio/Letras, nº70, Nov. 1982, pp.91-92. 
23 Na já citada carta a Manuel Simões, Namorado afirma que “o que pode considerar-se anterior à 
formulação do neo-realismo, com essa tendência, são certos escritos de Bento de Jesus Caraça e a última 
fase do jornal socialista «Liberdade»”. 
24 Esta importante ideia de que o debate entre presencistas e “os novos” teria sido iniciado por estes 
últimos, tendo os primeiros sido para ele desprevenidamente atraídos, é manifestada desde muito cedo por 
Adolfo Casais Monteiro, na terceira parte das suas “notas sobre a poesia” (“Ainda algumas notas sobre a 
poesia”, Seara Nova, nº780, 25.07.1942, pp.56-57, sendo as notas datadas de 1941). Nesse texto, observa 
argutamente Casais Monteiro que “o erro (mas poderia ele deixar de se dar?) daqueles que hoje ainda 
representam esse espírito «desinteressado» da «Presença» foi a meu ver o de terem aceite com demasiada 
facilidade o papel, que os novos lhes «impuseram», de defensores da arte pela arte, do alheamento da arte 
perante os problemas do homem de hoje”. Na presente tese, proceder-se-á a actualização ortográfica em 
todas as citações de textos mais antigos, independentemente do género em questão. 
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1. O papel actuante do artista 

 

Independentemente da maior ou menor coesão do edifício teórico que, a partir de 

meados da década de 1930, foi sendo desenvolvido por uma nova geração que em 

Coimbra começou por essa altura a ganhar espaço de expressão, teremos hoje 

necessariamente de identificar nessas intervenções iniciais o momento de introdução 

entre nós de importantes noções de inspiração marcadamente marxista quanto ao lugar 

do artista em geral, e do escritor em particular, na sociedade. Ainda que o neo-realismo 

não tenha de todo inaugurado em Portugal a genérica noção do artista interventivo e da 

função social da arte25, é inegável que o já mencionado contexto político e cultural em 

que o neo-realismo português medrou se revelou absolutamente propício à decidida 

veiculação dos ideais de uma arte comprometida. Propício em dois sentidos distintos: 

não apenas pelo prenúncio de guerra que da vizinha Espanha se fazia sentir e pela 

ascensão e solidificação dos fascismos em vários países da Europa26, o que cedo 

despertou a indignação de uma importante parte dos intelectuais portugueses, como 

também, por oposição, pela manifestamente caduca indiferença que era possível 

identificar em alguns sectores da intelectualidade nacional. Daí que os “novos” acabem 

por apontar o dedo, não sem alguma rispidez e ousadia, tanto à atitude passiva e 

individualista que era possível identificar no artista ligado à revista Presença (e 

                                                 
25 Na sua já mencionada tese, Ana Paula Ferreira faz remontar a várias décadas o historial, na literatura 
portuguesa, desta ideia (por vezes mero ideal) da “palavra feita espada”: “originado no romantismo, o 
conceito de literatura como missão é desenvolvido ao longo de várias etapas históricas que, absorvendo 
criticamente a tradição romântica, a renovam regularmente com contributos específicos ao seu momento 
cultural e intelectual” (obra cit., p.65). Já no século XX, encontraremos nas páginas da revista Seara Nova 
algumas intervenções do seu fundador Raul Proença em defesa do engajamento político e do 
empenhamento social do intelectual português. Apesar de, posteriormente, o idealismo seareiro, 
personificado na profícua figura de António Sérgio, ter sido abertamente recriminado por uma geração 
neo-realista de maiores ambições revolucionárias, a verdade é que logo no editorial do primeiro número 
da Seara Nova (datado de 15.10.1921) se defende a participação do intelectual na resolução dos grandes 
problemas da sociedade em que se integra: “Muito tempo passaram já os homens de elite isolados do 
povo, fora das realidades sociais, muito para além do plano e do movimento em que se tece o futuro do 
mundo. É preciso que desçam até à corrente que transporta os germens da sociedade futura, e que nela 
lancem também o seu próprio sangue.” Esta é uma convicção que Proença irá reiterar em várias outras 
ocasiões e da qual irão partilhar outros pensadores. Só para dar mais um exemplo, dos vários que aqui 
poderiam ser referidos, também nas páginas da Seara Nova, em plena crise da jovem república 
portuguesa, alerta Justino Montalvão que “nesta época de febre, de ganância e de miséria, a Arte deve ser, 
mais que nunca, uma verdadeira religião militante. A grande missão dos homens de letras não pode 
limitar-se ao diletantismo elegante dos amáveis sibaritas estéticos que, na legenda parnasiana da «Arte 
pela Arte», definiram a sua impassibilidade e a sua inutilidade olímpicas» (“Nova Estética”, nº30, 
31.01.1924, p.119). 
26 A estes factores europeus seria importante acrescentar pelo menos dois antecedentes políticos 
nacionais, fundamentais para a afirmação do Estado Novo português: a aprovação do novo texto 
constitucional de 1933 e, no mesmo ano, a promulgação do Estatuto do Trabalho Nacional, quase 
decalcado da “Carta del Lavoro” italiana.  
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encarnado na figura tutelar de José Régio), como ao idealismo inconsequente do grupo 

ligado à Seara Nova (enquanto revista e projecto político), caracterizado pela rejeição 

de qualquer acto revolucionário (lê-se logo no número inaugural da importante revista 

que “o Grupo Seara Nova quer a Revolução, mas não aplaude as revoluções”) e pela 

crença pia do poder regenerador das ideias, alinhando em certa medida pelo humanismo 

da Geração de 70. Esta oposição entre uma atitude alinhada no materialismo dialéctico e 

aquelas posturas genericamente etiquetadas de idealistas constitui, em boa medida, o 

permanente raciocínio maniqueísta ao qual recorre a nova geração para afirmar a sua 

justeza e validade à luz dos condicionalismos históricos vigentes, ainda que a 

confrontação destas duas posturas tivesse tido já momentos bem acalorados em anos 

anteriores, nomeadamente em algumas polémicas travadas nas páginas da já 

mencionada Seara Nova27.  

A este propósito, dois breves mas sintomáticos artigos de Raul Sequeira 

(pseudónimo de Armando Bacelar28) bastariam para ilustrar o quão frontalmente esta 

oposição chegou a ser colocada nos anos de maior fervor teórico do neo-realista. Em 

“Uma época duas literaturas”29, discorre Sequeira sobre a “profunda rotura entre os 

lados ideais e materiais da vida”, investindo de forma violenta contra os “idealistas 

utópicos em choque permanente com um real a que não sabem perscrutar as promessas 

de mutação eminente”, e celebrando “uma arte que pretende traduzir em si a vida da 

nossa época e que procura construir-se a partir do homem que volta a tomar conta de si 

mesmo”. No engenhoso artigo “Quixotes da literatura de hoje”30, esta decisiva 

dicotomia é ilustrada pelas figuras literárias de D. Quixote e Sancho Pança. Se 

Cervantes, à sua época, edificara estas personagens enquanto representantes, 

respectivamente, do decadente ideal aristocrático e da jovem burguesia ascendente, Raul 

Sequeira recupera-as aqui, a par dos traços fundamentais que caracterizam as 

respectivas mentalidades, de modo a ilustrar dois mundos que, tanto no passado como 

                                                 
27 Destacamos a contenda que opôs José Rodrigues Miguéis à direcção da revista, a partir de 1930. Em 
dois artigos intitulados “Sobre os fins e a coragem nos meios de actuar” (nºs220 e 222), Miguéis defende 
uma postura actuante, revolucionária até, perante a gravidade da situação social e política do país. Ainda 
que merecendo o apoio de alguns seareiros, a exortação de Miguéis merecerá violenta oposição de 
António Sérgio, esbarrando assim no idealismo que caracteriza a Seara Nova desses anos.  
28 Relativamente ao interessante tópico dos pseudónimos utilizados por alguns autores desta época, e 
tendo em conta o carácter disperso e avulso da informação a este respeito, espalhada que a fomos 
encontrando por vasta bibliografia secundária, recorremos amiúde a uma “Aproximação a um Dicionário 
de Pseudónimos Neo-realistas”, da responsabilidade de Amadeu Gonçalves e publicada na sua página de 
Internet “Literatura e Filosofia” (http://litfil.blogspot.com/2009/04/pseudonimos-neo-realistas.html).  
29 Síntese, nº6, Maio 1940, pp. 7-9.  
30 Síntese, nºs11-12, Dezembro 1940, pp. 7-8. 
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no momento histórico em questão, se opunham e debatiam. Para o autor, “no fundo de 

toda a polémica travada em torno do subjectivismo e do seu oposto – o novo realismo –, 

para além de todas as compreensões e incompreensões, está ainda o drama do Quixote, 

revestindo formas contemporâneas”. Perspicaz observação esta, se bem que o Sancho 

que agora se perfilava para rebater todas as pretensas fantasias quixotescas já pouco ou 

nada tivesse da prestável bonomia da personagem cervantina.    

Laborando essencialmente no espaço dos periódicos que por esses anos 

proliferaram31, e diversas vezes cultivando contendas e polémicas como forma de 

afirmação e elucidação de teses e propostas, a teorização neo-realista privilegiou a este 

nível dois aspectos em particular: o da abertura do artista à realidade envolvente, 

objecto desejadamente preferencial (quando não mesmo desejadamente exclusivo) do 

seu labor, e o da influência didáctica, com inevitáveis implicações políticas, da 

produção artística sobre a sociedade, com vista à consecução dos objectivos socialistas. 

Como naturalmente se depreende, as reflexões tecidas a este respeito durante o inicial 

período de definição e afirmação do neo-realismo em Portugal32 não deixaram muitas 

vezes de se fazer acompanhar de excursos mais abrangentes acerca da condição e papel 

da genérica categoria dos “intelectuais”, ainda que estejamos aqui sobretudo 

interessados no estrito tópico do artista e da sua produção, com evidente relevo para os 

escritores. 

A concepção de artista promovida pelo neo-realismo, independentemente do 

campo estético em causa, é, sinteticamente falando, a do indivíduo actuante e 

interventivo. Perante a realidade à sua volta, prenhe de conflitos e iniquidades, o criador 

(com particular destaque para o escritor) não poderá mais dedicar-se exclusivamente às 

“coisas do espírito”, fechado na sua asséptica “torre de marfim” (expressão que por esta 

altura vai sendo repetida ad nauseam, invariavelmente com conotações pejorativas) e 

alheio aos decisivos acontecimentos da sua época. Aquele que pensa é agora chamado à 

acção. O distanciamento é duramente criticado e a neutralidade é etiquetada de 

                                                 
31 Não pretendemos dar aqui conta de todas as publicações periódicas marcantes neste período. Ao longo 
do presente trabalho, falaremos de algumas delas a propósito de textos ou autores em particular. 
Recentemente foram publicadas importantes e abrangentes investigações sobre algumas dessas revistas, 
como a de Luís Crespo de Andrade sobre o Sol Nascente, a de Luís Trindade sobre O Diabo ou a de 
Viviane Ramond sobre a revista Vértice (vide “Bibliografia”). Para uma sumária listagem dos principais 
periódicos da época, vide, por exemplo, REIS, Carlos, obra cit., p.653. Para informações mais detalhadas 
sobre cada uma das diversas publicações, vide PIRES, Diogo, Dicionário da Imprensa Periódica 
Literária do Século XX, 2 vols., Lisboa, Grifo, 1996.   
32 Procuraremos primacialmente abordar a teorização neo-realista do período correspondente ao corpus 
poético a que adiante dedicaremos a nossa atenção, o que não invalidará, ao longo do presente trabalho, 
referências a textos posteriores. 
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alienação e fuga. Se na URSS os artistas e os intelectuais são chamados a participar, 

com a sua acção didáctica, no grande projecto socialista, em Portugal trata-se, como 

ponto de partida, de renunciar ao subjectivismo de que são acusados os escritores 

presencistas e voltar o espírito e, necessariamente, a acção para a realidade em volta, 

com as suas desigualdades sociais, sua ignorada massa trabalhadora (principalmente a 

dos meios rurais, que agora urge reabilitar social e culturalmente) e sua sombria 

atmosfera de guerra e ditadura política. Aquilo que em 1927 Julien Benda apelida de 

“traição dos intelectuais”33, ou seja, a ingerência ou participação do intelectual nas 

atribulações sociais e políticas do seu tempo, extrapolando desse modo o âmbito de uma 

arte preferencialmente à parte da esfera dos conflitos quotidianos, é para a nova geração 

um imperativo de ordem moral ao qual nenhum artista poderá virar costas. 

O debate em causa é introduzido nas páginas dos periódicos portugueses mais 

progressistas por meio da lata e já então clássica questão da oposição entre “arte pura” e 

“arte social”, problema ao qual iremos inevitável e recorrentemente voltar ao longo do 

presente trabalho, por ter constituído na altura uma espécie de campo de batalha 

argumentativa nos limites do qual uma emergente geração de artistas e intelectuais, 

política e socialmente comprometidos, procurou confrontar as opções e postura da 

geração precedente. É porém curioso verificar como a questão é, desde cedo, vista por 

alguns autores como um falso problema, num pouco usual exercício de reflexão em que 

uma possível síntese conciliatória entre as duas posições (a tese e sua antítese) é 

proposta antes, e não depois, de as facções deliberadamente se extremarem (como foi o 

caso, em especial, da nova geração). 

Logo num dos primeiros números de O Diabo, semanário que ao longo dos seus 

seis anos e meio de existência se foi afirmando como órgão de debate e teorização da 

geração neo-realista, o eminente escritor Ferreira de Castro pergunta: 

 

Qual deve ser a posição do artista perante os problemas capitais do seu tempo? Deve o artista 

intervir ou deve ficar neutral? A arte deve reflectir as grandes correntes ideológicas de cada 

época ou, pelo contrário, deve manter uma total isenção, procurando apenas a beleza eterna e o 

que há de imperecível no espírito humano?
34 

                                                 
33 BENDA, Julien, Le Trahison des Clercs, Paris, Bernard Grasset, 1927. O livro provocou uma 
importante onda de debate nos principais círculos intelectuais portugueses. Logo em 1928, Raul Proença 
assina na Seara Nova um longo ensaio (distribuído por cinco números da revista) motivado pela leitura do 
controverso livro de Benda e intitulado “Para um evangelho duma acção idealista no mundo real”. 
34 “Literatura social brasileira”, O Diabo, nº10, 02.09.1934, p.5. O mesmo problema será colocado em 
equação, vezes sem conta, num considerável número de periódicos da época, nomeadamente os de maior 
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Respondendo logo de seguida, o autor de A Selva chega a um hábil compromisso entre 

as duas posições, mediante uma inteligente flexibilização das noções em debate. Deste 

modo, por um lado, “toda a Arte, desde que seja digna deste nome, possui uma função 

utilitária, já que não é útil apenas a arte que visa o progresso social ou político”. Por 

outro lado, “não se pode afirmar que determinada obra, pelo facto de procurar contribuir 

para o aperfeiçoamento social esteja isenta de imortalidade, de beleza eterna”, uma vez 

que “rara é a obra-prima da Humanidade que não se caracterize por determinada 

tendência, geralmente de crítica à moral social da época em que o autor viveu”35. 

 Em subsequente série de três artigos, publicados no mesmo semanário e 

conjuntamente intitulados “A arte e os artistas”, Julião Quintinha reata a questão, 

embora aqui respondendo já em tom crítico a algumas observações de Adolfo Casais 

Monteiro, desenvolvidas por este num breve texto onde se sugere que a verdadeira arte 

jamais poderia servir qualquer tipo de interesses ou veicular as linhas de qualquer 

pensamento de natureza moral ou social, uma vez que “a arte tem caminhos próprios: 

qualquer tentativa de os torcer não pode ter outro resultado senão a valorização de sub-

produtos, pois só podem ser sub-produtos as obras nas quais a expressão artística é 

usada como um meio – seja para defender, seja para atacar, seja para provar”36. 

Quintinha é, pelo contrário, da opinião de que “a Arte e os artistas podem servir a vida 

oficial de qualquer estado e, melhor ainda, podem ter sua função social, sem perderem o 

sentido essencial, sem traírem a sua missão ou destino”37. Mais ainda,  

 

                                                                                                                                               
enfoque cultural ou intelectual. A título de exemplo de como é colocada a questão, podemos citar o artigo 
“A crítica impossível”, de João Pedro de Andrade: “deve a arte ter como directriz um ideal filosófico, 
social, religioso, ou, ao contrário, deve confinar-se numa esfera própria e isolada, sem que a interessem, a 
não ser por incidente, as mil misérias e lutas de que a vida é feita?” (O Diabo, nº102, 07.06.1936, p.2). 
Também o multifacetado Abel Salazar inclui o controverso binómio no abrangente escopo das suas 
reflexões filosóficas em intervenções como “A propósito da célebre questão da Arte pela Arte” (O Diabo, 
nº196, 26.06.1938, p.4) ou “Sobre o conceito de Arte” (O Diabo, nº232, 03.03.1939, p.4). No primeiro 
destes textos, Salazar discorre sobre a própria natureza do conceito, de modo a concluir acerca da 
impossibilidade de o definir: “Não é um conceito analítico, mas um conceito empírico, e por essa razão, 
todas as tentativas feitas no sentido de o definir logicamente têm falhado por completo, facto este hoje 
reconhecido geralmente”. 
35 Também o artigo “«Arte pela Arte» e «Arte Social»: Notas sobre um debate inútil”, assinado por 
Albano Nogueira (O Diabo, nº78, 22.12.1935, pp.4-5), se reveste deste mesmo espírito de inicial 
compromisso: “trata-se pois no caso, segundo a experiência nos está advertindo, de meios termos, de 
soluções concretas; e assim parece ser, uma vez que definamos arte literária como sendo 
fundamentalmente (passe o imperfeito da definição) expressão de vida”. 
36 MONTEIRO, Adolfo Casais, “Sobre o que a arte é, e sobre algumas coisas que não poderá ser”, O 
Diabo, nº51, 16.06.1935, p.8. 
37 QUINTINHA, Julião, “A Arte e os artistas”, O Diabo, nº58, 04.08.1935, p.5. 
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para que todas as realizações artísticas fossem, de um modo geral, a expressão rigorosa da 

requintada aspiração que defende o pensamento estético da arte pela arte, alheia a qualquer 

ambiente social e materialista, seria indispensável que o artista fosse um indivíduo 

absolutamente independente, nada carecendo do mundo material para existir
38
.  

 

O autor conclui na terceira parte da sua reflexão que, com efeito, não poderá o artista 

ignorar os problemas do seu tempo, em todas as suas facetas, uma vez que esses dramas 

determinam em elevado grau a existência da humanidade e, por conseguinte, a do 

próprio artista. Apesar de uma linguagem ainda relativamente contida, assumindo 

dúvidas e compromissos e escusando-se a directivas declaradas, é este texto já sinal de 

um certo antagonismo que outras posições menos flexíveis irão radicalizar. 

 Luís Regala (pseudónimo de Álvaro Salema) assina, ainda em 1935, um breve 

apontamento onde se pretende definir “O sentido pragmatista do intelectualismo 

activo”39, começando por fazer-se uma pouco original distinção entre “homens de 

estrutura intelectual mais acentuadamente teorética” e “indivíduos de mentalidade 

realizadora, insatisfeita e activa”. É evidentemente sobre este último tipo de intelectual 

que irá recair o interesse e apreço do autor, ao mesmo tempo que, num exercício 

repetidamente ensaiado no contexto do pensamento da época, se critica o espírito que 

“não desce da sua poética «torre de marfim» ao realismo pavoroso das ruas e das 

massas, pelo jornal, pela palavra, pelo panfleto, pelo exemplo até, aconselhando, 

orientando e fomentando novas ideologias.” Temos aqui, em boa medida, um 

sumaríssimo elenco dos meios à disposição do intelectual activo, conforme o 

perspectiva Regala, meios esses que incluem, naturalmente, “a palavra” (leia-se, 

fundamentalmente, a criação literária). 

 A imprensa da época (pelo menos aquela menos alinhada com o recém-instituído 

regime) vai portanto, a partir de meados da década de 1930 e durante os anos 

subsequentes, publicando um crescente número de intervenções, umas mais sólidas que 

outras, cujo fulcro é invariavelmente a exortação à acção interventiva do artista por 

oposição ao seu alheamento relativamente às grandes tensões contemporâneas, tanto 

sociais como políticas. Os exemplos são inúmeros e diversos, tendo quase sempre como 

elemento comum essa tentativa de associar o artista ao meio, invalidando a legitimidade 

de qualquer tipo de autonomia mais introspectiva e acentuando a utilidade da arte na 

                                                 
38 Id., O Diabo, nº59, 11.08.1935, p.8. De notar neste raciocínio a sugestão marcadamente marxista do 
peso absolutamente fundamental exercido pelas relações e condições económicas e materiais. 
39 O Diabo, nº76, 08.12.1935, pp.2, 6. 
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formação de uma consciência social generalizada. Esta função de consciencialização é 

inclusivamente classificada por Júlio Almeida Carrapato de “compromisso natural da 

Intelectualidade”, segundo o título de um artigo por si assinado na revista portuense 

Pensamento40. Reiterando, como de costume por estes anos de afirmação ideológica do 

neo-realismo, o imperativo de a elite intelectual “viver na mesma terra em que vegetam 

os outros seres, no meio da batalha”, o autor acentua a especial responsabilidade de 

formação cívica e política dos restantes estratos sociais. O raciocínio não deixa de ser 

algo simplista, sugerindo inclusivamente certa diferenciação entre os que se prefiguram 

habilitados para guiar (a “Intelectualidade” com maiúscula inicial) e todos os outros que 

necessariamente devem ser guiados. Mas o essencial a reter neste ontológico 

compromisso de artistas e pensadores41 não deixa de ser a aproximação da elite 

pensante e criadora ao comum dos homens, com vista à veiculação de conhecimento 

emancipador e ao desenvolvimento de uma acção formativa consequente. 

No importante ano de 1937, importante pela crescente afirmação da nova 

geração no debate intelectual da época, Armando Martins (que por esta altura assina 

ainda como “Mando Martins”) descreve justamente esse fundamental traço daquilo a 

que chama “literatura humana”, ou seja, a atenção prestada ao indivíduo em sociedade 

como forma de compreensão dos seus problemas e, simultaneamente, de modo a 

inspirar os leitores a igual abertura de horizontes42. O autor não se coíbe em falar 

abertamente de “propaganda da compreensão do homem” e de como esta nova literatura 

de pendor social deve optar por uma linguagem simples, de forma a chegar a um 

público cada vez mais vasto43. Deste modo, “o escritor é um produtor social de Beleza 

                                                 
40 Nº107, pp.15-16. 
41 É particularmente interessante neste artigo o facto de a missão social do intelectual não ser vista como 
uma opção a que este é exortado a aderir, mas como uma inevitável contingência, por fazer parte da 
própria natureza do seu estatuto na sociedade. Afirma Carrapato que “as gerações intelectuais (…) nunca 
são filantrópicas: apenas cumprem um imperativo categórico e, quando o não fazem, por uma fuga 
criminosa do seio social, não só traem a sua missão senão que também vitimam os pósteres.”  
42 MARTINS, Mando, “Literatura humana”, Sol Nascente, nº4, p.11. O adjectivo “humano” começa por 
esta altura a ser apropriado pelos defensores de uma literatura de pendor mais social ou socialista, 
sublinhando assim esse carácter de solidariedade e atenta consideração para com a massa geral dos 
homens e suas inquietações. Trata-se também, naturalmente, de um aproveitamento, por provocadora 
oposição, dessa contundente declaração de José Régio, no seu bem conhecido “Cântico negro”: “A minha 
glória é esta: / Criar desumanidade”. Esta apropriação do termo é oportunamente criticada por Adolfo 
Casais Monteiro no breve artigo intitulado “Os problemas da arte são problemas da vida” (Seara Nova, 
nº635, 14.10,1939, pp.298-300). 
43 Esta parece ser uma preocupação especial de Armando Martins, intuindo o autor desde cedo os 
problemas inerentes a essa aproximação da arte e da cultura (por tradição ainda à época associadas as 
esferas sociais privilegiadas) ao chamado povo, flagelado pelo analfabetismo ou, no mínimo, alheio e 
distanciado de produções artísticas ou debates de ideias. O autor regressa a esta delicada questão num 
texto como “Cultura e povo” (Sol Nascente, nº17, p.14), onde começa por questionar se “a chamada 
cultura geral perderá potência de dicção se em vez de se exprimir em estilo elevado se servir duma fala 
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útil ao serviço da multidão. A Ideia vale mais que por ser bela, por ser útil, e será tanto 

mais útil quanto maior o número de indivíduos a quem for distribuída”. A questão de 

uma arte virada para o exterior é igualmente o tema central de uma “Página velha de um 

ensaio tímido”, assinada por Álvaro Salema44. Exprimindo com aparente sinceridade 

algumas dúvidas relativamente à noção de arte e ao lugar do artista, e não pretendendo 

negar “o papel individual do artista na obra a realizar”, o autor contribui um pouco mais 

para a definição daquilo a que nomeia de “arte objectiva”, sugerindo ao artista um 

caminho que, apesar de contornos algo vagos, permite perspectivar um possível 

equilíbrio entre individualidade e adesão a causas comuns: 

 

É necessário, porém, que o artista tome perante a realidade uma atitude de certo modo colectiva, 

para que a visão não seja um impossível exclusivista, mas uma compreensão comum que todos 

sintam e vivam na sua pessoalíssima interpretação. Não se trata de uma abdicação, porque o 

artista não cede de si, acrescentando à sua potência de criar uma noção do conhecimento em 

todos. 

 

Do mesmo ano data um texto de Jorge Domingues onde, mais uma vez, se acentua a 

inevitável relação entre a produção literária e as condições históricas e sociais suas 

contemporâneas: 

 

É que a relação de dependência entre a literatura e os fenómenos sociais possui tal amplitude que 

aquela tem, necessariamente, de acompanhar a linha evolutiva destes, amoldando-se às novas 

condições da sociedade, servindo de expressão às novas inquietações do tempo, concretizando as 

novas aspirações da Humanidade.45 

 

Para Domingues, o artista torna-se portanto civicamente responsável pela larga 

comunidade dos homens. A arte ganha assim uma dimensão universal na qual deixa de 

haver espaço para a exploração de inquietações pessoais, consideradas irrisórias para os 

propósitos comuns da humanidade. Daí que seja 

 

                                                                                                                                               
simples e claramente compreensível para toda a gente”, para depois desenvolver a ideia de uma adaptação 
dos “cultos” e “patriarcas da cultura” ao nível das necessidades populares e sua linguagem. Em “José 
Régio – Casais Monteiro poetas” (Sol Nascente, nº20, p.13), Martins afirma de igual modo que “um 
escritor deve escrever claro para ser entendido pelo maior número, para que a propaganda das suas ideias 
(toda a arte é propaganda de ideias) não seja prejudicada pelo inacessível da forma”. 
44 Sol Nascente, nº17, pp.8-9. 
45 “O real e o irreal na literatura”, O Diabo, nº169, 19.12.1937, p.5. 



 
 

40 

absolutamente lógico que a verdadeira literatura moderna despreze todas as metafísicas para se 

lançar, com denodo, na procura de um caminho exacto que a leve a soluções exactas de todos os 

problemas humanos. E vem a propósito dizer que os problemas literários são os próprios 

problemas humanos. Aqueles, sem estes, não teriam significação.  

 

Ainda em 1937, em artigo publicado no primeiro e único número da revista 

coimbrã Cadernos da Juventude, o então estudante Manuel Filipe expõe algumas das 

principais linhas definidoras da forma como “os novos” perspectivam o lugar da cultura 

e seus agentes na sociedade. O artigo é sintomaticamente intitulado “Considerações 

sobre a missão do intelectual e o problema da cultura46, sugerindo desde logo a 

associação do intelectual (noção onde o autor faz caber o escritor ou o artista) a uma 

missão particular. Após descrever, de forma algo simplista, uma suposta “cadeia de 

descobrimentos, de insinuações críticas, pelas quais o homem se descreve a si mesmo, 

[e] que costuma chamar-se cultura”47, Manuel Filipe (homónimo do pintor neo-realista 

contemporâneo) passa a introduzir o cerne da sua reflexão: 

 

Perante o seu incerto destino, de duas uma: ou [o intelectual] se mantém altivamente no seu 

posto neutral de simples observador ou aceita realizar tarefas que a sociedade existente possa 

pedir-lhe para diverti-la ou justificar, pela criação de qualquer ideal espiritual, as empresas 

interessadas a que ela se dedica.48  

 

Apesar de algo complexo nos seus meandros, o texto chega à definição de cultura como 

“incessante novidade e contínua transformação” e à noção de homem culto como 

“homem novo, inteligente e livre”49, formulações a que o autor recorre acima de tudo 

para sublinhar a necessidade do intelectual se abrir à sociedade do seu tempo, por 

oposição à atitude do escritor alheado e imobilizado na contemplação, em inane 

reverência, das cristalizações do passado. Daí que 

                                                 
46 Cadernos da Juventude, ed. fac-similada, Coimbra, Câmara Municipal de Coimbra, 1997, pp.7-18. De 
salientar o estatuto algo mítico desta efémera publicação, dado o facto de os exemplares deste primeiro 
número terem sido apreendidos à saída da tipografia, após o que foram queimados no pátio do Governo 
Civil de Coimbra, num tipo de auto-de-fé que Fernando Namora, em Um Sino na Montanha, descreve 
ironicamente como “uma fogueira ateada em sua honra”. Datando o único número desta revista do ano de 
1937, indica-se aqui a edição fac-similada da responsabilidade da Câmara Municipal de Coimbra, levada 
a cabo a partir de um dos escassos exemplares que terão sobrevivido à apreensão e incineração censórias. 
De acrescentar que este artigo de Manuel Filipe é o mesmo que, cerca de dois anos mais tarde e com uma 
ou outra alteração, o autor publicará nas páginas de O Diabo sob o título “O intelectual e a consciência 
colectiva” (nº229, 11.02.1939, p.1). 
47 Id., ibid., p.11. 
48 Id., ibid., pp.11-12. 
49 Id., ibid., pp.14-15. 
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só realiza verdadeira cultura aquele que vive em permanente libertação: libertação de certas 

formas obsoletas de todo incompatíveis com o pensar actual e libertação do falso historicismo de 

mera cultura compreensiva que se traduz em vontade de repetição. A verdadeira historicidade 

supõe predisposição que nos conduza à descoberta das fontes que nutrem toda a vida, e, portanto, 

a actual também.50  

 

Tomando isto em consideração, e dando caução à reflexão de Ortega y Gasset sobre a 

ascensão das massas (Manuel Filipe cita inclusivamente o filósofo espanhol e o seu 

influente livro La Rebelión de las Massas), o autor chega a um final parecer acerca 

deste urgente intelectual que só irmanado com o colectivo e embrenhado nas grandes 

questões do seu tempo pode superar as suas próprias deficiências: 

 

Forçado o indivíduo a proclamar a sua insuficiência que o separa do colectivo e a encontrar 

enfim a sua verdadeira liberdade na sociedade, cujas instituições morais são assim o universal a 

que aspira a deficiência do indivíduo que quer viver com uma actividade do espírito, a forma 

vital da actividade humana no silêncio parece ter acabado: há que sair da sua «torre de marfim», 

descer à praça pública. Deixando o intelectual de ser o companheiro e a consciência dos homens 

novos que despertam para a vida, aspirando à embriaguez do retrocesso, da fixação, da 

imobilidade, nada mais lhe resta senão conformar-se com a ordem estabelecida. É um sonâmbulo 

complacente ao serviço de fantasmas. E nunca pior morte ele poderia encontrar.51  

 

A linguagem utilizada pelos novos teorizadores vai assim denotando um cada 

vez maior endurecimento de posições. Não obstante as razões manifestadas, as classes 

marginais da sociedade e a necessidade de as representar não passam, em rigor, de um 

objecto indirecto das preocupações teóricas desenvolvidas. O alvo primordial e imediato 

é o artista e as suas produções. O mesmo Manuel Filipe fala, numa intervenção de 1938, 

da “obrigação de conciliar ao mesmo tempo o livre arbítrio do pensamento e as 

necessidades sociais de coesão e de hierarquia”52. A teoria neo-realista entra assim sem 

grandes hesitações no campo semântico da prescrição de directivas, apesar de estas 

reservarem ainda algum espaço para uma individualidade (no sentido mais prático do 

termo) sem a qual a própria actividade artística seria inconcebível. Assim, lê-se também 

                                                 
50 Id., ibid., p.15. 
51 Id., ibid., pp.17-18. 
52 “Quais os fins para que devem tender, na sociedade actual, os esforços do artista?”, O Diabo, nº171, 
02.01.1938, p.3. 
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no mesmo texto: “Mas o que não será preciso é que o indivíduo se despoje das suas 

qualidades sensíveis. Isto seria restringir demasiadamente a missão do artista”. 

 Alguns títulos de artigos, como este último de Manuel Filipe, assemelham-se 

eles próprios aos de hipotéticos manuais de instruções ou consultórios culturais e 

filosóficos, introduzindo perguntas ou problemas aos quais os textos pretendem 

responder53. Outra estratégia peculiar é a também utilizada pelo profícuo Manuel Filipe, 

numa série de textos sob o título “Cartas do nosso tempo”. Na terceira dessas “cartas”54, 

o autor dirige-se amigavelmente a um anónimo “artista literário”, ou seja, à comunidade 

de escritores do seu tempo, aqui representada na estereotipada figura de um destinatário 

fictício. Revestidas de um tom de camaradagem, as palavras do autor vêm mais uma vez 

reafirmar a dimensão social da arte e sua desejável intervenção nas grandes questões do 

presente, uma vez que “o escritor deve ser o justiceiro dos conflitos sociais do seu 

tempo”. “Responsabilidade”, “missão”, “dever”, “obrigação”, estes são alguns dos 

termos que um pouco por todos os textos se vão repetindo, ajudando a definir uma certa 

moral cívica à qual o artista não deve virar costas e, ao mesmo tempo, enformando uma 

espécie de jargão sobre o qual se constrói o edifício teórico dos “novos humanistas”. O 

espírito de acção é reiteradamente acentuado, mesmo em textos em que a actividade 

artística não surge como exclusivo objecto de reflexão. Este é o tema de um sem-

número de pequenos artigos, ora descritivos de uma geração já em desenvolvimento, ora 

exortativos, convocando as consciências a aderir a uma filosofia apresentada enquanto 

projecto social. Em “Cultura e juventude”55, por exemplo, Fernando Piteira Santos, 

outra das eminentes figuras do inicial fôlego neo-realista, sublinha precisamente essa 

estratégia de estudo e acção enquanto traço caracterizador da atitude dos jovens (os seus 

jovens companheiros, entenda-se bem) perante a realidade56. Torna-se portanto ponto 

                                                 
53 Esse é igualmente o caso de uma breve intervenção de J. Soares Lopes intitulada “Existe um dever dos 
intelectuais?” (O Diabo, nº189, 08.05.1938, p.4). Na linha de pensamento que temos vindo a mencionar, a 
resposta não deixa naturalmente de ser afirmativa. 
54 O Diabo, nº196, 26.06.1938, p.7. 
55 Sol Nascente, nº36, p.13. 
56 Tanto nos seus textos de intervenção crítica e teórica, o neo-realismo fará questão de sublinhar, sempre 
que possível, o carácter de extrema juventude com que se apresenta à sociedade. Elemento de imediata e 
evidente distinção em relação às gerações anteriores, a juventude dos “novos” pretende sugerir não 
apenas um sério compromisso de mudança como também uma incansável energia nesse combate por um 
futuro diferente. Para além da própria idade dos protagonistas do movimento na sua primeira fase, um 
relance sobre os nomes das principais publicações periódicas de pendor neo-realista dá-nos uma boa ideia 
do espírito de juventude e renovação que presidiu à emergência do movimento. Temos portanto, apenas a 
título de exemplo, publicações como A Mocidade, Alvorada, Cadernos da Juventude ou Sol Nascente. 
Também nas próprias produções literárias do movimento nos deparamos aqui e ali com esta diferenciação 
entre uma geração caduca, responsável por guerras e iniquidades sociais, e o espírito inconformado da 
juventude. Se na poesia isso será, em parte, como teremos ocasião de verificar, traduzido na afirmação de 
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assente, desde cedo, a absoluta necessidade de, nas palavras de Piteira Santos “estudar a 

realidade nacional e participar na transformação da realidade social. Criar uma arte e 

literatura e criar as condições objectivas para o triunfo dessa arte e dessa literatura. 

Estudar e agir.” O que uma parte significativa da reflexão neo-realista vem propor a 

quem à época pudesse estar disposto a escutá-la é esta dissolução da fronteira entre o 

plano da ideia e o da acção, operada necessariamente na figura do intelectual, do 

indivíduo de cultura, do criador artístico, com destaque para o escritor. Pensamento e 

intervenção são perspectivados como duas indissociáveis facetas do seu papel na 

sociedade.  

Outro importante aspecto da orientação artística neo-realista, conforme sugerida 

e veiculada pela teoria e crítica periódica associada ao movimento e decorrente desse 

traço de geração actuante e interventiva, prende-se com a necessidade ou, no mínimo, 

conveniência de a obra literária oferecer algum tipo de solução para as tensões ou 

dramas descritos. Se a já mencionada abertura do artista para a vida e realidade do seu 

tempo, sem a qual qualquer obra resultaria inoperante e artificial, pode ser vista como 

elemento de clivagem em relação ao alegado subjectivismo presencista, a sugestão, no 

enredo de um romance ou nos versos de um poema, de uma possível saída para os 

principais problemas da humanidade funciona em certa medida como ponto de 

demarcação relativamente ao realismo do século XIX, criticado pela nova geração 

precisamente pela análise social passiva a que se dedicara, restringida a uma mera 

observação positivista de problemas e injustiças. Sem querer por ora entrar a fundo nas 

recriminações lançadas pelo neo-realismo às insuficiências do realismo oitocentista, 

parece-nos evidente que este apelo para que a obra literária forneça alternativas e 

soluções vem precisamente procurar preencher uma lacuna fundamental identificada 

pela nova geração no labor de Antero, Eça ou Ramalho. Embora sem o tom prescritivo 

que podemos constatar noutros pontos da teoria neo-realista em matéria de criação 

artística, este raciocínio perpassa por uma relevante quantidade de artigos e pequenos 

ensaios. Exemplo disso é o breve texto “Do neo-realismo. Amando Fontes”57, no qual 

Joaquim Namorado introduz o termo pelo qual haveria de ficar conhecido o movimento 

de que foi incansável arauto. Depois de habituais considerações pouco abonatórias em 

relação à “literatura intimista, por vezes psico-patológica, profundamente 

                                                                                                                                               
uma presente urgência de mudança com vista a um futuro invariavelmente perspectivado como pleno de 
novas possibilidades.  
57 O Diabo, nº223, 31.12.1938, p.3. 
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individualista”, e após reiterar o universalismo da verdadeira obra de arte realista e 

social, Namorado toma o exemplo do reputado romancista brasileiro para constatar que 

 

é frequente encontrar, nos livros que se reclamam de tendência, a parangona e o ditirambo como 

processos. Em Amando Fontes, não; há, pelo contrário, uma simples exposição da acção, uma 

exposição - em que o autor não toma partido - das contradições existentes. Aqui creio estar a 

verdadeira estrutura do romance social, neste apresentar de contradições onde se encontra 

implícita uma solução necessária. 

 

É portanto de notar a forma como se eleva o nível de exigência imposto ou sugerido ao 

escritor. Abertura para a realidade com subalternização do intimismo, denúncia de 

tensões e problemas e, ademais, a indicação de um caminho, de uma solução, mesmo 

que apenas velada ou implicitamente. A simples denúncia não é suficiente. Trata-se 

agora, na perspectiva de Namorado, de processar o presente e, ao mesmo tempo, 

configurar um futuro emancipador. Perante a impossibilidade de um projecto político, é 

evidente a confiança na obra de arte enquanto espaço e veículo para a equação de 

soluções.  

 O mesmo autor retorna a esta ideia a propósito de um outro fundamental escritor 

brasileiro, desta feita Jorge Amado58, numa interessante e inesperada aproximação do 

neo-realismo a certo tipo de romantismo, naquilo que, segundo Namorado, ambos têm 

de heróico e de combativo. Diferenciando-se de um romantismo de elucubrações 

idealistas e intimistas, saturadas de metafísica estéril, “o neo-romantismo é a projecção 

no futuro, a projecção larga no tempo, das condições do presente”. Ademais, e talvez 

por isso mesmo, “o neo-romantismo tem o neo-realismo como base materialista.” 

Ambos sonham, processando o presente e, claro está, perspectivando soluções para o 

futuro, numa atitude dinâmica de conquista que caracteriza esse “sentido heróico” de 

que fala Namorado. Esta atitude dita romântica, curiosamente associada ao neo-realismo 

literário, aparece mais uma vez sugerida numa recensão crítica ao livro de contos de 

Alves Redol Nasci com Passaporte de Turista, assinada com as iniciais J.A.59 Falando 

já em tom retrospectivo e fazendo uso do elaborado termo “neo-romantismo realista”, o 

autor do texto encara os sonhos das personagens da nova ficção, plenos de esperanças e 

sincera humanidade, como acentuadamente distintos dos “sonhos agradáveis e 

                                                 
58 “Do neo-romantismo: o sentido heróico da vida na obra de Jorge Amado”, Sol Nascente, nºs43-44, 
Fevereiro-Março 1940, pp.22-23. 
59 Síntese, nºs11-12, Dezembro 1940, pp.45-46. 
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fantásticos de cada autor”, característicos do precedente subjectivismo presencista e da 

sua “tendência para deturpar a realidade, vestindo-a de ouropeis estetizantes arrancados 

da imaginação do artista.” Deste modo, é possível ler nesta reflexão a sugestão de que, 

associado a uma determinada personagem enquadrada no seu ambiente histórico e 

social, ou seja, construída e retratada com o conhecimento e o realismo que se 

exigiriam, o horizonte sonhado (leia-se romantizado) teria a validade e relevância 

impossíveis de atribuir a outras desgarradas fantasias. Perspectivas legítimas, por 

oposição a sonhos de nefelibatas. Por conseguinte, e ainda nas palavras do autor da 

recensão, este neo-romantismo realista “não pretende substituir a realidade pela fantasia 

(e por isso se chama realismo), mas descreve a labuta dos homens que procuram fazer 

da vida um sonho, com exaltação e «temperatura» humanística (e por isso se chama 

romantismo).” 

 Esta ideia de “resolução” da realidade presente por via das saídas redentoras 

veiculadas por meio da arte encontra-se de igual modo implícita em algumas notas 

assinadas por Mário Ramos e reunidas sob o genérico título “Realismo humanista”60. 

Ao comparar o realismo do passado com o realismo da sua geração (apelidado de 

“humanista”, à falta de terminologia cristalizada), também o autor acentua essa 

importante diferença de atitude perante o real processado: “o realismo humanista, em 

face da realidade é essencialmente activo. É contemplação e acção. Toma contacto com 

a realidade e age dentro dessa realidade. É acção pela arte”. Relativamente ao tipo de 

discurso aqui desenvolvido, paradigmático de um significativo conjunto de 

intervenções, não nos devemos fiar excessivamente no registo aparentemente descritivo 

adoptado pelo seu autor. Versando sobre a arte do seu tempo, a caracterização operada 

parece ter no tom de descrição um hábil disfarce para, mais uma vez, certa sugestão de 

orientação ou, no mínimo, expressão de um desejo com vista à produção literária a curto 

prazo. Com efeito, em 1938 (segundo data atribuída pelo autor às suas “notas”), não 

conseguimos pensar num número suficientemente importante de produções literárias 

neo-realistas que habilitariam Mário Ramos, à imagem de outros, a falar de forma tão 

segura e aparentemente fundamentada sobre o “realismo humanista” da época, 

descrevendo-o nos seus traços e orientações particulares61. Ainda assim, em período de 

                                                 
60 O Diabo, nº235, 25.03.1939, pp.3,7. 
61 Esta questão é aliás salientada por Adolfo Casais Monteiro, num já mencionado artigo de 1939. Depois 
de alertar para a importância de “não ter os olhos demasiado fixos nas literaturas de outros países quando 
se aprecia o que se faz entre nós”, o autor faz oportunamente notar: “A pergunta: «Porque reclamais dos 
outros a arte que defendeis? Porque não a fazeis vós?», será ridícula, evidentemente, dirigida a «novos» 
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afirmação geracional, acaba por se compreender o tipo de formulações utilizadas, no 

seio das quais se promove uma perspectiva (com laivos já de corpo teórico) como 

estando já em operação e não, como seria efectivamente o caso, em fase de preliminar 

definição.  

 As exigências lançadas ao artista, conforme as vamos encontrando, implícita ou 

explicitamente sugeridas, no discurso teórico do “novo humanismo”, parecem atingir o 

seu ponto máximo nas intervenções de Manuel Campos de Lima, nomeadamente num 

artigo intitulado “Uma arte simples e heróica”62. O autor acentua a necessidade de uma 

arte acessível a todos e por todos plenamente compreendida (“A arte que pedimos, 

pedimo-la para todos: não a queremos para regalo de uma nobreza”), num louvável (e 

porventura demasiado utópico) projecto de alargamento das produções artísticas às 

franjas marginais da sociedade portuguesa, ambição essa que curiosamente não pondera, 

tanto quanto se pode ler, o evidente obstáculo que constituiria o significativo 

analfabetismo da sociedade portuguesa da época. Para além disto, Campos de Lima 

reitera a responsabilidade de a arte intervir nas questões essenciais do seu tempo, uma 

vez que “uma arte que não vá mais além, que se contente com o documentário, com a 

apresentação dos problemas, em pouco nos enriquece. Por isso não nos basta. 

Necessitamos de uma arte activa que ajude à resolução dos problemas que a vida 

apresenta.” E como se tal nível de exigência não fosse suficientemente ambicioso, não 

se coíbe o autor de afirmar o que no fundo seria desejável desta arte supostamente 

“simples” e sobremaneira “heróica”: “a arte que pedimos valoriza, critica, classifica. 

Dirá qual o justo e o injusto, apontará crimes e virtudes. E será prémio e castigo”. 

Sensivelmente a partir desta altura, fruto porventura da acumulação e certa 

radicalização das intervenções de que temos vindo aqui a dar conta, as quais não deixam 

de suscitar críticas e rebates da parte de intelectuais pouco inclinados para os caminhos 

propostos pela nova geração, alguns teóricos neo-realistas começam a sentir 

necessidade de se defender de acusações às quais, em boa verdade, algumas das suas 

tiradas programáticas se expõem em demasia. É o mesmo Campos de Lima que, ainda 

nas cada vez mais acaloradas páginas de O Diabo, e poucos números após a 

anteriormente citada intervenção, afirma peremptoriamente que “nós viemos combater 

escolas, não viemos criar escolas. Não impomos regras formais, só queremos que o 

                                                                                                                                               
que ainda não tiveram tempo de tentar nada, quando não se trata de indivíduos que, não se pretendendo 
criadores, mas críticos, nada permite que se lhes peça qualquer criação.” (“Os problemas da arte são 
problemas da vida”, Seara Nova, nº635, 14.10,1939, pp.298-300). 
62 O Diabo, nº282, 17.02.1940, p.1. 
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conteúdo das obras não seja apreciado apenas por meia dúzia. Duas coisas só pedimos: 

Arte para todos e Arte por todos”63.  

Semelhante é o teor de algumas das marcantes “Notas para o neo-realismo”64, 

assinadas por António Ramos de Almeida, nas quais, para além de uma sistematização 

dos fundamentos essenciais do novo fazer literário, como que antecipando a já bem 

próxima proibição da revista onde são publicadas, se procura liminarmente rejeitar a 

noção, legitimamente concebível, de que o neo-realismo estaria a promover literatura 

panfletária, política, ou de propaganda. Daí que, recorrendo a paradigmas literários do 

passado recente e longínquo, o autor deixe bem vincado que “um romance ou uma 

novela que seja um simples discurso de propaganda, construído com mera retórica, não 

será nem um romance, nem uma novela, nem um poema. Será, se for, uma obra 

falhada”65. Ainda assim, e não obstante esta oportuna ressalva, estamos em crer que é 

menos na produção romanesca do movimento e mais campo da criação poética que se 

materializa semelhante rejeição (ou relativização) dessa dimensão marcadamente 

política de que fala Ramos de Almeida. A própria teorização neo-realista, conforme 

pretendemos demonstrar, dificilmente poderia recusar de forma absolutamente 

convincente o substrato político dos seus apelos a um papel actuante de intelectuais e 

artistas na sociedade, cujos dramas e tensões o “novo humanismo” se propunha encarar 

sem rodeios. 

Conforme já sugerimos, o que em certa medida se evidencia em todas estas 

reflexões, não obstante os diferentes enfoques e particulares variações, é o exercício de 

instrução do intelectual sobre o seu par, ou seja, o discurso pedagógico do teórico tendo 

como destinatário o artista e, em especial, o escritor. Se em manifestos e excursos dos 

modernismos europeus, como o futurista ou o surrealista, nos encontramos perante 

tiradas ilustrativas de uma particular visão acerca do acto criador, configurando esses 

discursos, já em si mesmos, exercícios estéticos com certo carácter de ostensivo 

exibicionismo e provocação, nos textos aqui mencionados, e noutros textos de capital 

                                                 
63 “Continuando…”, O Diabo, nº285, 09.03.1940, p.3. 
64 O Diabo, nº313, 21.09.1940, p.2; nº315, 05.10.1940, p.3; nº318, 26.10.1940, p.2; nº320, 09.11.1940, 
p.2. 
65 O Diabo, nº320, 09.11.1940, p.2. Para dar mais um exemplo deste tipo de ressalva neo-realista 
relativamente à forma como encara a criação literária, de referir também a célebre intervenção de Álvaro 
Cunhal “Numa encruzilhada dos homens” (Sol Nascente, nº37, pp.7, 11), texto no qual o autor reflecte 
sobre as “Cartas intemporais do nosso tempo” que José Régio publica por essa altura na Seara Nova, e 
cujo título é uma referência explícita às também regianas Encruzilhadas de Deus. Nesta intervenção, 
Cunhal afirma ser “transparente como a água que a literatura não é política nem sociologia e que arte 
literária não é propaganda”, ainda que não seja “menos transparente que toda a obra literária – voluntária 
ou involuntariamente – exprime uma posição política e social”.  
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importância a que aludiremos ao longo da presente investigação, como o ambicioso A 

Arte e a Vida, de António Ramos de Almeida, deparamo-nos com uma atitude 

simultaneamente descritiva e prescritiva. Descrevem-se os condicionalismos gerais que, 

após uma análise histórica e social de natureza marxista, irão conduzir à prescrição dos 

caminhos por onde a criação artística e os seus agentes devem doravante enveredar. 

Tendo em conta que uma das feições primaciais desse novo rumo é precisamente o dos 

desejáveis efeitos didácticos da arte sobre a sociedade, estabelecido que está o 

imperativo dever da arte de se abrir ao real, retratando e denunciado, podemos então 

verificar que a teoria neo-realista a este nível configura uma curiosa acção de formação 

de formadores, ou seja, um movimento intelectual de acção formativa tendo como 

destinatário aquele que, mais tarde e numa instância diferente, deverá por sua vez 

exercer o papel de formador. O intelectual (tantas vezes simultaneamente crítico e 

artista66) instrui o seu par (na maior parte dos casos o escritor) em como instruir a 

chamada “massa dos homens”, atitude esta que, como iremos mais adiante discutir, 

levanta ela própria problemas e perplexidades não facilmente resolúveis.  

Teremos possivelmente nesta constatação uma importante pista que nos permite 

elucidar o carácter dissonante da poesia no seio do neo-realismo, carácter esse que, 

estamos em crer, uma leitura atenta dos textos é capaz de pôr a nu. Um dos prováveis 

equívocos da teoria neo-realista mais ortodoxa terá sido o de acreditar que o artista, por 

via das suas produções, lograria desempenhar o papel de pedagogo social com a mesma 

linearidade que o pedagogo por excelência, ou seja, neste caso específico, o teorizador. 

Porém, não só os interesses e prioridades de alguns artistas alinhados com o neo-

realismo não se terão esgotado em absoluto nos propósitos didácticos do movimento, 

como também o próprio “instrumento” de aproximação à sociedade, neste caso o 

poema, seria em alguns momentos formalmente pouco dado à referencialidade que se 

pedia às linguagens artísticas. Para além disso, tendo em conta a própria natureza da 

poesia, por tradição mais associada à expressão de conflitos e ambiguidades, e de igual 

                                                 
66 Esta dupla faceta de alguns dos protagonistas da jovem geração neo-realista acaba mesmo, num ou 
noutro caso em particular, por ilustrar a dificuldade em encontrar uma sólida linha de continuidade entre a 
prescrição teórica e a concretização literária em poesia. Estamos a pensar, por exemplo, em Mário 
Dionísio e João José Cochofel, indivíduos que, de forma inversa, parecem sob uma dada perspectiva 
alterar posições consoante o papel encarnado. Se Dionísio é na poesia um autor de acentuados momentos 
panfletários, com aparente confiança no potencial referencial e exortativo da linguagem, no texto crítico e 
ensaístico acaba por revelar-se dos mais conciliadores entre exigências de conteúdo e trabalho formal. 
Pelo contrário, o poeta da linguagem contida, perpetuador de uma voz intimista e inquieta, como o é o 
Cochofel dos primeiros livros (Sol de Agosto incluído), será ao nível do comentário crítico, e durante 
muito tempo, um crente fiel na necessidade de o artista não perder de vista o enquadramento histórico, 
social e político que inevitavelmente deverá orientar a sua obra. 
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modo mais avessa a alinhamentos e receituários de conteúdo, é natural que, em alguns 

casos, outra fosse a música entoada por poetas. Para essa espécie de mal-entendido entre 

o que da poesia se pediu e o que esta podia ou desejava oferecer terá contribuído a 

forma muito particular, contaminada de algum preconceito e simplismo de vistas, com 

que alguma da nova teoria da época encarou os géneros literários e, em especial, 

precisamente o incómodo labor poético. É precisamente o lugar do género poético no 

contexto da teorização neo-realista que passamos de seguida a abordar.   

 

 

 

2. Os géneros literários e o lugar da poesia  

 

A questão dos géneros literários, inevitavelmente decorrente de qualquer 

reflexão acerca da produção literária de um dado período da história da literatura, 

assume particular importância no contexto do neo-realismo português, por este ser, 

como já tivemos ocasião de sugerir, um território onde as dominantes convicções em 

relação a uma arte socialmente comprometida foram muitas vezes seguidas de 

produções literárias a vários níveis dissonantes, especialmente no não desprezível 

contexto da poesia. Tal como nos mostra Carlos Reis, na sua importante e já 

mencionada tese de doutoramento O Discurso Ideológico do Neo-realismo Português, a 

questão dos géneros literários vai ter um peso relevante no debate teórico da “nova 

geração”. Conforme nos lembra o autor, “o movimento neo-realista tenderia a 

subalternizar a criação poética ou, pelo menos, a movimentar-se no seu âmbito com 

maior relutância do que no da ficção narrativa”67. Nem sempre (ou mesmo raramente) 

em consonância com a produção literária, o discurso teórico irá necessariamente 

estender ao problema das opções de género a sua ideia funcional da obra literária. Como 

podemos constatar numa leitura da principal imprensa periódica da época, alguns textos 

falam-nos da forma como o receituário neo-realista encara a delicada e sinuosa questão 

da escolha de um género literário em detrimento de outro. A título de exemplo, e logo 

em 1940, Fausto Ribas escreve que  

 

                                                 
67 REIS, Carlos, obra cit. p.78. 
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se a obra dos novos escritores literariamente se tem manifestado em público de preferência no 

campo da poesia, não quer isso dizer que outras formas de expressão – sobretudo o romance – os 

não solicitem mais. Na realidade, o romance é a modalidade literária mais adequada à expressão 

da nossa época e é nele que geralmente a arte realista apresenta as suas realizações mais 

convincentes.68  

 

Alguns anos antes, também Mário Dionísio, sempre atento aos grandes assuntos em 

debate no período de definição e afirmação do neo-realismo, arriscara nas páginas de O 

Diabo uma interessante incursão pela questão dos géneros, sugerindo um dever 

referencial e explicativo ao nível do romance, e assinalando na poesia a veiculação de 

um “conhecimento” de tipo acima de tudo sensível. Após advogar “para toda a obra de 

arte uma estrutura realista”, declara Dionísio que: 

 

o romance, apesar da condenação de alguns dos seus próprios cultores, aparece-nos com 

extraordinária importância hoje. É talvez a manifestação artística mais concreta. A poesia dá-nos 

uma afirmação que muitas vezes compreendemos mais sensivelmente do que inteligentemente. É 

uma síntese. No romance aparece-nos a afirmação também mas mais concretamente. Concreto, 

talvez não seja a expressão própria. Queremos dizer: enquanto num poema se nos afirma 

directamente é, num romance afirma-se-nos é duma forma talvez mais indirecta mas mais 

documentada: - é por isto, não é por aquilo. A poesia dar-nos-á directamente uma sensação. O 

romance explicar-no-la-á. O poeta que cante a miséria dum camponês pode desconhecer (e 

talvez mesmo não no-lo deva dar) o tamanho exacto da sua choupana, o preço dos géneros 

alimentícios em relação com o seu salário, as minúcias do seu estado de cultura ou incultura. O 

romancista, pelo contrário, deve conhecer todas essas minúcias, deve dar-no-las 

circunstanciadamente, deve pôr sempre um problema, enunciá-lo e resolvê-lo.69 

 

Apesar de, como já referimos, o discurso teórico não andar regularmente de 

mãos dadas com aquilo que na prática ia sendo produzido, a verdade é que esta 

preferência pelo romance não deixa de ser, à luz do pensamento e convicções da época, 

bastante compreensível. A referencialidade (revestida de certo cunho documental) e 

verosimilhança das paisagens sociais e humanas tratadas teriam efectivamente maior 

viabilidade de êxito no texto narrativo. Por outro lado, é preciso lembrar que, em parte, 
                                                 
68 “Corsário. Poema por Álvaro Feijó”, Pensamento, vol. IX, nº150, Porto, 1940, p.431. 
69 “A propósito de Jorge Amado - I”, O Diabo, nº164, 14.11.1937, p.3. O mesmo Mário Dionísio haveria 
de, anos mais tarde, na sua “Ficha 11” (Seara Nova, nº813, 13.01.1943, pp.265-266), insistir na mesma 
posição, ou seja, a de que ao romance e à poesia não estariam, por natureza, atribuídos assuntos distintos 
(os prosaicos e os elevados, respectivamente). A diferença entre os dois géneros residiria acima de tudo, 
tal como o autor já anteriormente afirmara, na “maneira” de tratar o assunto: na poesia a sugestão, no 
romance a explicação; na poesia a síntese, no romance a análise. 
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o neo-realismo português procurava definir-se por oposição à geração da Presença, a 

qual havia cultivado intensamente o fazer poético, mostrando como a poesia podia ser 

por excelência o lugar do intimismo descomprometido70. Para a ortodoxia neo-realista, 

falar do género poético era, por assim dizer, entrar no campo do subjectivismo que tanto 

criticava, por exemplo, em José Régio. Por conseguinte, e no contexto particular do 

neo-realismo literário português, podemos inclusivamente falar com propriedade na 

noção de género enquanto “contra-género”, na acepção que lhe atribui Claudio 

Guillén71: o discurso teórico do neo-realismo acentua a adequação do género narrativo 

aos seus objectivos, em parte devido ao lugar de destaque que a poesia tivera no seio da 

Presença, ou seja, por necessidade e intuito de oposição. A posição dos novos perante 

os géneros é, a um mesmo tempo, de natureza retrospectiva e prefigurativa: a avaliação 

do lugar ou utilidade de um e outro género literário (a poesia e a ficção narrativa, para 

não entrar, no seio desta última, nas particulares modalidades do conto e do romance) é 

o resultado de um olhar crítico sobre um passado recente que se pretende confrontar e 

superar, e simultaneamente uma perspectivação de possibilidades para o futuro imediato 

da comunicação literária. 

Daí que Carlos Reis tenha justamente notado a dificuldade do discurso teórico 

neo-realista em falar sobre poesia, quer ao nível do seu potencial para a geração que 

procurava afirmar-se, quer se trate, e principalmente, das soluções formais de que a 

poesia se poderia servir para a consecução do desígnio “social” da obra de arte72. Não 

há dúvida de que a questão formal em si é várias vezes aflorada, mas sempre de modo 

hesitante e manifestamente insuficiente, quando não insinuando mesmo a sua posição 

subalterna perante o conteúdo, a mensagem veiculada. Essa posição torna-se 

especialmente clara em textos de recensão crítica aos livros de poesia da nova geração 
                                                 
70 Esta é uma noção que, em rigor, sobreviveu ao longo das décadas, resistindo mesmo às concepções 
mais ortodoxas de uma criação literária desejavelmente útil à sociedade. No seu já mencionado artigo “A 
crítica impossível”, o eminente crítico João Pedro de Andrade, apesar de dificilmente integrável no lote 
dos teorizadores neo-realistas, não obstante a sua multiforme ligação ao movimento, perspectiva deste 
modo a natureza primacial do género poético, em clara oposição ao novo humanismo que por essa altura 
se definia: “os poetas, os representantes por excelência das artes que têm na palavra o seu meio de 
expressão, são dos que com mais frequência se dão como motivo das suas obras. Vivendo num mundo 
íntimo, recatado, sem qualidades de percepção ou de observação que lhes permitam embeber-se da vida 
que lhes passa próximo, eles concentram em si toda a emoção de que são capazes e que, quando se 
exterioriza em belos poemas, fala dos seus anseios e amarguras.” 
71 “On the uses of literary genre”, in obra cit., pp.107-134. 
72 Como iremos adiante verificar, à falta de substanciais e significativas incursões teóricas pelo campo da 
criação poética propriamente dita, foi muitas vezes nas suas próprias produções, em “poéticas” mais ou 
menos declaradas, que a poesia neo-realista foi definindo o seu próprio lugar, as suas ambições e, por 
vezes, também os seus limites e hesitações. Fê-lo inclusivamente em oposição às críticas e concepções 
presencistas, embora não tenha ainda assim merecido, por desinteresse ou manifestas dificuldades, 
significativo suporte e atenção dos teorizadores da geração, alguns deles também poetas. 
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que começam progressivamente a aparecer em finais da década de 1930. A propósito de 

Corsário, estreia poética de Álvaro Feijó, afirma Manuel Campos de Lima, em tom 

elogioso, que 

 

todos os poetas são assim: simples, harmoniosos, claros e humanos. Não encontrei nos seus 

poemas um mínimo de retórica. Quem quiser encontrar novidades formais, virtuosismos de 

expressão não leia este poeta. Contudo a forma dos seus poemas é magnífica – magnífica porque 

o mais simples possível. Tudo é dito naturalmente.73 

 

Sintomática observação esta, na qual se sugere certo artificialismo do poeta que, na sua 

escrita, se dedique em demasia ao trabalho formal. Nada de mais definidor, portanto, da 

ortodoxa perspectiva neo-realista sobre a poesia: a virtude está na simplicidade formal, 

visto que a forma está longe de ser o mais importante, tendo em conta as grandes 

questões com que se debate o homem contemporâneo e que merecem a maior dedicação 

do intelectual e do artista. À poesia enquanto género é como que subtraída uma parte 

significativa da sua especificidade, a saber, as particularidades formais que permitiriam 

falar de um poema de modo manifestamente diferente de um conto ou de um romance. 

A este propósito, é Carlos Reis quem mais uma vez nos lembra que, “partindo a 

teorização neo-realista de premissas sócio-culturais, não se estranha que os 

componentes especificamente técnico-literários escapassem muitas vezes ao seu 

horizonte de preocupações”74. O discurso poético, mais do que a prosa de ficção, 

obrigava a tratar de assuntos tão delicados neste contexto como a forma ou a “técnica 

formal”. Por conseguinte, continua Reis, “são muito limitados e de teor normalmente 

superficial as reflexões acerca dos recursos expressivos do discurso poético e (...) essas 

limitações têm muito que ver com as premissas anti-formalistas de que partem tais 

reflexões”75.   

 E é absolutamente anti-formalista, no sentido de uma subalternização da forma, 

a descrição que, num breve artigo assinado por Martim Noel Monteiro e intitulado “A 

poesia moderna e a forma”76, se faz do pretenso poeta neo-realista, ou seja, nas palavras 

do autor, “o poeta liberto das peias formalísticas”. Ele é, na contundente expressão 

                                                 
73 O Diabo, nº303, 13.07.1940, p.2. O mesmo Campos de Lima voltará a investir contra certa excessiva 
atenção prestada ao trabalho formal em poesia, desta feita a propósito de Rosa dos Ventos, de Manuel da 
Fonseca, e de uma crítica que lhe tece Casais Monteiro na Seara Nova (O Diabo, nº322, 25.11.1940, 
pp.1,5). 
74 REIS, Carlos, obra cit., p.223. 
75 Id., ibid., p.94. 
76 O Diabo, nº326, 21.12.1940, p.5. 
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utilizada, “um iconoclasta da forma”: as suas escolhas lexicais não são ditadas por 

necessidades de rima ou métrica. E ainda que a noção de forma em poesia seja aqui algo 

injustamente perspectivada, uma vez que é encarada na sua faceta mais rígida e clássica 

(enquanto conjunto de preceitos pré-estabelecidos) e não na acepção de exploração e 

inventividade formais77, a ideia essencial é a do primado da comunicação entre o poeta 

e o homem seu semelhante em detrimento de estéreis preocupações de estilo:  

 

se as palavras, na relatividade do seu poder transmissivo, desvirtuadas por mil acepções, já de si 

são névoa que encobre as ideias, comprimi-las em moldes preconcebidos, afogá-las no oceano 

das regras estilísticas e gramaticais, é quase sempre matar o poeta, o artista, em proveito, quando 

muito, do artífice do verso.  

 

Amorim de Carvalho, um dos que por estes anos mais se aventura por questões de 

técnica e estilo em poesia, às quais parece dedicar um sincero interesse, procurando 

porventura salvaguardar a validade do trabalho formal perante investidas de vária 

ordem78, partilha porém, tal como muitos outros, da opinião de que um poema 

acentuadamente trabalhado ao nível da forma (para o autor, “a fisionomia formal 

                                                 
77 É conveniente não subestimar a sobrevivência, já século XX adentro, de certas retrógradas noções de 
forma, como as que Martim Noel Monteiro parece aqui querer denunciar e confrontar. A título de 
paradigmático exemplo de semelhantes preconceitos, lembramos aqui a severa crítica de que foi alvo, na 
revista Pensamento, o livro de poesia Instantes, com que se estreou João José Cochofel em 1937. O autor 
da recensão, identificado pelas iniciais “J.M.”, afirma aí sem rodeios que “este livro não é, como o seu 
autor pretende, um livro de poemas, visto que nunca poderemos chamar a poesia a todas as produções que 
estejam fora da métrica.” Para J.M., poesia é, por conseguinte, nada mais e nada menos que “uma ou mais 
linhas de palavras, com medição e acentuação obedientes a regras estabelecidas, formando uma cadência 
musicada.” 
78 Por esta altura, não provêm as mais contundentes investidas contra a permanência dos elementos 
formais em poesia exclusivamente (ou até maioritariamente) dos defensores de uma arte socialmente 
comprometida e o mais comunicativa possível. Num importante texto intitulado “Sobre as tendências do 
lirismo contemporâneo” (Pensamento, nº115, pp.12-17), Amorim de Carvalho vê-se empenhado na 
defesa dos elementos técnico-formais em poesia, a propósito da 2ª edição do livro de Hernâni Cidade, 
Tendências do Lirismo Contemporâneo, no qual se faz aceso elogio da poesia dita “modernista” enquanto 
expressão da “alma moderna”, e se sugere, entre vários outros aspectos, que as normas formais em poesia 
constituem um obstáculo à criação do espírito verdadeiramente livre. Reagindo a este tipo de 
considerações, e visando alguns poetas dos modernismos nacionais, Amorim de Carvalho critica 
duramente os “hermetismos, «novidades», egotismos mais superficialmente alardeados do que 
profundamente revelados, artificiosos destrambelhamentos, obscuridades, calculadas dissociações de 
personalidade, etc., que, à força de desafiarem a exegese, o bom senso, a timidez dos leitores e dos 
críticos, parecem afirmar profundez e riqueza psicológicas” (p.12). Numa hábil conciliação entre trabalho 
formal e comunicabilidade poética, o autor esclarece pois que “o esforço para atingir a forma é que dá a 
impressão de que ela é contra a liberdade do espírito; mas o que é contra a liberdade do espírito, que 
anseia sair do indefinido individual para o definido social, que anseia comunicar-se, socializar-se, 
afirmar-se, é aquilo que ainda existe de inibidor, de estritamente individual, de a-social ou social mal 
determinado, de não artístico, que se opõe à «forma», e que o artista terá de vencer” (p.14). Amorim de 
Carvalho e Hernâni Cidade trocarão ainda a este propósito algumas palavras, embora sem o azedume 
característico das contendas intelectuais da época, como o que aliás caracterizará, ainda a respeito destas 
observações, a discussão entre o mesmo Amorim de Carvalho e Adolfo Casais Monteiro. 
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privativa de certa língua”, que dificilmente sobrevive à tradução para outro idioma) 

veria afectada a sua comunicabilidade. Para Amorim de Carvalho, “a forma em si 

constitui facto tão especificamente artístico, tão técnico, diremos assim, que a sua 

comunicabilidade quase só se realiza, praticamente, através de qualquer coisa de mais 

concreto que interesse o público”79. E é evidente que esse “mais concreto” é o conteúdo 

ou mensagem de um dado poema (a que o autor chama o seu “valor intelectualístico”), 

ou seja, o elo de necessária aproximação e frutuosa ligação entre poeta e leitor, o 

momento de comunicação ao qual, mais do que nunca, todo o verdadeiro artista deverá 

almejar acima de qualquer outro triunfo. No mesmo artigo, e comentando essa reiterada 

posição perante o papel da forma na comunicação poética de uma ideia, o autor acaba 

por condensar em poucas linhas a visão em certa medida “conteudista” que o discurso 

neo-realista desenvolveu sobre a criação poética: 

 

A observação deste facto não envolve desprezo pelas regras estéticas formais. Envolve, sim, 

desprezo, pelo que chamamos poesia formalista, verdadeira degenerescência da poesia, que não 

se limita a ser extrinsecamente formal, pois que o pretende ser intrinsecamente, numa espécie de 

tour-de-force da forma sobre a ideia, submetendo os valores ideológicos aos valores meramente 

formais (…) 

 

Ainda que consagrando grande parte da sua reflexão ao lugar da técnica em poesia, com 

um vasto trabalho sobre questões de ritmo e versificação, ao qual junta uma 

significativa reflexão na área da filosofia estética80 , Amorim de Carvalho, também ele 

poeta, está portanto bem consciente da importância de a poesia lograr comunicar algo. É 

porventura por este motivo que procura desde muito cedo uma conciliação do plano da 

técnica com o da acessibilidade do texto ao leitor. No paradigmático texto “Novos 

ritmos. A técnica como revelação da alma humana”81, sugere-se que é precisamente a 

observância de certas e inevitáveis propriedades formais que viabiliza “uma linha de 

ligação emocional entre o artista e o público.” A explicação para isto é a um mesmo 

tempo inteligente e rebuscada, o que contribui para a impressão de que porventura o 

autor estivesse convictamente interessado numa associação entre labor formal (sem o 

                                                 
79 “Poesia e formalismo”, O Diabo, nº583, 15.10.1938, pp.7-9. 
80 Não obstante alguns importantes estudos e ocasionais apontamentos, estamos em crer que se encontra 
ainda por revelar toda a extensão e mérito da obra ensaística de Amorim de Carvalho, a quem não se 
poderá atribuir uma filiação neo-realista evidente, ainda que tenha intervindo bastantes vezes nos anos de 
emergência e afirmação do movimento. A página de Internet www.amorimdecarvalho.com possibilita um 
útil contacto inicial com a figura e obra deste autor. 
81 O Diabo, nº23, 02.12.1934, p.5. 
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qual não acreditava poder falar-se de arte) e proximidade com o público. No posterior 

texto “A técnica e a poesia”82, elucida então Amorim de Carvalho que a obra de arte 

(assim genericamente referida, ainda que o texto se dedique ao género poético) veicula 

uma determinada realidade por meio de um tipo de trabalho que constitui, no seu 

exercício, o ponto de distinção entre arte e natureza. É a notoriedade e compreensão da 

técnica, do trabalho formal, que garante portanto a preservação da fronteira entre arte e 

realidade, possibilitando consequentemente a fruição artística. “É por isso que”, diz-nos 

Amorim de Carvalho nesse texto, “o «trompe l’oeil», a imitação, a obra que «ilude», 

que parece natural, que não denuncia um trabalho, apesar de poder ser o resultado de 

muito esforço, não produz uma emoção artística”. 

 À parte das reflexões de Amorim de Carvalho, outro interessante aspecto de 

algumas incursões teóricas neo-realistas pelo espinhoso tema do lugar e natureza da 

poesia prende-se com certa tentativa de “desmistificar” (verbo tão fundamental na 

doutrina marxista da época) a ideia do poeta original, absolutamente distinto dos outros, 

particularizado pelos seus dramas e inquietações. Exortado o artista a juntar-se às causas 

e combates comuns dos homens, não só se recriminam as incursões do sujeito pelos 

atribulados meandros da sua interioridade (como aliás já tivemos ocasião de atestar no 

capítulo anterior), como também se revela incómoda e por demais criticável a veleidade 

de o poeta se individualizar dos outros por um qualquer indefinido traço de 

originalidade ou predestinação criadora. Falando dos “novos poetas” seus 

companheiros, é de novo Campos de Lima quem, na acima mencionada recensão 

crítica, revela este curioso mas compreensível preconceito contra o poeta que se 

distingue e individualiza dos outros poetas e, mais ainda, dos outros homens à face do 

planeta: 

 

Nem os novos poetas se finam em ânsias de originalidade. Que se importam eles de cantar o que 

outros cantam se o amor é comum pelas mesmas coisas. Os críticos formalistas têm muita 

dificuldade – coitados – em distinguir os poetas de um novo humanismo uns dos outros. 

Parecem-lhes serem todos iguais – porque eles não têm preocupações de serem diferentes, mas 

de serem comuns. 

 

Desta crítica à noção do poeta decorre, em parte, igual ambição de colocar em causa 

certo carácter inexplicável da poesia, impossível de ser racionalmente avaliado, ideia 

                                                 
82 O Diabo, nº84, 02.02.1936, pp.3, 6; nº87, 23.02.1936, pp.2, 7. 
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que, no início da década de 1930, fora acentuada e celebrada num importante e 

controverso livro de João Gaspar Simões, precisamente intitulado O Mistério da Poesia. 

Por fim, caberá aqui porventura sublinhar o significado que pode ter o maior 

número de obras de ficção narrativa no corpus literário do neo-realismo português. 

Como se poderá constatar, a poesia é fundamentalmente um género cultivado numa 

primeira fase, facto exemplificado pelo percurso de um autor como Manuel da Fonseca 

que, após iniciar a sua carreira literária com dois volumes de poesia, irá posteriormente 

dedicar-se quase em exclusivo ao género narrativo, com especial notoriedade na 

modalidade do conto. Semelhante é o caso de Fernando Namora, cuja quase meteórica 

projecção como romancista praticamente obscureceu o peso das suas incursões poéticas 

iniciais, não obstante a importância que estas tiveram no dealbar da nova geração de 

escritores. É precisamente esta a situação a que alude uma nota não-assinada publicada 

no quinzenário O Globo, em 194483. Aí constata-se que  

 

o grande fervor do romance parece ter estancado a veia poética das novas gerações. Não surgem 

nas montras novos volumes dessa excelente colecção «Novo Cancioneiro», nem qualquer dos 

poetas por ela revelados nos tornou a dar qualquer obra de poesia. E, de entre eles, Manuel da 

Fonseca, Fernando Namora e Carlos de Oliveira parecem ter trocado de uma vez para sempre a 

poesia pelo romance. 

 

Perante isto, pergunta o jornal: “Terá a nova geração dito tudo quanto tinha a dizer em 

verso?” A questão surge reformulada no mesmo periódico, sensivelmente um ano 

depois, em entrevista a um dos seus mais activos colaboradores, nem mais nem menos 

que Mário Dionísio84. “Como explicar o actual abandono da poesia em favor do conto e 

do romance, da parte dos novos escritores portugueses?”, pergunta o entrevistador. Ao 

que Dionísio responde, não parecendo dar especial relevância ao assunto: “Não dou por 

esse abandono. O facto de aparecerem neste momento a público mais livros de prosa 

que de poesia não justifica tal opinião. É talvez uma questão de acaso na publicação, 

talvez um simples problema de ordem editorial (…)”. No entanto, a verdade é que, ao 

nível da criação literária, apenas Joaquim Namorado e João José Cochofel acabarão por 

se dedicar quase exclusivamente à criação poética85, embora em igual ou porventura 

                                                 
83 Nº24, 15.05.1944. 
84 Nº44, 15.04.1945. 
85 Relativamente a Joaquim Namorado, encontramos algumas incursões ocasionais pela prosa de ficção 
(nas revistas Altitude e Sol Nascente, bem como no segundo volume da colectânea de prosadores Contos e 
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inferior medida que o seu labor de intervenção crítica. Neste sentido, e mais uma vez 

segundo Carlos Reis, torna-se pacífico encarar a “ficção narrativa enquanto alternativa 

especialmente qualificada para concretizar os desígnios ideológicos do neo-realismo 

português”86 Uma constatação que, já em 1943, um crítico como João Pedro de Andrade 

fizera de forma absolutamente paradigmática, ao reflectir sobre o acidentado lugar da 

poesia no seio da novíssima geração:  

 

É claro que dizer poesia realista é fazer a simples junção de dois termos de certo modo 

antagónicos, que só podem formar sentido harmónico para designar uma muito limitada corrente 

poética. O sentimento do real extreme exclui a poesia, da mesma forma que esta significa 

transfiguração do real ou sua transposição para o plano imaginativo.87 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               
Novelas), pelo que não podemos dizer que a sua produção literária se tenha limitado em exclusivo à 
poesia. 
86 Obra cit., p.399. 
87 A Poesia da Moderníssima Geração, Porto, Livraria Latina, 1943, p.55. 
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II – A poesia no neo-realismo português. Produção e pontos de 

dissonância   

  

1. Da Presença à geração dos “novos”: transição e espaços comuns 

 

Se existe “mito” neo-realista que a luz de algumas décadas de leitura e análise 

soube iluminar e, por conseguinte, desmontar de forma relativamente pacífica é o de 

uma pretensa abrupta ruptura entre a poesia da geração ligada à revista Presença e a que 

começaram a produzir, nos últimos anos da década de 1930, os autores que enformaram 

o movimento neo-realista em Portugal, reunidos alguns deles pouco tempo depois na 

emblemática colecção de poesia “Novo Cancioneiro”. Como o mostram tantos outros 

momentos da história da literatura ocidental em geral, e portuguesa em particular, nunca 

ou muito raramente surgem as novas correntes a partir do inexplicável éter ou de uma 

tábua absolutamente rasa, por mera inspiração momentânea ou repentino momento de 

iluminação conjunta.88 Como é evidente, os excursos teóricos de que normalmente se 

fazem acompanhar correntes literárias de pretensões claramente marcadas em poucos 

casos admitem, nesse sensível momento de eclosão e afirmação, linhagens ou 

ascendências, preferindo naturalmente acentuar o carácter de pioneirismo e mudança da 

nova geração. O neo-realismo em Portugal não foi também a este respeito excepção, 

bem pelo contrário. Procurando definir-se e afirmar-se por oposição clara ao movimento 

literário desenvolvido em torno da coimbrã Presença, ainda que o ecletismo e abertura 

desta tornassem semelhante oposição aparentemente exagerada ou desnecessária, o neo-

realismo português poucas vezes assumiu no seu aparato crítico e teórico aquilo que 

uma leitura da sua produção poética, em especial a dos primeiros momentos, acaba por 

claramente patentear: uma transição feita de pontos de contacto e zonas de sombra, 

numa época em que o “eu” não cedera ainda o suficiente (se é que alguma vez isso 

aconteceu por completo) ao projecto de denúncia social que, pelo menos em teoria, o 

obrigaria a certo apagamento em benefício da comum causa de emancipação social por 

via da acção da literatura. Tendo em conta o inegável facto de nas primeiras 

                                                 
88 Ou, nas palavras de Fernando Mendonça, em recensão a O Neo-realismo em Portugal na Sua Primeira 
Fase, de Alexandre Pinheiro Torres, “desde aquela massa sociocultural, ou socioliterária, a que 
chamamos Oitocentismo, até aos nossos dias, os movimentos, as correntes, as escolas coexistiram numa 
espécie de deslocação glaciar em que as camadas se substituem, sem cortes abruptos ou rupturas 
insuturáveis.” (Colóquio/Letras, nº51, Set. 1979, p.87). 
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manifestações poéticas do neo-realismo toparmos com sujeitos poéticos de certa forma 

ainda agarrados à sua inquieta individualidade, quer seja na perscrutação do seu papel 

perante a sociedade, no apelativo âmbito do destino comum dos homens, quer ao nível 

da relação com os meandros da memória ou dos afectos pessoais, não deixa de fazer 

sentido a constatação de Fernando Guimarães de que  

 

entre presencistas e neo-realistas é possível entrever uma relativa identidade quanto à 

interpretação da realidade expressiva, desde que se passe por alto aquele ponto em que a 

discordância ganha um acento particular: o das relações da arte com a sociedade.89  

 

Na verdade, é possível dizer que uns e outros vêem no sujeito artístico o ponto de 

partida para a obra de arte, enquanto manifestação estética de uma determinada reflexão 

ou posicionamento do sujeito, sendo que os primeiros centram essa manifestação na 

individualidade pura e os segundos a fazem reflectir uma consciência da realidade 

envolvente à qual acresce uma determinada missão de denúncia, enquanto caminho para 

uma desejável mudança. Deste modo, enquanto a Presença adopta e materializa a ideia 

da autonomia do fenómeno artístico, o neo-realismo vem pelo contrário encarnar a 

noção uma contaminação e interacção entre os vários planos da existência humana em 

sociedade, perspectiva segundo a qual a arte teria necessária e activamente de coabitar 

com as restantes esferas da actividade humana, reflectindo-as e, tanto quanto possível, 

influenciando-as positivamente. Foi as diferenças no “produto” literário destas duas 

posturas que o neo-realismo procurou acima de tudo acentuar, colocando-as no centro 

de polémicas e manobras de dissensão. 

 É curioso verificar que já à época se entendia que esse corte, quase mais 

geracional que propriamente estético, entre neo-realismo e a precedente Presença era 

pouco atestado pela leitura da produção poética dos dois movimentos, ainda que nos 

primeiros anos a chamada “novíssima geração” tivesse bastante dificuldade em fazer 

afirmar de forma significativa a sua produção literária, ou pelo menos de fazer 

acompanhar as suas inúmeras intervenções de ordem teórica de produções literárias de 

igual modo marcantes. Jaime Brasil, em artigo publicado na revista Afinidades, e depois 

reeditado em livro, mostra-se já em 1945 consciente de que “é ingénuo admitir que os 

movimentos artísticos, especialmente os literários, são de geração espontânea e saem 

                                                 
89 “Geração da Presença. Espaço geral de afinidades e diferenciações; teorização e crítica presencista: 
polémicas externas e internas”, in História da Literatura Portuguesa, vol.7 “As Correntes 
Contemporâneas”, Lisboa, Alfa, 2002, p.24.  
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armados de ponto em branco da cabeça de Minerva”90. Numa análise prematuramente 

lúcida das correntes literárias suas contemporâneas, o autor sublinha que  

 

no seio do grupo da «Presença», dos seus afins e simpatizantes, se esboçou o movimento [neo-

realista] que hoje toma vulto nas letras portuguesas. Foi lá que surgiu a querela da «arte pura e da 

arte social», do individualismo do artista – interiorístico, todo em desfibrações psicológicas – e 

do artista preocupado com o colectivo, com o bem comum, de olhos abertos perante as duras 

realidades da vida. Na verdade esses dois extremismos nunca existiram.91  

 

  Do mesmo modo, e mais uma vez num texto bem contemporâneo do período de 

afirmação da geração neo-realista, Jean Paul Sarrault assinala igualmente que “este 

movimento não nasceu inteiramente de si próprio”92. Por seu turno, em A Poesia da 

Moderníssima Geração, o crítico João Pedro de Andrade lança um ponto de vista 

interessante e talvez legítimo em relação ao difícil arranque da produção poética neo-

realista, cujos primeiros lampejos o autor vê ainda ligados ao último sopro presencista, 

um dado que é aliás sintomaticamente provado pela participação, nos últimos números 

da revista, dos poetas Fernando Namora, Mário Dionísio, João José Cochofel e Joaquim 

Namorado, ou seja, nada mais nada menos que os primeiros quatro poetas a publicar, 

pouco tempo mais tarde, volumes seus na colecção “Novo Cancioneiro”93. Diz Andrade 

que  

 

é indiscutível que os talentos literários não proliferaram nessa primeira ofensiva da poesia jovem 

com a profusão e intensidade que seria grato assinalar. Não se tratava de uma geração de 

instinto, que obedecesse ao imediatismo das sensações. Os seus temas preferidos, tão poéticos 

como quaisquer outros, são os que necessitam de um amadurecimento de faculdades que nessas 

primeiras não se vislumbrava ainda.94  

 

                                                 
90 BRASIL, Jaime, Os Novos Escritores e o Movimento Chamado Neo-realismo, Coimbra, O Primeiro de 
Janeiro, 1945, p 4. 
91 Id., ibid., p.7. 
92 “O «Novo Cancioneiro» ”, Afinidades, nºs7-8, Outubro 1944, p 97. 
93 Joaquim Namorado participa no nº51 da revista, Fernando Namora e João José Cochofel no número 
seguinte, e Mário Dionísio no nº53/54. São aliás várias as passagens na correspondência recebida por 
Joaquim Namorado (no espólio do escritor), da parte de companheiros como Fernando Pinto Loureiro ou 
António Ramos de Almeida, onde se refere a intenção da Presença de convidar os “novos” a colaborar. 
Esta interpenetração, a par de todas as polémicas, entre a Presença e a nova geração é igualmente atestada 
pelo facto de ser Régio o primeiro poeta a figurar num periódico como Sol Nascente, nomeadamente com 
o poema “Vida e morte”. Numa publicação que ao longo dos anos surgiu pejada de figuras de proa do 
neo-realismo português, Régio figurará mais uma vez no nº 3, com “Uma página qualquer do romance em 
preparação A Velha Casa”.  
94 Obra cit., p.31. 
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A avaliação que João Pedro de Andrade faz neste seu estudo publicado em 1943 (altura 

em que grande parte das obras constituintes do “Novo Cancioneiro” já havia sido 

publicada) parece pois, conforme o próprio autor nos sugere, orientada por um critério 

de correspondência (ou adequação) entre alguns preceitos teóricos profusamente 

avançados desde meados da década de 1930 e as produções literárias (a produção 

poética, neste caso em particular) que acompanharam, com alguns anos de distância, 

esse substrato ideológico. Com efeito, não é possível encontrar de forma consistente e 

poeticamente conseguida, “nessa primeira ofensiva da poesia jovem”, os traços 

temáticos e discursivos que João Pedro de Andrade parece ter em mente ao ponderar as 

ambições de uma poesia socialmente comprometida. E se tal pode e deve ser explicado 

pela forte influência da geração presencista e das suas principais figuras poéticas95, num 

interessante movimento de transição no contexto do qual as rupturas se fizeram 

acompanhar da permanência e comunhão de determinados valores estéticos e opções 

discursivas, é inevitável questionar se aquilo que o crítico designa como possível falta 

de “amadurecimento de faculdades”, e que segundo ele responderia por tudo o que 

faltaria conseguir ainda ao nível dos entrevistos “temas preferidos” da poesia neo-

realista, não terá acabado por se afirmar também como característica fundamental (e não 

um defeito, bem pelo contrário) da própria produção poética do neo-realismo português. 

A não consecução absoluta e unívoca, em território poético, dos intuitos proclamados 

pela teoria terá sido não apenas sintoma de uma natural imaturidade literária dos jovens 

escritores do emergente movimento, mas de igual modo (algo que João Pedro de 

Andrade à época não poderia ainda evidentemente compreender em absoluto) uma das 

importantes facetas da produção poética desses anos, concomitante com os momentos 

de maior exaltação interventiva, quer pela imersão na angustiante realidade, quer pela 

exortação colectiva à conquista de um futuro melhor. Os últimos anos de existência da 

revista Presença, correspondendo ao despontar de alguns dos principais poetas neo-

realistas, constituem assim um ambíguo e, por isso mesmo, interessante e fecundo 

período da nossa poesia, no decurso do qual uma geração (a neo-realista) se define para 

                                                 
95 Com o passar dos anos, esta influência foi sendo naturalmente cada vez mais registada e assumida 
pelos escritores que dela se procuraram libertar nos finais da década de 1930. A título de exemplo, num 
pequeno texto das suas Críticas e Crónicas (“Recordação de Ravel”, p.29), João José Cochofel fala do 
seu tenro contacto com a revista Presença, que o amigo de família Fernando Lopes Graça lhe fazia chegar 
às mãos com regularidade. Também no seu Esboço Histórico do Neo-Realismo (Lisboa, Academia 
das Ciências, 1961), Fernando Namora refere como a Presença começou por numa primeira 
fase atrair os novos escritores que, “naturalmente rebeldes a uma literatura estagnada, 
encontraram na irreverência presencistas um pólo de atracção. A «Presença» significava 
juventude, dinamismo, afronta às fórmulas convencionais” (p.5). 
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o futuro não só naquilo em que pretende distinguir-se da geração precedente, como 

também (e em considerável medida) na continuidade e permanência de determinados 

traços, à revelia de uma teoria mais vocacionada para a ruptura e para a valorização do 

substrato inovador. 

Deste modo, o que hoje nos parece mais ou menos evidente é que terá sido 

precisamente na diferença, na dificuldade ou até na impossibilidade de adequação da 

poesia neo-realista ao fundo que (literalmente) em teoria lhe estaria subjacente, que 

reside o interesse e a fertilidade dessas primeiras incursões poéticas, as quais, não 

obstante comungando de um espírito geracional que começa a romper com o 

alheamento presencista, patenteiam desde cedo o natural desconforto do poeta em 

terrenos de ortodoxia ideológica. Como já quisemos deixar claro, não pretendemos com 

isto dizer que toda a poesia dessa altura tenha tido traços de hesitação, descrença ou 

intimismo, por contraste com uma teorização vigorosa e manifestamente interventiva. 

Não só, por um lado, foi também a poesia território de acesa denúncia social e apelo ao 

empenhamento comum (manifestando-se neste contexto de uma inventividade nada 

desprezível), como também, por outro lado, foi a intervenção crítica e teórica do 

movimento assumindo uma posição mais descritiva que prescritiva, à medida que o 

aparecimento de determinadas obras literárias colocava o discurso teórico perante uma 

evidente multiplicidade de opções estéticas e perante também o particular 

posicionamento de cada poeta ou prosador perante a realidade e as grandes questões do 

seu tempo96. Perante isto, o que urge acentuar é a constatação de que, algumas décadas 

após a emergência e vigência do movimento neo-realista entre nós, a avaliação das suas 

produções literárias, particularmente as poéticas, terá hoje inevitavelmente de ser 

presidida por critérios que poderão, estamos em crer, proporcionar um novo olhar sobre 

tudo quanto tão cedo foi descartado como irrelevante ou menor no panorama do 

chamado século de ouro da poesia portuguesa.   

                                                 
96 É também João Pedro de Andrade quem, num importante texto intitulado “Ambições e limites do neo-
realismo português” (originalmente publicado em 1955 no projecto Tetracórnio e recentemente epónimo 
de uma colectânea de textos do autor sobre o movimento neo-realista), sugere a ideia de uma teoria neo-
realista que, a par de momentos de maior ortodoxia, se mostrou igualmente transigente e aberta no que à 
criação poética dizia respeito. Afirma Andrade que “algures tinham-se criado estatutos que poderiam 
adaptar-se à nova escola, e que, a par de terríveis disciplinas, ofereciam saborosas margens: havia nela 
lugar para o lirismo e até para o romantismo, com a condição única de um e outro não serem anti-
realistas.” Não deixa de ser interessante notar que, não obstante a simpática candura de João Pedro de 
Andrade, permanece subentendida nas suas palavras a ideia de uma certa forma de autoridade da 
“disciplina” teorizadora sobre a prática literária.   
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 Detenhamo-nos portanto em alguns dos primeiros volumes de poesia vindos a 

lume nos anos de surto e afirmação do neo-realismo português, nomeadamente os que 

constituíram a primeira amostra de autores que mais tarde, ou até desde logo por esses 

anos, haveriam de dar substância à produção poética de crítica social que define o 

movimento neo-realista em Portugal conforme é hoje, para o bem e para o mal, 

genericamente encarado. Partindo do inegável facto de ter sido Coimbra o centro de 

formação e afirmação ideológicas do novo movimento, nomeadamente em torno de uma 

figura como Joaquim Namorado, é elucidativo verificar como, em alguns casos, a 

poesia mais intimista e lírica até de autores hoje associados ao neo-realismo português 

corresponde ao período pré-coimbrão da vida desses mesmos autores, ou seja, antes (ou, 

no máximo, escassíssimo tempo depois) da sua chegada a Coimbra para efeito de 

estudos universitários, com a consequente formação ideológica que a nova cidade para 

alguns implicou e inevitável sensibilização para as prementes questões de natureza 

social, às quais a arte e o artista (o intelectual em geral e o poeta em particular) não 

deveriam ficar alheios97.  

Esse parece ter sido o caso do precocemente desaparecido Políbio Gomes dos 

Santos (Ansião, 1911 – 1939), que em 1938 publica a sua obra de estreia, As Três 

Pessoas, apesar de poemas seus começarem anos antes a aparecer em algumas 

publicações periódicas. O poema de abertura do livro é desde logo indicador do quão 

longe Políbio se encontra ainda de preocupações sociais que só na sua segunda obra 

encontram eco poético significativo, ainda que a estrutura tripartida deste livro de 

estreia em “Eu”, “Tu” e “Eles” sugira já a consciência de um espaço de ponderação para 

além da individualidade inquieta ou do relacionamento pessoal estrito98. Intitulado 

“Genésis” e exibindo a irregularidade estrófica e métrica que irá formalmente 

caracterizar a brevíssima obra de Políbio, este longo poema inaugural regista a voz de 

um sujeito poético que, procedendo à narração da criação do mundo, fá-la desde logo 

coincidir com a sua própria biografia, recorrendo assim ao mito bíblico da criação para 

se apresentar e problematizar, por entre sucessos, descobertas e iluminações. Na estrofe 

inicial, o sujeito declara portanto que 

 

                                                 
97 Não obstante, não deixa Joaquim Namorado de retrospectivamente fazer notar, na citada carta a Manuel 
Simões, que “ao lado da tradicional falange de escritores de formação universitária que figuram no 
cabeçalho das nossas «revoluções» literárias, aparece no neo-realismo um forte grupo que a não tem”.  
98 Não deixa de ser revelador que “Eles”, a terceira das partes em que o livro se divide, apresente a 
dedicatória “Para os Novos, meus companheiros neste império de escrever”, já bastante na linha do 
espírito de camaradagem e filiação geracional que caracterizará o labor do nosso neo-realismo.   
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 O mundo existe desde que eu fui nado. 
 Tudo mais é um... era uma vez 
 – A história que se contou. 
 
 
E aos dias da criação faz depois corresponder os seus próprios momentos inaugurais: o 

primeiro alimento, as emoções, o despertar dos sentidos, a união com a mulher: “e eu vi 

que tudo era bom”. No final, conclui que 

 

 Acaba o mundo  

Quando eu morrer. 
Sim... será o fim!: 
Também tu deixas de existir, 
No mesmo dia 
 
E o resto que se seguir 
É profecia. 
 
 

 

Perante tamanha afirmação de egotismo, aparentemente não comportando uma 

significativa ou elaborada introspecção, é evidente que todo o longo poema poderia, em 

certa medida, ser entendido como uma precoce e irónica crítica a esse “umbicalismo” 

egocêntrico de que haveriam de ser sistematicamente acusados os poetas e prosadores 

da Presença, se bem que uma ironia tão absoluta seja rara de encontrar na produção 

poética destes anos, período de paulatina transição entre uma auto-reflexão intimista e 

uma consciência social que se desejava desprendida de irrisórios e estéreis conflitos 

íntimos. O que aqui é possível identificar são, tanto quanto faz sentido ler, as primeiras 

incursões de um poeta que, à imagem de outros (como o também precocemente 

desaparecido Álvaro Feijó, como mais adiante iremos ver), apenas gradualmente foi 

abandonando o espaço lírico da Presença, para começar a aderir, com o tempo e as 

novas companhias, ao projecto de responsabilidade social prescrito pela geração neo-

realista coimbrã. Em “Génesis”, o ser e a sua existência são ainda foco fundamental da 

criação, são até o próprio mundo: antes do ser é história e depois nada mais que 

profecia.   

 Os poemas seguintes, principalmente os da primeira parte significativamente 

intitulada “Eu”, desenvolvem reflexões pessoais porventura motivadas pelo estado de 

enfermidade que acabaria por conduzir à morte do poeta. O tom sombrio de 

“Meditação”, no qual o sujeito poético se entrega a oníricas encenações funerárias, nas 

quais tanto a própria terra como, no final, ele próprio são defuntos jazendo em pesados 
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caixões, é em parte continuado em “Testamento aberto”, onde o tema da morte e da 

fragilidade física e anímica continua a ocupar um lugar central, bem como em 

“Experiência”, poema em que entra em cena a figura de Deus, interpelada pelo sujeito 

poético em tons de um desespero pessoal que não cabe de forma alguma num certo neo-

realismo já em gestação, mais voltado para uma redescoberta da realidade social 

envolvente. Em alguns poemas, esta precoce problematização da existência, numa 

possível tentativa de superar a explícita angústia que lhe provoca a fragilidade do corpo 

e sua iminente falência, leva o sujeito poético em Políbio a extravasar os limites da sua 

experiência de indivíduo sobre a terra, fazendo para tal uso de uma expressão poética 

complexa e sinuosa. Ao colocar-se, por assim dizer, fora da vida física, quer seja 

prefigurando-se depois da falência última do corpo quer seja imaginando-se antes do 

próprio nascimento (paradigmaticamente, em “Meditação” o sujeito é tanto o “morto” 

como o “aborto”), a voz registada nos poemas de As Três Pessoas habita literalmente os 

antípodas dos futuros cantos neo-realistas de deliberada imersão na pura e dura 

realidade.     

Depois de “Tu”, parte do livro constituída por cinco poemas de teor mais 

afectivo, onde a mulher surge como elemento central de desejo, salvação e perdição, 

remata Políbio a sua estreia poética com um conjunto de quatro poemas finais sob a 

designação “Eles”. No primeiro poema desta derradeira parte, sugestivamente intitulado 

“Centrífugo”, o sujeito poético que nos poemas precedentes se mostrara 

acentuadamente focado numa esfera interior de fronteiras vagas e difusas, começa por 

anunciar que “Ontem fugi da minha vida / Com medo de poder gostar da morte”, 

sugerindo uma espécie de deliberada tentativa de resgatar o próprio ser de sombrias e 

obsessivas perscrutações íntimas como forma de potenciar algum remanescente 

sentimento vital. Tal é em certa medida corroborado por uma aparente maior abertura 

para o exterior, entendido tanto física como emocionalmente. O sujeito logra sair do 

exíguo espaço onde reside (“as faces deste cubo, onde pernoito”, conforme diz), 

integrando-se num ambiente ainda indeterminado (um “sem-onde-nem-quando”), a 

propósito do qual são registados as primeiras referências sociais do livro (repercutidas 

em fortes sensações auditivas), findo o maior afluxo de tópicos e motivos de um 

domínio humano mais intemporal. 
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Pairava um rumor peneirado, ensurdecido 
Ordenado no choro das fábricas velhas,  
Cantado no riso de loucos vaiados, 
Forçado em maldições 
Acidulando a vida! 
 

 

Apesar de permanecer o foco central do poema, o sujeito experimenta sair de si. 

O seu movimento é por isso mesmo “centrífugo”, na medida em que parte do centro 

para fora sem que em rigor se perca o foco central de referência. Admitindo, como não 

podemos deixar de fazer, a possibilidade de haver versos, poemas ou conjuntos de 

poemas de sentido paradigmático, não seria descabido propor que Políbio desenha aqui 

o esboço de um itinerário capaz de ligar o espírito da geração presencista às ambições 

de um neo-realismo tão determinado por circunstâncias históricas delicadas: do centro 

para fora, mas devagar, não perdendo de vista o centro, por referência ao qual é 

abarcado e sopesado esse exterior, ao ponto por vezes de uma indistinção. Os três 

primeiros versos do poema seguinte, “Catedral”, traduzem esse indeterminado 

movimento de quem, parecendo evadir-se, permanece ainda demasiado ligado a si 

próprio: 

 

Alta noite,  
Eu andava a perseguir-me,  
Por ângulos escuros da cidade, 
Vagueando, trazendo fantasmas pela mão. 

 
 

Esta breve amostra de errância urbana será concretizada com maior fôlego no 

segundo livro de Políbio Gomes dos Santos, nomeadamente no poema “Radiografia”, 

sobre o qual adiante falaremos com maior detalhe, pela especial figuração do poeta que 

aí se desenvolve. O que nos parece porém evidente, é que Políbio acaba por enquadrar-

se numa zona sombreada, de transição (aliás interrompida pela prematura morte) entre 

uma consciência de si (por vezes excessiva e difusa) e uma consciência do outro, 

reconhecendo-se em algumas das inevitáveis e múltiplas nuances de disposição e 

perspectiva o prenúncio da especificidade poética do nosso neo-realismo. É que, no 

final de As Três Pessoas, apesar de já ter o sujeito posto um pé fora de casa, subsiste a 

impressão de estarmos ainda no território oficialmente presencista das explorações 

interiores (não obstante a particularidade da expressão poética em Políbio), 
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invariavelmente carregadas de um dramatismo quase insuperável, efectivado no poema 

por estruturas de enorme irregularidade, com estrofes e metros desiguais, e uma rima 

que aqui e ali é trabalhada para logo de seguida dar lugar ao versilibrismo dominante, e 

por imagens de uma contundência e elaboração tais que nos parecem devedoras de 

poetas anteriores a Políbio (a título de exemplo, no poema “Testamento aberto”: “E que 

piedade anda a escrever um frágil, / Na embalagem dos ossos / Que trago 

emprestados...”). Tudo isto apesar de Joaquim Namorado, numa leitura 

compreensivelmente comprometida, considerar haver “já neste livro um 

desprendimento das tendências tradicionais da poesia subjectivista e uma decidida 

orientação para os novos caminhos da poesia”99. 

 Encontramos a mesma poesia intensamente emotiva e sobressaltada na estreia 

poética de João José Cochofel (Coimbra, 1919 – 1982), com o volume Instantes (1937). 

O livro abre com uma sintomática citação de um poema de João Falco (conhecido 

pseudónimo da escritora Irene Lisboa), onde se constata que “eles têm uma estranha 

força / a do pensamento! / e eu, / simplesmente a da emoção”. Introduzindo o leitor ao 

contacto com a primeira poesia deste desconhecido adolescente, a epígrafe parece 

pretender estabelecer desde logo, e de forma explícita até, uma diferença profunda (de 

natureza, de predisposição) entre um sujeito, encarado como o sujeito poético do livro, e 

uma indeterminada entidade colectiva (os outros, a sociedade), por contraste com a qual 

o sujeito se define e da qual se diferencia e afasta100. “Pensamento” e “emoção” são os 

pólos aqui em confronto, uma oposição que compensa em pertinência e relevância o que 

porventura lhe falta em originalidade. É que também no caso de Cochofel, como em 

Álvaro Feijó, Políbio ou Fernando Namora (para citar apenas alguns dos poetas do 

“Novo Cancioneiro”), pouco ou nada tem a sua estreia poética que ver com o 

compromisso com a realidade que já por esses anos alguns defendiam e promoviam 

como razão de ser da actividade artística. Em Instantes encontramos melancolia, 

acompanhada de um certo surpreendente bucolismo (como na descrição de um passeio 

pelo campo em “Domingo”, tão diferente do posterior “Domingo” de Manuel da 

Fonseca), e daquela indecisa falta de rumo que se nos apresenta mais como derivada de 

um acentuado turbilhão interior do que propriamente de um rebelde não-alinhamento. À 

                                                 
99 “Prefácio” a Voz Que Escuta, Coimbra, Atlântida, 1944, p.14. 
100 Tal como mais adiante iremos verificar em relação a Fernando Namora, também João José Cochofel 
procede a algumas alterações aos seus três primeiros livros de poesia (Instantes, Búzio e Sol de Agosto) ao 
reuni-los no volume Descoberta, de 1945. Em Instantes, verificamos desde logo a sintomática supressão 
destes versos de João Falco, mantendo-se a dedicatória “A minha Mãe”. São também suprimidos os 
nomes de escritores e amigos a quem Cochofel dedica alguns dos poemas na primeira edição do livro.  
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imagem da citação de abertura, também o poema inicial (adequadamente intitulado 

“Pórtico” e dedicado a Miguel Torga) fornece desde logo o tom predominante ao resto 

do conjunto, contendo inclusivamente num dos versos o próprio título do volume:  

 

Outros serão 
os poetas da força e da ousadia. 
Para mim 
– ficará a delicadeza dos instantes que fogem 
a inutilidade das lágrimas que rolam 
a alegria sem motivo duma manhã de sol 
o encantamento das tardes mornas 
a calma dos beijos longos. 
 

(Um ócio grande morre tudo 
dum morrer suave e brando…) 

 
Que os outros fiquem com o seu fel 
as suas imprecações  
o seu sarcasmo. 
Para mim 
será esta melancolia mansa 
que me é dada pela certeza de saber 
que a culpa é sempre minha 
se as lágrimas correm…  

 

 

Tal como na epígrafe, o contraste é de novo explorado como forma de o sujeito se 

definir e dar a conhecer. Ele não é o forte, o audaz, nem tão pouco o amargo ou o 

sarcástico. Não será ele, portanto, que levantará a voz em denúncia ou exortação, já que 

a sua é a esfera íntima dos pequenos “instantes” e gestos sem causa determinada ou 

assinalável consequência.  

O mesmo sentimento de resignação e ociosa melancolia, em clara demarcação 

relativamente a uma subentendida atitude empenhada dos já activos “poetas da força e 

da ousadia”, é reiterado num poema como “Certeza”, no qual o sujeito mais uma vez 

acentua a sua propensão para o intimismo descomprometido. Tal como em “Pórtico”, 

não deixa de ser interessante verificar o quão certo o sujeito parece estar da 

inevitabilidade da sua natureza letárgica e melancólica. Se é verdade que à data de 

Instantes Cochofel contava apenas com dezoito anos de idade, e que o neo-realismo 

enquanto corrente artística e consciência sócio-política começava apenas a afirmar-se, 

não deixa de ser surpreendente atestar, à luz do tom e mensagem primaciais dos poemas 

deste seu livro de estreia, que o mesmo autor haveria de se afirmar como uma das 

principais figuras de uma geração que só com suspeição encararia termos como 

“melancolia” ou “fatalismo” (palavras que aliás dão título a dois poemas de Instantes), 
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mesmo quando usados em poesia101. Ainda que contextualizada nesse espécie de 

período crepuscular em que alguns dos futuros poetas neo-realistas se estreiam com 

volumes claramente contaminados pelo espírito intimista e apolítico da Presença, a 

“Certeza” de Cochofel em 1937 deve muito ainda a esta segunda linhagem e ainda 

absolutamente nada às futuras ideias de uma arte socialmente empenhada, apesar de já 

se sugerir uma vaga consciência daquilo que “tem de ser”. 

 

Resignado 
não reajo contra o que tem de ser. 
A minha poesia 
é toda feita de melancolia; 
eu de fatalismo. 
No íntimo 
há coisas vagamente pensadas, 
vagamente… 
 
Para quê reagir?... 
 
No íntimo 
há a certeza triste 
de tudo perdido 
– tudo.  

 

No poema “Romance” voltamos a encontrar este indivíduo perfeitamente inoperante, 

assistindo imóvel ao mundo que passa, incapaz daquele sentido de convicta intervenção 

e ambição de mudança que caracterizará a relação da geração neo-realista com os 

escolhos do seu tempo. Depois da insinuação de uma aventura amorosa e seu 

consequente malogro, conclui o sujeito 

 

 E assim 
 – tudo passa por mim   
 tudo passa… 
 E eu, 
 espectador do meu Teatro: 
 
    Fico. 
  

 Nesta lúgubre submissão ao curso da existência, em algumas instâncias com 

laivos de um certo decadentismo de elevado estatuto social (não absolutamente 

dissonante das origens familiares do jovem Cochofel), o poeta vem inclusivamente 

                                                 
101 Mais tarde, em Descoberta (1945), irá o poeta suprimir de Instantes os poemas “Cata-vento”, “As 
voltas que o mundo dá” e “Tango” com a curiosa justificação, fornecida na “Advertência” inicial, de 
“terem parecido demasiado influenciados e insignificantes”. Deduzimos que influenciados pelo pendor 
mais intimista da geração que gravitou em torno da Presença, pendor esse por conseguinte considerado 
insignificante à luz das propensões e ambições neo-realistas em matéria de criação artística. 
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desestabilizar um dos importantes pontos comuns entre Presença e neo-realismo, a 

saber, o arreigado espírito de rebeldia que cada uma das gerações a seu modo cultivou. 

Em Instantes, o mais tarde suprimido poema “Cata-vento” exprime uma atitude de vida 

exactamente oposta à legível no seminal “Cântico negro” de José Régio, poema de que 

encontramos significativas réplicas na poesia do nosso neo-realismo, inclusivamente 

nos seus momentos de maior empenhamento social102.     

 

 Errando, 
 sem rumo, 
 vou para onde me levam. 
 
 
 

Não é esta, como poderá perceber-se, a “voz que sabe dizer o que quer” (do poema 

“Prefácio”, com que António Ramos de Almeida abre o seu livro de estreia, Sinal de 

Alarme, em 1938), tendo em conta a ausência de vontade própria ou rumo preferido. 

Para este sujeito poético “dócil”, como ele aliás próprio se descreve, 

 
 Basta que um novo caminho 
 Apareça em frente 
 – parecendo mais suave, mais belo – 
 para que meta por ele 
 
     
Outro será o acento conferido ao motivo do caminho na poesia dos anos seguintes. Pelas 

estradas do mundo ou por mares desconhecidos, a viagem será o fulcro de uma 

alegorização da libertação do sujeito que, deste modo, abandonando a estreiteza do seu 

casulo e conquistando novos espaços físicos e espirituais, engrossa a comunidade 

universal dos homens, mediante o conhecimento das suas angústias e esperanças.  

 Não obstante todo o langor destes ociosos Instantes, expresso por um vasto 

elenco de escolhas vocabulares semanticamente filiadas nessa atitude de lenta 

passividade, é possível vislumbrar a dada altura, sensivelmente a partir do último terço 

do livro, uma tentativa, ainda que ténue, de o sujeito se libertar dessa visão fatalista da 

existência, causa da sua indolência, começando a ganhar alguma força a ideia de o 

indivíduo poder tomar as rédeas da sua própria vida e almejar a uma espécie de 

                                                 
102 Como iremos mais adiante ver, encontramos esta obstinada decisão de não seguir caminhos 
prefigurados em poemas de Joaquim Namorado ou Fernando Namora. Dir-se-ia que o espírito de rebeldia 
estética (nas opções poéticas, na irreverência do acto criativo), pelo qual a geração da Presença se afirma 
perante o seu tempo, é reformulado pelos jovens neo-realistas em rebeldia ética (pela formação de uma 
consciência política e na predisposição a uma intervenção directa na sociedade sua contemporânea).    
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mudança, se bem que ainda de âmbito acentuadamente pessoal, longe portanto de poder 

ser proposta ou encarada numa perspectiva de libertação política ou social. Se no poema 

“Fatalismo”, o sujeito afirma que “…Só acontece o que tem de acontecer…” (assim 

mesmo, entre reticências, numa estrofe de verso único cujo formato parece ser da 

especial predilecção de Cochofel), outra parece ser a atitude entrevista nos seus “4 

poemas de desilusão e revolta”. O próprio termo “revolta” inaugura aliás um novo 

campo semântico no exercício poético do adolescente Cochofel. O conjunto pode em 

certa medida ser lido como manifestação ou paradigma de uma nova consciência que a 

partir daqui vai ganhando tímida forma, como que reagindo a um rumor longínquo 

(“Nas coisas adormecidas / há como que promessas / de grandes vidas...”, diz-se no 

poema “Repouso”). Não obstante todos os cambiantes de leitura, não deixa de ser 

importante confirmar nos poemas a passagem do primado de, por assim dizer, uma 

dimensão espiritual (pelo exercício de uma prospecção interior) para a constituição de 

uma dimensão de ética prática, como que acompanhando o amadurecimento do 

indivíduo e a notícia (e consequente consciência) da deterioração das condições sociais 

e políticas suas contemporâneas. Se no primeiro destes quatro poemas se fala ainda, em 

tom de extrema descrença, de “não encontrar na vida uma razão de viver”, perspectiva-

se porém pela primeira vez a possibilidade de uma alternativa, ainda que por ora 

despida de qualquer concreta orientação: 

 

Talvez valesse a pena ser árvore… 
 
Talvez valesse a pena ser cão. 
 
Tudo 
menos andar amarrado uma vida inteira  
aos preconceitos inúteis 
duma civilização caduca. 

  

A análise a que o sujeito poético parece dedicar-se não mais tem exclusivamente como 

objecto a sua natureza íntima. Vislumbra-se agora uma reflexão sobre o seu lugar no 

mundo. A sua “certeza triste” não tem mais os tons exclusivos de uma resignação 

absoluta. O sujeito poético dá-se conta dos limites que lhe são impostos e avança com 

um “talvez”. No segundo poema (que, por motivos que ignoramos, aparece como quarto 

poema na reunião Descoberta), o fatalismo que até agora marcara estes Instantes dá 

lugar ao primeiro sintoma de uma verdadeira revolta, com o aparecimento de até então 

inéditas escolhas vocabulares afins à denúncia da opressão social, bem como mediante a 
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utilização de uma primeira (e segunda) pessoa do plural, prefigurando a união do sujeito 

poético com o resto da humanidade nas mesmas angústias, revoltas e, completando o 

trajecto de consciencialização, esperanças: 

 

Isto  
de ser o que se não é, 
de andar sempre a mentir 
(quantas vezes a nós próprios!) 
tiranizados, 
forçados, 
chegando mesmo a esquecer, 
por vezes, 
que somos bois debaixo de uma canga: 
Isto, 
juro-vos, 
ainda há-de acabar 
 
 

Renegando o subjectivismo até então predominante, o sujeito lança uma promessa que, 

de um momento para o outro, tendo em conta o teor dos poemas imediatamente 

antecedentes, surpreendentemente já muito pouco tem de afim com elucubrações 

íntimas, dominadas por essa manifesta resignação face ao cruel despotismo do destino. 

De modo a reforçar ainda mais este ensaio de libertação, o terceiro poema “de desilusão 

e de revolta” recorre a repetidas interrogações retóricas com o aparente intuito de incitar 

a uma reacção cujos contornos e orientações o percurso de João José Cochofel no seio 

da geração neo-realista iria ajudar a definir.  

 

Porquê  
a expiação  
de um mal que não cometemos? 
 
Porquê 
arrastar sempre a grilheta 
de um crime que nunca foi? 
 
Porquê? 
andar conformado, submisso, 
dando a desculpa a si próprio 
da explicação de tudo 
numa história, aliás bela, 
mas estranha, 
de serpentes e maçãs… 

 
 
Recurso a repetições e estruturas anafóricas, cultivo de alegorias mais ou menos 

rebuscadas, hábil manejo do verso livre, estas são sem dúvida, tanto neste como em 

muitos outros poemas desses anos, as faces visíveis de uma vincada linha de 
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continuidade entre Presença e neo-realismo, firmando-se as diferenças acima de tudo no 

conteúdo da expressão poética, como aliás foi manifesta vontade e iniciativa da 

“novíssima geração”.   

Não obstante poder por conseguinte prever-se desbravado, nesta estreia poética 

de João José Cochofel, o caminho que conduziria a um maior enfoque na denúncia de 

desigualdades e injustiças e na consequente revolta perante a ordem social estabelecida 

(“Era tão bela a vida / se todos quisessem”, afirma ingenuamente o sujeito no poema 

“Bairro novo”), o segundo livro do autor, intitulado Búzio (1940), é mais uma 

continuação desse indeterminado movimento entre um sentimentalismo por vezes 

erótico (entremeado de intimismo auto-reflexivo) e uma poesia de propensão mais 

social, do que propriamente a concretização do inconformismo patenteado nos 

mencionados “4 poemas de desilusão e revolta”103. O sujeito poético de Búzio persiste 

nessa associação da existência humana a quase inevitáveis sentimentos de 

desorientação, tristeza e descrença em qualquer momento ou acto redentor. A 

inconsequência dos actos e projectos é, desde o início, uma tónica fundamental do livro. 

O primeiro poema traz o título de “Inútil” e a voz por ele registada remata-o 

perguntando: “Para que teimo eu em contar-vos / a triste história da minha vida?”. O 

recorrente e quase exaustivo recurso à interrogação retórica traduz invariavelmente um 

desalentado sentimento de coisa perdida (os anos, o amor, as frágeis esperanças), numa 

particular relação com o tempo que, como iremos ver no capítulo seguinte, terá 

importante continuidade na poesia já assumidamente social dos anos posteriores. Não 

obstante as múltiplas expressões de desilusão precoce, especialmente concentradas na 

primeira das duas partes em que o livro se divide, esta angústia íntima confessada pelo 

sujeito assume quase sempre contornos mais ou menos ambíguos e indeterminados, 

como se muitas vezes fosse justificada tão-somente pela própria propensão para o 

exercício poético, aparentemente associado ainda, grosso modo, ao turbulento espaço da 

interioridade. Tal é a dada altura assumido pelo sujeito, no poema “Pérola de fundo”, 

quando confessa que “Minha queixa até esquece / o que quer e o que sabe…”. Do “nós” 

de acento geracional e solidário que em Instantes se pressentia poder vir a ganhar na 

poesia de Cochofel crescente preponderância, não se vislumbra em Búzio qualquer 

                                                 
103 Em carta a Joaquim Namorado, desabafa assim Armando Bacelar, referindo-se aos segundos livros de 
Cochofel e Fernando Namora: “Sempre o mesmo fado! Ambos estão cansados da vida, gastos, inúteis, de 
olhos postos em visões longínquas, inalcançáveis. Começam e acabam neles próprios. A tal ponto que o 
Cochofel diz-me que «está cansado de estar cansado», farto de subjectivismos e que o romance que 
projecta será objectivo, claro, incisivo, nada de futilidades circunstanciais, temas de Siloni e de Nizan. 
Crês?” (citado por MADEIRA, João, Os Engenheiros de Almas, Lisboa, Estampa, 1996, p.137) 
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significativa persistência. É acima de tudo a relação do indivíduo com um “tu” feminino 

que exerce o seu peso. De um pendor para uma poesia mais virada para o exterior 

quotidiano, do género da que em Instantes é tenuemente ensaiada em poemas como 

“Saudade” (“Rua acima, / passa ao fundo um automóvel; / e ouço, vagamente, / o descer 

e subir dos eléctricos na avenida…”) ou “Bairro Novo” (“Nas janelas / há meninas 

debruçadas. / Estão na «idade perigosa» / e sonham…”), temos em Búzio apenas o 

poema “Álcool”. Os “hóteis de luxo” ou “salões embandeirados de luz” aí referidos não 

passam porém ainda de lugares imaginados onde o sujeito poético anseia chegar, uma 

vez inicialmente expresso o seu urgente desejo de partir.  

 

Partir! 
sim, mas partir realmente, 
definitivamente, 
- cobra que deixa a pele já crestada dos sóis 
e se empoleira nas árvores como um pássaro. 
 
Partir, 
mas com a espontaneidade de quem sente que parte, 
e não com o desespero 
de quem quer fazer-se partir. 

 
 
Tendo em conta o que é possível ler na posterior poesia de afirmação do neo-realismo 

português, a manifestação deste desejo é porém anunciadora já de um dos motivos 

poéticos mais caros à geração do “Novo Cancioneiro”. Repetidamente anunciada e 

intensamente desejada, a alegoria da partida (quase sempre sem destino, em 

consonância com uma rebeldia e liberdade romanticamente sonhadas) irá traduzir, 

simultaneamente, um anseio de evasão de uma realidade negativamente avaliada, bem 

como a possível aventura (mais espiritual e política do que propriamente física) de uma 

juventude grávida de esperanças e projectos.    

 Falemos por fim do livro Relevos (1938), mais uma estreia em poesia, desta feita 

do jovem Fernando Namora (Condeixa-a-Nova, 1919 – Lisboa, 1989), autor de profícua 

produção literária nesses anos de passagem da década de 1930 para a seguinte. O 

volume tem diversos pontos de interesse, pelo que a ele teremos de adiante regressar. 

Importante é notar aí a coabitação de dois olhares distintos, identificáveis com essas 

duas predisposições poéticas (a intimista e a desejadamente social), num fértil terreno 

de contiguidade e contaminação: ensimesmamento e abertura para o exterior. É que se o 

poema inicial, “O cenário”, poderia prenunciar a afirmação de um olhar já 

predominantemente “entretido” com o real envolvente e de uma expressão poética 
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disposta a alguma referencialidade descritiva, permanece o sujeito o centro 

gravitacional das suas próprias cogitações e desabafos. O contacto com o exterior e sua 

galeria de representantes deixa marcas em quem nos fala através do poema, 

configurando uma espécie de “realismo psicológico” de tons expressionistas, no qual 

seria porventura legítimo, estamos em crer, identificar um desses canais de transição 

entre a estrita interioridade de alguma poesia da Presença e a abertura da nova geração 

à realidade humana das ruas e valados. Se não vejamos como começa o sujeito poético 

deste “cenário” de Namora: 

 

 Estas horas, envolvidas pelo cenário denso da minha rua, 
 pesam- me  

como badaladas de chumbo. 
Paira nas almas e nas coisas 
uma presença  de qualquer castigo remoto. 
A rua lembra um quadro cubista 
pintado num momento aflitivo de pesadelo.104 

 
 
Mais adiante no livro, um longo “Nocturno” oferece à leitura a mesma carga de uma 

incursão urbana subjectivamente descrita, com especial acento sobre a sordidez dos 

ambientes e já sinais de uma aguda consciência social na expressão de desigualdades 

(“Casebres, palácios, fome, oiro”, contrastes que surgem mais vincados ainda na última 

dezena de versos do poema). Eis como, na segunda parte deste “Nocturno”, influi o 

sombrio cenário urbano sobre o sujeito: 

 

 Noite… 
 Alagaram a cidade com mistério 
 – que brutos! que brutos os deuses! –  
 Sinto mãos viscosas, repelentes, 
 a apertarem-me os braços; 
 andam fantasmas negros pelas ruas 
 a baterem às portas… 

                                                 
104 A versão deste poema em As Frias Madrugadas (1959), livro em que Namora reúne os seus primeiros 
três volumes de poesia, apresenta, como é habitual no contexto particular da revisão empreendida pelo 
autor, toda uma série de alterações, nomeadamente ao nível da estrutura estrófica e opções lexicais. Se é 
verdade que, em normais circunstâncias de leitura do texto, seria porventura preferível optar pela última 
versão de um dado poema conforme cristalizada e validada pelo seu autor, o certo é que, caso nos 
apoiássemos nas versões finais apresentadas em As Frias Madrugadas, estaríamos a ignorar o poema 
conforme publicado à época que mais nos interessa, em benefício de alterações e novas versões que, se 
bem que últimas e, sob uma certa perspectiva, consequentemente mais legítimas, foram dadas a lume 
cerca de vinte anos mais tarde. Reportar-nos-emos por isso sempre às primeiras versões publicadas dos 
poemas, tanto em relação a Namora com a qualquer outro poeta. Não deixará contudo de ser interessante 
avançar, em um ou outro caso particular, algumas observações relativamente às alterações levadas a cabo 
pelo autor. Para úteis considerações teóricas acerca das questões aqui envolvidas, ilustradas por variados 
exemplos, vide Jacinto do Prado Coelho, “Variantes e variações”, in Ao Contrário de Penélope, Amadora, 
Bertrand, 1976, pp.15-44. 
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 É noite… 
 
 Quem saberá distinguir 
 o bom e o mau 
 as carícias e os punhais?   
 

É verdade que também em Relevos, tal como nos dois primeiros livros de João José 

Cochofel (a quem aliás o poeta Namora dedica um poema apropriadamente intitulado 

“Mar manso”), a mulher centra em si uma parte importante das atenções, afirmando-se 

fonte ora de desejo adolescente ora de desgosto exacerbado. Mas as paisagens vão já 

emergindo, em particular as de maior sordidez ou mistério, e com elas o prenúncio de 

um indivíduo que problematiza, por via da poesia, o seu lugar numa teia difusa de 

figuras e relações, ainda que por ora não deixe de notar (no poema “Indução”): 

  
Há em todas as coisas  

 a marca estranha 
 da minha presença.     
 

 No ano seguinte, Fernando Namora publica Mar de Sargaços105, conjunto de 

poemas no qual, apesar de certa continuada exploração de uma primeira pessoa do 

singular, empenhada em descobrir-se e definir-se por meio de um confessionalismo 

assertivo e por vezes contundente, não é possível deixar de ler um olhar cada vez mais 

votado a tudo quanto o futuro reserva à comunidade dos homens, em detrimento da 

exclusiva interrogação de um destino estritamente pessoal. Libertando-se de um 

ensimesmamento restrito, o “eu” junta-se a esperanças e anseios partilhados pelos seus 

“irmãos”, após um violento processo de desvinculação de um certo sistema de valores a 

partir de certa altura considerado caduco ou inoperante. É que, tal como afirma o sujeito 

poético no primeiro dos seus dez “Poemas bárbaros”, e à imagem do que é possível ler 

noutros poetas da emergência e afirmação do nosso neo-realismo,  

 

 Eu andava perdido do meu verdadeiro caminho,  
 porque julguei minhas a vossa paz e a vossa calma. 
 

                                                 
105 Não resistimos a alvitrar que o título do livro pode ter sido inspirado por uma passagem de Políbio 
Gomes dos Santos (“Por mares de sargaços, / Feitos do suor frio dos meus passos”) no poema 
“Experiência”, do seu livro de estreia As Três Pessoas, publicado um ano antes deste de Namora. De 
acrescentar a este propósito que, em Mar de Sargaços, Namora dedica precisamente a Políbio a parte 
intitulada “Longos braços da noite”, constituída por três poemas. No livro de 1941 Aviso à Navegação, de 
Joaquim Namorado, encontramos também uma referência ao “mar dos sargaços” no poema “A ilha dos 
navios perdidos”. O título do livro de Namora é também o que Álvaro Cunhal dá a um texto sobre a 
infância e juventude nacionais, publicado no nº237 de O Diabo. 
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Desfeito o equívoco, feita a dolorosa transição do egotismo para uma maior consciência 

social, está o indivíduo em condições para se perspectivar em união com o outro, ainda 

que de uma união apenas poeticamente sonhada pareça tratar-se. “Cantar d’amigo” e o 

quarto dos já referidos “Poemas bárbaros” são bem ilustrativos disso. 

  Concomitantemente, acentuando o que em Relevos eram simples vislumbres, 

ganha corpo todo um campo semântico ligado à evasão enquanto processo de libertação 

pessoal e, simultaneamente, conhecimento do outro, independentemente das feições que 

essa alteridade possa assumir. O longo poema “Geografia”, epónimo da primeira parte 

das seis em que se divide o volume, apresenta-se carregado desse desejo de 

exteriorização, quase desnecessariamente hiperbolizado, embora esteja ainda bem 

patente a tensão entre aprisionamento e desejo de fuga que já pudéramos ler em 

Cochofel.    

 

 Meridianos do Mundo, 
à beira da minha vida enquadrada, 
a vossa presença me grita das lonjuras 
e me conta histórias de asas e horizontes 
que os meus olhos esfiados  
nos rectângulos de ferro da minha cela 
adivinharam o sabor. 
 

 

O poema desenvolve-se num crescendo de entusiasmo adolescente, no desenvolvimento 

do qual o sujeito se perspectiva capaz de qualquer coisa, e os seus projectos ganham a 

dimensão de proféticas empresas (“Hora! – hás-de chegar!”). O indivíduo pertence nada 

menos que ao mundo inteiro e todos os homens são já seus irmãos, à boa maneira da 

poesia neo-realista mais exortativa. Porém, caso a nossa leitura estivesse porventura a 

confundir desejo virado para o futuro com a alusão a um projecto já em curso ou já 

concretizado (confusão para qual contribui aliás um poema como “Viagem”), conclui 

assim o sujeito o seu poema, em jeito de inesperado anti-clímax: 

 
 Oh! Mas hoje o meu olhar é ainda aquele ponto fixo e baço 
 para lá de uma janela… 
 

Mar de Sargaços contém com efeito vários poemas que, no possível mapa da mais 

jovem expressão poética da época, poderíamos localizar, aproveitando o motivo 

explorado pelas próprias composições, num cais de partida que deixasse para trás o 

território exclusivo do “eu” rumo a esses apetecíveis “meridianos do mundo”. Cais de 
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partida por ser precisamente esse o lugar de uma viagem entrevista mas ainda não 

plenamente encetada. Poemas como “Pilotagem” (dedicado a Adolfo Casais Monteiro) 

ou “Largada”, entre outros, estão impregnados deste espírito, fundado naturalmente em 

relações de tempo (passado, presente e futuro) às quais dedicaremos de seguida maior 

atenção. Não obstante tudo isto, à última parte de Mar de Sargaços dá Namora o 

adequado título de “Ressaca”, povoando-a de poemas nos quais o sujeito parece vir 

recolher-se de novo na não tão exigente esfera da sua individualidade. É como se as 

anteriores manifestações de ousadia o tivessem esgotado e agora fosse efectivamente 

tempo de “ressaca” e recolhimento. Os próprios títulos dos poemas o sugerem, caso 

pudesse desconfiar-se que este sujeito tivesse irreversivelmente abandonado o espaço da 

sondagem interior. Em “Alheamento” ou “Derramado”, aproxima-se Namora 

inclusivamente do seu companheiro Cochofel na expressão poética de uma certa letargia 

de alma: 

 

 Raro e vazio dia. 
 Calmo e velho dia. 
 Os membros lassos debruados deste cansaço sem porquê. 
 

(…) 
 
Raro e vazio dia 
na minha boca pálida e pouca,    

 sem uma praga para quebrar a magia do teu ópio. 
 
 

Entre combate e ausência (“minha doce fuga”, como lhe chama a dada altura o sujeito), 

o pêndulo perpetua o seu movimento. À teoria de maiores ambições interventivas 

faltava ainda obra adequada que a elevasse a corrente literária. 

Ao atestar directamente e, por assim dizer, de viva voz, a transição entre duas 

gerações literárias contíguas no tempo e antagónicas pela predisposição de alguns dos 

seus representantes para a controvérsia mais acesa, os poemas aqui convocados (aos 

quais poder-se-iam juntar outros de autores posteriormente conotados com o neo-

realismo literário ou, do mesmo modo, momentos da poesia de autores ditos da 

Presença onde é possível vislumbrar algum pendor para o “social”) contribuem de 

forma relevante a dois níveis. Por um lado, ajudam a conhecer e compreender uma zona 

sombreada de intersecções e traços comuns na qual, aquém (ou para além) da rigidez de 

algumas das polémicas travadas, medrou a poesia de finais da década de 1930. Por outro 

lado, estes poemas, naquilo que revelam de uma consciência abrindo-se para um 
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exterior em estado de urgente necessidade, ao mesmo tempo que ocupada ainda com 

inquietações íntimas pelas quais se define o lugar do “eu” no mundo, são já ilustrativos 

do modo muito próprio como a produção poética de anos subsequentes irá perspectivar 

o papel social proposto ao artista. Por outras palavras, é em boa medida no que a poesia 

neo-realista terá de aparentado com os traços que genericamente caracterizam a da 

Presença que residem as fecundas dissonâncias da primeira relativamente à ortodoxia 

crítica e teórica que, conforme vimos, a acompanhou. Tratando nós, como se sabe, deste 

espaço fronteiriço inferior da nossa poesia neo-realista, que é o do seu dealbar, com o 

labor da revista de Régio como pano de fundo, não podemos deixar de pelo menos 

registar que, também no seu limite superior, no limiar da experiência surrealista 

portuguesa, esteve igualmente exposto o nosso neo-realismo poético a fecundos canais 

de transferência, não obstante a improbabilidade a priori de semelhantes relações. É 

que, tal como nos lembra Jorge de Sena,  

 

todas as comodidades da historiografia ou da celebração literárias são falsas, porque nada se 

passa como arrumamos no tempo. Não vivem os homens segundo os séculos em que os 

dividimos; e o isocronismo das épocas não é o mesmo para elas e para as ideias durante elas 

vividas, conforme os tempos e os lugares. De modo que, ao procurarmos estudar a actividade 

literária num dado e arbitrariamente dado período, costumamos fazer tábua rasa das 

coexistências e até das precedências, cuja consideração perturbaria o harmónico e dialéctico 

fluxo que nos apraz extrair da confusa vacilação que é a vida intelectual.106 

 

É este perigo que, no caso concreto da nossa investigação, pretendemos a todo o custo 

evitar.          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
106 “Tentativa de um panorama coordenado da literatura portuguesa de 1901 a 1950”, in Tetracórnio, 
Lisboa, ed. de José Augusto França, 1955, p.3. 
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 2. Tempo e urgência geracional na definição da poesia neo-realista 

 

 Um dos textos teóricos mais importantes do neo-realismo português é sem 

dúvida A Arte e a Vida, do poeta e prosador António Ramos de Almeida (Olinda, Brasil, 

1912 – Porto, 1961), originalmente uma conferência proferida na cidade do Porto, em 

1941, à Associação Cristã da Mocidade107. O objectivo desta sua incursão pela presença 

dos novos escritores neo-realistas na literatura foi precisamente, como se pode ler no 

subtítulo do texto, “o esclarecimento e compreensão da literatura moderna portuguesa e 

da estéril polémica arte pura e arte social”. Falamos deste texto não exclusivamente por 

causa da sua importância à data de publicação, mas também porque ele ilustra uma das 

ideias mais caras a alguns dos representantes do movimento que por esta altura vão 

enchendo inúmeras publicações periódicas com longos excursos sobre a nova geração e 

os seus desafios. De um certo ponto de vista, nomeadamente no seu constante e central 

discurso sobre a extrema ligação da criação artística à realidade social que lhe subjaz, a 

teorização neo-realista, como aliás também muita da subsequente produção poética, 

confere ao particular momento histórico em que se insere uma ênfase muito 

pronunciada108. Esta ênfase poderá parecer por demais evidente e já bastas vezes 

salientada, mas a incompreensão da verdadeira dimensão e consequências de 

semelhante consciência de urgência epocal foi, em parte, responsável por uma leitura 

algo redutora e equivocada da produção literária neo-realista em geral e, em especial, 

por ser o que aqui mais nos interessa, das manifestações poéticas de juventude da nova 

geração.  

Mas voltemos para já ao texto em causa, onde essa ideia surge desde logo 

explicitada. No meio da polémica entre Presença e neo-realismo, António Ramos de 

Almeida rejeita a validade de uma distinção entre arte pura e arte social, preferindo 

acentuar o facto de a urgência ideológica da “nova geração” ser motivada, histórica e 

                                                 
107 ALMEIDA, António Ramos de, A Arte e a Vida, 2ª ed., Livaria Latina, Porto, 1941. 
108 Sem querer sobrecarregar estas considerações com citações exaustivas, permitimo-nos recuperar aqui 
uma passagem de um artigo do já mencionado Albano Nogueira (“«Arte pela Arte» e «Arte Social»: Mais 
notas sobre um debate inútil”, O Diabo, nº105, 26.06.1936, pp.8, 15), bem elucidativo da forma como a 
questão era colocada no debate intelectual da época: “Vivemos agora um momento histórico que, apesar 
de o poder ser pela sua indecisão (prazer que reservamos para a manhosa diplomacia internacional), 
melhor se caracteriza quando definido como momento de choque. Choque entre dois mundos: um 
consolidado e em desgaste, outro sonhado e já, porventura, em ensaio – eis o que, se em síntese, se pode 
dar como real definição deste momento grave”.  
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socialmente, por tensões às quais os precedentes modernismos não se haviam 

encontrado sujeitos, ou que lhes teriam motivado outros rumos de natureza estética109. 

Como é possível verificar por uma leitura relativamente atenta da sua intervenção, a 

crítica do autor à literatura presencista não é, de modo algum, de natureza intrínseca ou 

essencialista, mas sim sempre iluminada por uma significativa atenção prestada às 

condições sociais e económicas contemporâneas do ser humano numa dada época, um 

raciocínio de inspiração marxista que, como é fácil de imaginar, atravessa muito do 

ensaísmo da primeira fase no neo-realismo português, uma vez transposta a (talvez 

curta) distância entre o republicanismo e o anarquismo e a afirmação de posições de 

natureza marxista.  

Neste seu texto fundamental, António Ramos de Almeida vai discorrendo sobre 

as primeiras décadas sombrias do século XX, sublinhando as guerras, a derrota dos 

idealismos, o capitalismo cego. E depois pergunta: “e o que fizeram, que estão fazendo 

a Cultura e a Arte perante tal desordem?”110 A crítica do autor à chamada arte pura parte 

precisamente da convicção de que o criador tem um absoluto dever de responder às 

necessidades, diríamos morais, do tempo em que vive. É esta importância conferida à 

desejável projecção exterior do fenómeno artístico que o leva a apontar o dedo a uma 

“moderna literatura subjectivista, que animada pelo freudismo e pelo bergsonismo perde 

completamente o pé com a realidade exterior e se afunda cada vez mais no homem e nos 

seus complexos”111. Com apoio na leitura de A Arte e a Vida, bem como em outros 

textos de intervenção crítica e teórica da época, seria possível então concluir que, em 

boa medida, muitas das leituras que ao longo das décadas se foram fazendo da literatura 

neo-realista portuguesa partiram da errónea convicção de que a essas produções 

presidiria uma determinada e absoluta noção de “arte social”, esquecendo-se o 

importantíssimo pormenor de que essa noção, ao invés de pretender afirmar-se absoluta 

ou intemporal, é sim quase sempre fundamentada por questões de urgência geracional, 

as quais motivam, na maior parte dos casos, críticas mais ou menos duras ao 

alheamento de certa poesia dita subjectivista relativamente a determinadas condições 

histórico-sociais, por demais associadas às grandes tragédias políticas e económicas das 

primeiras décadas do século XX. É esse alheamento (ou alienação, para utilizar um 

                                                 
109 Anos antes, num artigo acerca de José Régio intitulado “Um livro, um crítico, uma questão” (O Diabo, 
nº176, 06.02.1938, p.4), já António Ramos de Almeida aflorara o problema, concluindo logo na altura 
que “a polémica arte pela arte – arte social em termos absolutos, teoréticos e gerais, não tem sentido, 
reduz-se a uma simples questão de palavras.” 
110 ALMEIDA, António Ramos de, obra cit., pg.31. 
111 Id., ibid., pg.39. 
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vocábulo bastante em voga à época) que o neo-realismo encara como inequívoco sinal 

de caducidade da Presença. E para muitos dos “novos” esse é, por conseguinte, a 

principal recriminação a fazer à geração concentrada em torno da revista de Régio, e 

não propriamente a sua produção literária ou exercícios estéticos. Mário Dionísio, por 

exemplo, chega a afirmar, em artigo de 1939112, que “a obra desses escritores teve a sua 

utilidade na evolução da nossa literatura, na criação da nossa literatura moderna. (…) 

Mais que isso: foi indispensável”. Único e decisivo senão: “não obstante a utilidade que 

as suas obras tiveram e o belo documento artístico duma época que elas representam, 

(…) o seu período passou”. Quer se critique explicitamente as (diversas) propostas da 

Presença quer se fale exclusivamente sobre a literatura da nova geração, esta associação 

de um pendor mais social em literatura às contingências da atribulada época vivida, às 

quais é impossível fazer vista grossa, é por conseguinte um raciocínio nuclear no 

pensamento que irá constituir a base teórica do neo-realismo português. Para alguns, 

como para Fernando Augusto, o próprio conceito de arte social ou arte comprometida 

não faria até grande sentido num contexto espácio-temporal que não aquele em 

particular, chegando a admitir-se, ainda que apenas implicitamente, uma certa 

descaracterização do próprio fenómeno artístico pelo facto de se irmanar, ainda que 

circunstancialmente, com as decisivas aspirações sociais e políticas da nova geração. 

Deste modo, para o autor, “a Arte, em si, devia ser apenas ARTE; mas, dado o momento 

actual do século XX, a Arte deixou de o ser, até certo ponto, para se fundirem [sic] num 

meio de combate contra as ideias que o tempo nos mostrou serem inaproveitáveis”113. 

Deste modo, ao lermos e relermos as importantes profissões de fé por um “novo 

humanismo” em Portugal, as invectivas mais ou menos contundentes contra a literatura 

presencista, e a afirmação da justeza e urgência de uma literatura verdadeiramente 

comprometida, é recorrente identificarmos referências precisas a um contexto histórico 

concreto (que procurámos já ao de leve caracterizar), enquanto factor determinante da 

posição avançada e defendida. Em grande parte dos casos, evita-se portanto, deliberada 

ou inconscientemente, falar de uma perspectiva abstracta do fenómeno artístico ou do 

papel do intelectual na sociedade. Aborda-se repetidamente o tema, é certo, mas 

frisando quase sempre a emergência (ou a vigência já) de um período prenhe de 

urgentes particularidades. Porém, a lógica não é a de um mero “agora deve ser assim”, 

por oposição a um passado onde tais urgências não se verificavam. Trata-se de revestir, 

                                                 
112 “S.O.S. geração em perigo”, O Diabo, nº248, 24.06.1939, pp.1, 12. 
113 AUGUSTO, Fernando, “A humana literatura do Brasil”, Pensamento, nº111, p.27. 
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e com algum sucesso argumentativo, o contexto histórico contemporâneo de uma aura 

especial, conferindo-lhe o estatuto de ponto de viragem, período iluminado em que, 

mais do que “agora deve ser”, se proclama o “agora não pode ser de outra forma”. São 

inúmeros os exemplos deste tipo de consciência histórica e social, principalmente nesse 

corpo de textos teóricos do neo-realismo português114. Por mais variadas que sejam as 

formulações, todas elas se reportam ao que Armando Bacelar chamou de “época 

decisiva, em que tudo está em jogo”115. Também o poeta Joaquim Namorado, em artigo 

publicado na revista Sol Nascente116, nos fala desta determinante temporal: “à 

inquietação dos espíritos não corresponde já, no momento actual, a arte dos Proust, dos 

Lawrence, dos Mann”. Para Namorado é inegável “a existência de uma nova concepção 

do mundo, duma nova maneira de viver, duma outra consciência”. Os exemplos desta 

noção de especificidade fundamental da época corrente perpassam de um modo geral 

toda a argumentação em favor de uma literatura comprometida com o projecto social e 

político dos seus arautos, possibilitando concluir que, caso fossem diferentes as 

condições históricas por demais atestadas pela Guerra Civil Espanhola, no mínimo 

algum lugar teria sido concedido ou tolerado a produções mais intimistas ou 

descomprometidas. Deste modo, e para concluir, na defesa de uma literatura mais 

empenhada e interventiva não parece estar envolvida qualquer ideia de progresso ou 

evolução positiva. A arte não é encarada como progredindo de um plano de enfoque 

mais intimista ou metafísico para um estádio de prevalência de uma qualquer traçada 

função social. Tanto quanto nos é possível ler, não se vê a passagem de uma para outra 

noção de arte como uma irreversível conquista ou avanço evolutivo. A arte muda (ou 

deve mudar) por contingência da história, o que em boa parte é ilustrado por todas as 

instâncias, na poesia neo-realista, em que é expressa uma fundamental e problemática 

consciência do tempo histórico. Consequentemente, será muitas vezes aí, na relação do 

sujeito com o seu tempo, que se nos oferecem à leitura algumas das facetas mais 

ambíguas e ao mesmo tempo inventivas da poesia desses anos. 

                                                 
114 Num desses textos, assinado por Álvaro Marinha de Campos e no qual se comenta certas “Opiniões de 
António Machado” (O Diabo, nº28, 06.01.1935, p.5), o autor critica o poeta espanhol por este sugerir, em 
entrevista a um jornal do país vizinho, que talvez aquela época não fosse tão especial quanto isso e que, 
porventura, “dentro de alguns anos toda esta agitação, tudo quanto agora sucede, não tenha importância 
nenhuma”. Perante isto, Marinha de Campos não esconde a sua indignação: “Como admitir – objectamos 
nós – que um período histórico no decurso do qual se regista não só a guerra mais universal da história de 
todos os tempos, como também a revolução social mais profunda, eclodida no maior país do mundo, – 
como admitir, repetimos, que um tal período histórico possa não ter importância nenhuma?”  
115 “A arte e o público”, Vértice, nº44, Jan. 1947, p.269. 
116 “Do neo-romantismo: o sentido heróico da vida na obra de Jorge Amado”, Sol Nascente, nºs43-44, 
p.22. 
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É no seminal texto do russo Georg Plekhanov Arte e Vida Social (1911)117 que 

acreditamos poder encontrar uma das origens da referida fundamentação de natureza 

histórica, com um agudo sentido do tempo presente, que tantas vezes serviu de sustento 

à nova geração para justificar e defender as suas posições. De lembrar que esta é 

unanimemente considerada uma das obras de maior influência sobre o neo-realismo 

português, tratando-se de uma reflexão sobre a já então antiga e labiríntica questão da 

arte pura versus arte social118. Conferência proferida por Plekhanov e posteriormente 

revista pelo autor, Arte e Vida Social terá inspirado, por exemplo, Alves Redol na sua 

célebre conferência de Vila Franca de Xira, sendo de notar que o próprio registo de 

conferência ilustra por si mesmo certo propósito de intervenção pública imediata, 

perante as necessidades do tempo. Plekhanov afirma que a questão em causa, posta em 

absoluto abstracto, encontra-se mal colocada, fazendo-a o teórico russo depender de 

circunstâncias sociais específicas, em que uma ou outra das posições, a defesa da “arte 

pura” ou da “arte social”, adquira maior preponderância. O autor questiona-se 

seguidamente sobre as “principais condições sociais que fazem com que, nos artistas e 

nas pessoas vivamente interessadas pela criação artística, nasça e se reforce a 

tendência”119 para uma e outra posições. Plekhanov conclui que a tendência para a arte 

pela arte surge onde existe um desacordo entre os artistas e o meio social que os rodeia, 

fornecendo o exemplo dos românticos e parnasianos franceses. Também relativamente 

aos modernismos, um pouco por toda a Europa, parece fazer este raciocínio algum 

sentido, sendo inúmeros e quase violentos os exemplos dessa cisão entre a produção 

artística e o público mais generalizado. A tendência seria outra “onde existir uma 

simpatia recíproca entre uma parte importante da sociedade e os que se interessam mais 

ou menos activamente pela criação artística”120. Mais uma vez, também aqui não se 

trata de uma perspectiva sobre a natureza intrínseca das produções artísticas, mas sim 

uma problematização da necessidade, ou inevitabilidade, de a arte se coadunar com 

aquilo que o momento histórico lhe exige ou solicita. Mais uma vez nos cabe acentuar 

                                                 
117 Lisboa, Moraes Editores, 1977. 
118 Na sua dissertação de licenciatura intitulada The Neo-realist Novel in Portugal: Literature as Political 
Weapon (New York, New York University, 1973), Gregory McNab faz notar que esta obra de Plekhanov 
era conhecida em Portugal desde meados da década de 1930. Com efeito, o livro é logo em 1934 citado 
por Vicente Martins, no seu texto “Ars nuova” (Gleba, Novembro 1934, pp.4-5), e por Ferreira de Castro 
no já mencionado artigo “Literatura social brasileira” (O Diabo, nº10, 02.09.1934, p.5). João Madeira 
(obra cit., p.120) acrescenta ainda que a obra de Plekhanov fora logo em 1931 parcialmente publicada no 
nº9 do jornal O Reducto.  
119 PLEKHANOV, Georg, obra cit., p.11. 
120 Id., ibid., p.14. 
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que uma correcta compreensão deste pequeno grande detalhe teria em parte evitado 

tantas leituras desconfiadas de certa produção literária neo-realista em Portugal, 

independentemente de quaisquer juízos valorativos que se tenham feito ou possam fazer 

sobre determinada obra ou autor. É que, tal como já foi referido, vamos também 

encontrar o peso do tempo, dessa absoluta necessidade histórica, na própria obra de 

alguns poetas neo-realistas, agora enquanto substrato inequívoco dos próprios poemas. 

Dir-se-ia que aqui a produção poética materializa em texto um espírito de geração que 

também o texto teórico patenteia, se bem que, com iremos desde já testemunhar, a 

relação com o tempo presente, nas suas oposições ao passado e a um futuro 

confiantemente entrevisto, ponha mais em evidência a experiência pessoal específica de 

determinado sujeito poético, mais ou menos seguro de si, do que propriamente o 

projecto global de uma geração que comunga de um mesmo momento histórico.  

A experiência do tempo aparece de modo acentuado em frequentes oposições 

entre passado e presente, e também entre presente e futuro. À primeira instância 

pertencem composições tanto de tom manifestamente desolado como de pendor 

optimista em relação a um presente encarado como ponto de viragem para um futuro 

mais justo e fraterno. Nos casos de uma apreciação negativa do presente, a memória é 

invocada muitas vezes através do uso do pretérito imperfeito verbal, e deste modo são 

recordados tempos de inocência e felicidade, aos quais o sujeito poético muitas vezes 

opõe o “hoje” contaminado pelo peso da opressão social e, inevitavelmente, pelo 

estigma das guerras a grande escala. Ilustrado em alguns dos mais belos momentos da 

poesia de Manuel da Fonseca, esse exercício da memória pessoal é justamente uma das 

singulares facetas de uma poesia que à partida estaria menos predisposta para a 

expressão do intimismo. Para além dessas multiformes relações entre passado, presente 

e futuro, e em consonância com uma lúcida consciência do tempo histórico em que se 

move, irá o sujeito de uma parte da nossa poesia neo-realista dar conta em verso do 

próprio processo pelo qual adere, enquanto poeta ou não, às solicitações do seu tempo. 

Assim pretende a nova geração concretizar a transição para uma literatura capaz de ter 

algum efeito no curso da história, procurando, sem sucesso absoluto, superar os 

momentos de atribulada introspecção que, como vimos, povoam os primeiros livros de 

alguns dos seus representantes. 
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2.1. Manuel da Fonseca e o exercício da memória 

 

Pela forma muito particular como se integra na sua geração, cabe aqui começar 

por falar de Manuel da Fonseca (Santiago do Cacém, 1911 – Lisboa, 1993) e da poesia 

com que se deu a conhecer numa primeira fase, antes da sua afirmação como romancista 

e contista de considerável envergadura no panorama do neo-realismo em Portugal. 

Antes da inclusão do seu livro Planície na colecção “Novo Cancioneiro”, Manuel da 

Fonseca estreou-se no género poético com o título Rosa dos Ventos121, edição que, 

segundo testemunho de Mário Dionísio, foi possibilitada pela empenhada cotização de 

um grupo de amigos próximos, confessamente identificados com a voz do poeta em 

causa122. Neste “estudo” introdutório à obra do poeta, é ainda Dionísio quem fala 

precisamente de “uma imagem ideal de vida que, na poesia de Manuel da Fonseca, 

quase sempre se identifica com tudo o que a infância e a adolescência têm de ingénuo e 

generoso e transparente e que a vida embacia, adultera e destrói”. Sem dúvida que, 

desde os primeiros momentos (as primeiras composições) da obra poética do autor de 

Santiago do Cacém, a avaliação do presente momento histórico se irá desenvolver mais 

numa oposição em relação a um passado de inocente felicidade do que propriamente a 

um futuro em que, pelo combate cívico e político, o homem poder-se-ia libertar, 

aspirando a uma sociedade mais igualitária. Deste modo, o exercício da memória a que 

Manuel da Fonseca se dedica, enquadrando-se por um lado na recuperação de um certo 

ambiente rural ou semi-rural a que se dedica a literatura neo-realista, acaba por 

acrescentar às reflexões teóricas subjacentes ao movimento um singular olhar sobre o 

passado. Singular porque não encarado por relação com a tábua cronológica da história 

mais ou menos recente, mas sim, como aliás cabe à poesia, de acordo com uma 

perspectiva íntima sobre a experiência pessoal de um sujeito.   

O livro inaugural de Manuel da Fonseca surge dividido em partes motivadas 

pelos ambientes ou motivos inspiradores dos poemas que as constituem, apresentadas 

nesse registo aparentemente descritivo, em jeito de mera etiquetagem, que em certa 

medida caracteriza as primeiras incursões poéticas nova geração: “Sete canções da 

vida”, “Canções da beira-mar”, “O vagabundo e outros motivos alentejanos”, “Poemas 

da infância” e simplesmente “Poemas” (primeira e segunda partes). É desde logo na 
                                                 
121 Lisboa, ed. do autor, 1940. 
122 “Manuel da Fonseca”, estudo a Poemas Completos, de Manuel da Fonseca, Lisboa, Portugália, 3ª ed., 
1969, p.xv.  
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primeira parte do livro que é possível ler a presença de uma dicotomia de natureza 

temporal, processada de um ponto de vista pessoal. Apesar de não registar uma primeira 

pessoa gramatical, a “Terceira” canção da vida inaugura a utilização do imperfeito 

verbal como recurso fundamental na sugestão desta oposição entre passado e um 

presente de contornos ainda vagos. O poema descreve nas suas primeiras estrofes um 

ambiente bucólico e idílico onde “a frauta de Pan” dá azo ao bailado de “feixes de 

corpos, nítidos, tombando / desfeitos de cor entre a folhagem verde”. A descrição 

empreendida, ainda num registo de mera observação de um quadro, é rematada por uma 

estrofe que em muito acentua a sugestão de perda do momento em causa, perante a 

eminência de um outro tempo, ainda vago e insuspeito: 

  

 Era a vida-plena nos risos claros 
 E nas cabeças caídas sobre as espáduas, 
 … … … … … … … … … … … … … … 
 Para lá da manhã fria, nas planícies áridas, 
 nas ruas tortuosas e nos templos, 

a humanidade vestindo sonhos rezava…  
 

Apesar da presença de uma certa ruralidade harmoniosa e de pouco habituais referências 

à mitologia clássica, este poema apresenta já portanto elementos que subtilmente vão 

introduzindo uma dissonância em relação a uma total plenitude. Parte do impacto do 

poema passa por uma certa desilusão, subentendida no recurso à referida opção verbal. 

A descrição da natureza é algo distante, o resultado de um momento de memória triste.  

 Esta incursão pela memória, com tons de tragicidade humana (em que um drama 

de traço pessoal porventura funciona como “emblema” de uma tragédia mais geral), 

atinge ainda em Rosa dos Ventos momentos de maior contundência, como por exemplo 

no poema simplesmente intitulado “Canção”, incluído no conjunto de “O vagabundo e 

outros motivos alentejanos”. O poema faz justiça, tanto em termos de estrutura como de 

concretização verbal, ao título com que se apresenta. Quem nos fala (ou canta, como 

parece querer ser o caso) é um anónimo “maltês”, um vagabundo alentejano como 

tantos outros. Com o recurso a este sujeito poético, numa espécie de concessão de voz a 

quem por hábito não a teria ou faria ouvir, o poeta concede a outrem espaço para a 

memória, num movimento de transferência que mais adiante merecerá algumas 

importantes considerações quando abordarmos as estratégias de autenticação do 

discurso poético neo-realista. O que aqui e agora nos interessa, como não deverá ser 

esquecido, é a grande oposição que se desenvolve entre passado e presente, por acção de 
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uma rememoração íntima, uma oposição que neste poema nos surge absolutamente 

violenta e marcada por esse atroz e indeterminado “ano de grande fome”. O poema é de 

profunda desgraça, como desgraçada tem de ser forçosamente a lembrança de um 

passado proveitoso por oposição ao presente de irremediável miséria. A resignação do 

sujeito poético anónimo, “tornado” maltês e, talvez por isso mesmo, com as suas 

capacidades de relato potenciadas e legitimadas, é tão larga quão simples é a 

identificação das causas para a extinção da sua “boa enxada / donde tirava o sustento”, e 

que para ele significava abundância de trabalho e a prosperidade da vida familiar: nada 

mais que a “grande fome”, depois da qual a mulher teve de ir trabalhar para longe, a 

filha enveredou pela prostituição123 e o próprio sujeito poético se viu obrigado a partir, 

“pelas estradas do acaso / com a manta de maltês!...”. Quer se entenda a causa de 

tamanha tragédia como fatalidade à qual soçobram em primeiro lugar os mais 

desfavorecidos, quer se veja nela, por raciocínios de pendor mais ideológico, o culminar 

de um progressivo processo de exploração do homem pelo homem, o que é certo é que 

em “Canção”, pesadas todas as coisas, a existência parece ser mais simples e fatal que 

qualquer processo de emancipação política. Manuel da Fonseca parece mais interessado 

na presente e absoluta tragédia do povo trabalhador, por oposição a um passado de 

quase lírica plenitude, do que propriamente numa qualquer exortação a uma luta 

organizada e plena de esperança. Todos os vários complementos circunstanciais de 

causa para a vigente situação, catalogados em todos os possíveis textos de intervenção 

social, podem simplesmente resumir-se a um único e brutal sintagma: “no ano da 

grande fome”.  

Exercício maior da recuperação de uma certa felicidade passada e 

irreversivelmente perdida é, ainda em Rosa dos Ventos, o singular conjunto constituído 

                                                 
123 De assinalar que, já em 1937, Manuel da Fonseca participara no único número da já mencionada 
publicação de Coimbra Cadernos da Juventude com o poema “Santas de sofrer”, composição de algum 
sentimentalismo imaturo, onde focava a prostituição já com um certo tom neo-realista de quem conhece 
os sofrimentos do estereótipo social em questão e pode para eles oferecer algum lenitivo pelo simples 
acto de uma compreensão solidária e sua manifestação artística. A figura da prostituta enquanto vítima e 
simultaneamente trágico sintoma da sociedade é recorrente no panorama da poesia de cariz social vinda a 
lume por estes anos. Num registo diferente, de maior entrega aos prazeres carnais sem grande 
preocupação pelo drama da mulher que se prostitui, temos o poema “Lupanar”, de Fernando Namora, 
incluído na sua estreia Relevos, livro de 1938 onde o poema “Rua do Siriry”, dedicado ao brasileiro 
Amando Fontes (autor de um influente romance de 1937 com esse título), explora o mesmo tema, se bem 
que em tom mais solidário e condoído. Anos mais tarde, só para dar mais um exemplo, Sidónio Muralha 
irá traçar na sua estreia Beco (1941) um retrato frio e cru de uma “Maria fácil”, “a que se deu sem sonho e 
sem boda”, a primeira das várias incursões poéticas de Muralha pelo tema da prostituição e suas ambíguas 
protagonistas. 
 



 
 

90 

pelos cinco “Poemas da infância”124. Para além da acentuação de um intimismo que, tal 

como noutros poetas, destoa sobremaneira dos propósitos anunciados pela ortodoxia do 

movimento, a memória é aqui, em nosso entender, o verdadeiro móbil dos poemas. 

Tratando diversamente das brincadeiras de infância (o “vidro extraordinário” do Tóino, 

o “jogo do pião”, o “jogo das cinco pedrinhas”) ou do dealbar da sexualidade (“os seios 

nascendo debaixo das blusas”), momentos da vida passada do sujeito poético onde surge 

claramente relevada a simplicidade da vida sem o trabalho, sem os dias pesados, o que 

acaba por sobressair nestes poemas em verso livre e de estrutura métrica e estrófica 

desigual é precisamente um passado a que não poderá voltar-se: “nunca mais jogámos o 

jogo das cinco pedrinhas!...” Daí Maria de Lourdes Belchior reconhecer que, no caso 

particular de Manuel da Fonseca, o que aliás se estende à obra de outros da geração do 

“Novo Cancioneiro”, “a oposição entre o sonho e a vida resulta do confronto entre o 

passado e o presente”125, binómios aos quais acrescentaríamos por conseguinte o da a 

infância (a idade de uma despreocupada inocência) versus a maturidade adulta, a qual 

inevitavelmente acarreta uma amarga consciência das injustiças e desigualdades sociais.  

Por outro lado, a memória decorre por vezes, como no “segundo” poema da 

infância, de uma explícita necessidade de indagar algo do passado, procurando assim 

resgatá-lo para o reviver no discurso poético. O passado da infância e da adolescência é 

por conseguinte reencenado. No “terceiro” e “quinto” destes poemas, o sujeito chega 

mesmo como que a suspender o seu exercício de rememoração para se recolocar nada 

mais nada menos que num determinado momento do passado. “Estou perto de ti cheio 

de receio”, inicia o sujeito o “quinto” poema, revivendo assim um momento passado de 

profunda carga emocional. No “terceiro” poema, ele reproduz (ou reformula, ou 

introduz, intervindo assim deliberadamente no passado) uma interpelação à mãe da sua 

namorada de infância. Mais adiante no livro, o passado acorre ao discurso do sujeito, 

mesmo em instâncias onde outro aparentaria ser o tema central. No longo poema 

“Manhã de Maio”, o sujeito deambula por um parque sossegado, entremeando 

circunstanciais descrições do ambiente envolvente com fogachos de imaginação e, 

inevitavelmente, de memória.  

                                                 
124 Não sendo comum no contexto da nossa primeira poesia neo-realista, encontramos o tema da 
recordação da infância, com descrições concretas de elementos particulares do imaginário pessoal do 
autor, no conjunto de quatro poemas intitulado “Retratos de família”, de Fernando Namora. Incluído em 
Mar de Sargaços, aí se antecipam já alguns dos motivos e cenários de aldeia que pouco tempo mais tarde 
irão povoar Terra, o terceiro poemário do autor.   
125 “Da poesia de Manuel da Fonseca ou a demanda do paraíso”, in Três Ensaios Sobre a Obra de Manuel 
da Fonseca, Lisboa, Seara Nova/Editorial Comunicação, 1980, p.42. 
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Quando eu era menino… 
Ah, só agora penso que fui menino 
e o que isso é maravilhoso ter-se sido! 

 
 
Também neste poema em particular se trata de recordar a infância, suspirando 

porventura por uma consciência menos acesa da crua realidade quotidiana. Deste modo, 

tanto neste com em bastantes outros poemas do nosso primeiro neo-realismo, estamos 

perante aquilo que Carlos Reis, a propósito de “Mataram a tuna” (de Planície), descreve 

como “movimento dialéctico feito da confrontação de presente monótono e abúlico com 

o passado festivo e dinâmico”126. 

A inventividade ou relativa dissonância destes poemas em relação a certo 

receituário teórico neo-realista reside precisamente na manifestação de uma consciência 

pessoal do tempo que dificilmente se pode identificar com o mais geral espírito de 

drama e combate comuns que outros poemas exprimem ao tratar igualmente de relações 

e tensões entre tempos históricos. Estivesse a nossa leitura alheia ao lugar de Manuel da 

Fonseca no seio da geração que Dionísio tão bem descreve no mencionado “estudo” 

introdutório à reunião da sua poesia, não lograríamos, pela leitura dos referidos “poemas 

da infância”, compreender que o espírito genericamente celebrado pelo movimento 

privilegiou acima de tudo uma visão geracional da sua contemporaneidade histórica, 

nomeadamente na prefiguração de um futuro prenhe de esperanças para toda a 

humanidade. A título de exemplo, a “Quarta” canção da vida, do mesmo Manuel da 

Fonseca, investe já um acento diferente na oposição entre passado e presente, tanto no 

tipo de mensagem como ao nível da intensidade da expressão poética. O sujeito adere à 

primeira pessoa do plural, num tom geracional de que, em outras instâncias, outros 

poetas irão fazer uso recorrente. O passado é agora introduzido (e descrito) por meio de 

uma estrutura anafórica centrada num significativo “depois que”. Este passado parece 

tratar-se de um tempo de voraz aprendizagem, metaforizada em incansáveis viagens por 

todas as paisagens naturais imagináveis (“nossos pés andaram toda a terra”). O presente 

é agora um momento em que, passada a aventura por essas “estradas do mundo”, 

espécie de período de formação e maturação pessoais a que a poesia do neo-realismo 

português concede especial enfoque, o sujeito poético sabe muito bem aquilo que urge 

fazer. Sabe e necessita de exortar o seu próximo, em dois versos cujo poder militante 

                                                 
126 Obra cit., p.467. 
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não se repetirá muitas vezes com tanta veemência na obra poética de Manuel da 

Fonseca:  

 

 – porque não vamos colher os frutos que nós semeámos? 
porque não vamos, irmãos, porque não vamos? 
 
 
 
 

2.2. O tempo em verso: ontem, hoje e amanhã 
 

Para além da recuperação que um poeta como Manuel da Fonseca faz de um 

passado de plenitude infantil, o que sem dúvida contribui para de certo modo acentuar a 

sua individualidade no seio da geração (associada aos particularismos do Alentejo 

enquanto espaço físico e social), encontramos na poesia mais empenhada da época a 

expressão múltipla e variada das relações entre passado, presente e futuro enquanto 

meio particularmente fértil de manifestar essa já mencionada consciência aguda do 

tempo histórico que parece caracterizar a geração neo-realista portuguesa, tanto no seu 

discurso teórico como no poético. Entre o passado e a hora presente estabelecem-se 

tanto oposições de saldo positivo como negativo, por meio das quais os poemas 

orientam os seus propósitos mais militantes. Deste modo, não só a um presente 

desolador se opõe um passado mais ou menos harmonioso (como em Manuel da 

Fonseca), como também somos confrontados com retratos de um passado de exploração 

e opressão sociais, dos quais se demarca um “agora” que em tudo pode ser diferente. O 

presente traz consigo não só a consciência da dimensão e natureza de semelhantes 

iniquidades (por meio de uma subentendida formação ideológica do indivíduo com 

consequente adesão ao combate), como também a absoluta convicção nas possibilidades 

de uma união entre os homens, movidos por propósitos comuns.  

Nos poemas em que se desenvolve certa oposição entre presente e futuro, o 

entusiasmo parece ser naturalmente a nota dominante, aparentemente potenciado pela 

exortação à luta e à mudança que a própria escrita possibilita, prefigurando. O presente 

continua sem dúvida a ser o momento de urgência histórica, na linha do pensamento 

teórico que já tivemos oportunidade de mencionar. Por vezes, esse sentido de tempo e 

da urgência presente surge inclusivamente explicitado no próprio título de um poema ou 

de uma obra, como por exemplo no livro de Augusto dos Santos Abranches, Poemas de 
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Hoje (1942)127. Mas tendo em conta que o presente é o que precisamente urge alterar, os 

poemas confrontam muitas vezes a leitura com todo o peso revolucionário da palavra 

“amanhã”. O amanhã da mudança, o amanhã da largada e da partida, o amanhã que urge 

alcançar para que tudo seja diferente, em todas as suas possíveis alegorias. Estas 

prefigurações neo-realistas de um futuro conquistado pela nova geração, mesmo 

tomando a forma de um frágil desejo por oposição a assertivas construções de um 

amanhã já entrevisto, enquadram as incursões poéticas desses anos naquilo que um 

autor como George Thomson identifica como estando na origem de toda a poesia: a 

necessidade ou profundo desejo de impor a ilusão à realidade de forma a forçar ou 

ensaiar a sua transformação128.  

Dois anos antes do livro inaugural de Manuel da Fonseca, estreara-se em poesia 

António Ramos de Almeida, precisamente aquele que procuraria anos mais tarde, na já 

mencionada conferência A Arte e a Vida, esclarecer os termos em que, na sua opinião, 

deveria ser colocada a questão da relação entre “arte pura” e “arte social”. Ao seu 

primeiro livro de poesia deu o autor o título de Sinal de Alarme, título sem dúvida por 

demais significativo, sugerindo desde logo um presente momento de urgência e a 

absoluta necessidade de uma mudança ou, perante a seriedade do alarme, de uma 

salvação. Estamos a falar de um livro que é por muitos considerado a primeira 

verdadeira manifestação poética do nosso neo-realismo, pelo que não é de menosprezar 

o facto de já nestes textos encontrarmos vincada a sugestão de que a mensagem 

fundamental do livro e o ror de dramas e conflitos, quer pessoais quer de cariz 

geracional, nele constantes são determinados por um contexto histórico específico, e 

não por qualquer absoluta noção de arte que ao poema exigisse, por princípio 

intemporal, a expressão das tensões que aí é possível ler. 

 Logo no primeiro poema, intitulado “Prefácio”129, o sujeito poético dirige-se à 

figura materna como forma de abordar e problematizar a sua própria condição pessoal, 

                                                 
127 Apesar de no final de Terra, da autoria de Fernando Namora e primeiro título da colecção “Novo 
Cancioneiro”, esta estreia poética de Augusto dos Santos Abranches aparecer anunciada como livro a 
publicar “proximamente, entre outros”, na dita colecção, o livro seria editado fora dela, se bem que, ainda 
assim, com a chancela da Portugália.    
128 THOMSON, George, Marxismo e Poesia, Lisboa, Teorema, 1977. 
129 Para além de, em muitos casos, serem dedicados a autores contemporâneos do poeta, numa espécie de 
convocatória geral para o combate que se pretendia travar, uma grande parte dos poemas apresenta este 
tipo de título abstracizante e algo lacónico, de um só substantivo. Nisto parece o neo-realismo continuar 
um pouco aquilo que também verificamos em alguns dos textos da poesia presencista. Neste volume de 
Ramos de Almeida, como em outros livros, uma só palavra descreve aquilo que o poema é ou pretende 
ser, quer em termos de uma espécie de explicitação do tipo de discurso em causa (“Prefácio”, “Crónica” 
ou “Prece”, por exemplo), quer ao nível de uma directa descrição do seu conteúdo (“Posição”, 
“Pormenor” ou “Atitude”) 
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desenvolvendo-se desde logo uma oposição entre o “menino” frágil, inocente e crédulo, 

próximo da imagem da criança despreocupada que povoa os “Poemas da infância” de 

Manuel da Fonseca, e o adulto actual, “o teu filho revoltado”, consciente das agruras da 

existência, mas porém ainda não especialmente esperançado em qualquer tipo de 

redenção ou salvação. Nesta espécie de cotejo entre dois tempos manifestamente 

diferentes, a figura materna oferece, tanto neste como em outros poemas da época, a 

possibilidade de o sujeito questionar a mudança sofrida e exprimir a tensão que daí 

decorre. A mãe é uma espécie de silencioso ouvinte de desabafos, conhecedor do 

trajecto do sujeito e a este intimamente ligado por laços naturais e afectivos. Estamos 

aqui, portanto, no âmbito daquilo que poderíamos genericamente chamar de uma 

apreciação negativa ou pessimista do presente, sendo sobretudo acentuados os 

obstáculos em detrimento das possibilidades. Também aqui, tal como em Manuel da 

Fonseca, o percurso da inocência infantil até uma consciência exacta da existência não 

constitui motivo de especial orgulho ou sentimento de conquista, bem pelo contrário: 

 

O teu menino d’oiro 
Já não olha para o céu  
À espera da justiça 
Que havia na mão de Deus.   

 

“Prefácio” é um poema essencialmente de perda (de inocência, de ilusões), inscrevendo-

se por isso numa certa poética neo-realista do sujeito enquanto vítima simultaneamente 

inesperada e necessária do tempo histórico. Como iremos adiante ver num poeta como 

Joaquim Namorado, as agruras do mundo despertam violentamente o indivíduo de uma 

paz infantil e algo ingénua para a inquieta e dolorosa consciência de um presente de 

desdita e sofrimento130. O conhecimento acarreta sempre alguma angústia.  

 
 O teu menino perdeu 
 A primitiva inocência 
 E tem agora a ciência 
 De saber para que viveu. 
 
 (…) 
 O teu menino, hoje, sabe 
 As estranhas brincadeiras 
 Das tragédias de uma vida. 

 

                                                 
130 Poderíamos incluir ainda nesta linha temática da perda que a maturidade necessariamente implica dois 
poemas de Búzio, de João José Cochofel, com os títulos “Paraíso perdido” e “Caixinha de música”.  
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O “sinal de alarme” de António Ramos de Almeida parece assim ser motivado 

por certa presente desesperança perante as dificuldades da vida, acentuando-se as 

contradições do ser e da existência, num tom que partilha pouco do entusiasmo de que 

se reveste, em alguns textos teóricos, o dealbar da reacção à lassidão e indiferença 

presencistas. Não obstante ainda a braços com questões de urgente resolução (“Mas 

vivo num labirinto, / procuro-me sem me encontrar”, assume o sujeito do poema 

“Destino”), temos já aqui momentos de explícita crítica à sociedade, em todas as suas 

violentas contradições, como no poema “Crónica”, dedicado a Fernando Lopes Graça: 

 

 Lá fora a vida é rebelde 
 Como cabelos ao vento: 
 Cai gente a morrer de fome 
 E há garrafas de «champagne» 
 Entornadas sobre seios;  
 
 
 Esta consciência da especial condição presente, de todos os contornos e 

condicionantes que a tornam especialmente decisiva para a humanidade em geral, é algo 

que voltamos a encontrar em António Ramos de Almeida no ano seguinte, em 1939, 

quando o autor publica o seu segundo volume de poesia, Sinfonia da Guerra. O título 

acentua desde logo o quão marcante se revelava para a nova geração a experiência da 

Guerra Civil Espanhola e a iminência de um segundo grande conflito bélico à escala 

mundial. Publicado pela portuense Sol Nascente, numa das duas únicas iniciativas 

editoriais levadas a cabo pela importante revista com o mesmo nome131, o volume de 

poesia de Ramos de Almeida traz o curioso subtítulo de Poema, sugerindo um todo 

sólido (um ciclo de poemas) constituído por vários momentos enquanto partes ou 

núcleos indissociáveis. A importância do autor e do seu labor poético é de certa forma 

atestada pelo facto de os poemas de Sinfonia da Guerra serem acompanhados de um 

prefácio de Rodrigo Soares e de um posfácio de Joaquim Namorado, sendo relevante 

notar que estes dois se afirmavam já por esta altura como dos mais importantes 

impulsionadores e, por assim dizer, formadores ideológicos da nova geração. Tanto no 

prefácio como no posfácio sublinha-se um pouco aquilo que temos vindo a fazer notar. 

Ao comentar o espectro da guerra como evidente substrato histórico do “poema” de 

                                                 
131 A outra foi o volume de novelas Ilusão na Morte, de Afonso Ribeiro (1938), tendo a editora anunciado 
a subsequente publicação de três outras obras, a saber, o livro de novelas A Mãe de Lobo, de Joaquim 
Namorado, o volume de poesia do mesmo autor Aviso à Navegação (que haveria de mais tarde integrar o 
“Novo Cancioneiro”), e o livro de ensaios de Rodrigo Soares, pseudónimo de Fernando Pinto Loureiro, 
intitulado O Materialismo e a Cultura.  
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Ramos de Almeida, Rodrigo Soares fala de um “momento em que se joga o destino de 

mais de metade da população do mundo inteiro” e, mais adiante, de um “dos momentos 

mais graves da história da humanidade”132. Desta constatação faz depois decorrer, como 

seria de esperar, todo um conjunto de imprecações contra o lirismo intimista, incapaz de 

responder, como caberia à arte útil, aos decisivos dramas da época. No seu posfácio, 

tipo de paratexto algo inusitado num livro de poesia, Namorado vai um pouco mais 

além e explicita com todas as letras a origem desta nova (ou recuperada) noção do papel 

da arte e do artista. Para o autor coimbrão, que irá mais tarde marcar a sua singular 

presença na colecção “Novo Cancioneiro”,  

 

a arte em que se prega uma renúncia constante à intervenção e ao combate não corresponde mais 

às necessidades espirituais da juventude. Não se trata portanto de um preconceito político, mas 

da manifestação duma nova consciência, duma outra concepção do mundo e da vida.133 

 

Irmanados com outras intervenções no mesmo espírito de exaltação da hora presente e 

de exortação à luta, é possível ler nestes textos a confirmação da importância 

absolutamente marcante que esta dicotomia entre “ontem” e “hoje” assume para a 

poesia do neo-realismo português, importância essa reafirmada nos próprios poemas de 

Sinfonia da Guerra, com um repetido recurso, em estrutura anafórica, a advérbios 

“dantes” por oposição a “hoje” ou “agora”. No brevíssimo poema “Front”, conforme 

nota também Carlos Reis na sua já mencionada tese de doutoramento, temos um 

concludente exemplo da referida oposição. A guerra rasga no curso do tempo uma 

ferida que no poema se traduz num novo olhar sobre o passado, todo feito de angustiada 

saudade: 

  

Era nestes campos distantes e isolados, 
Que o homem atirava o grão das sementeiras…  
Dantes: A aventura obscura dos arados. 

 Agora: O heroísmo falso das trincheiras 
 
 

Ainda que o tema geral do livro, conforme o próprio título indica, seja o grande flagelo 

da guerra, nas suas várias e crescentes etapas e impactos na vida dos seres humanos (os 

diferentes momentos e cenários sucedem-se em dramática gradação ascendente), não 

está ausente do conjunto a oposição entre essa sombria aura de angústia e morte  e um 

                                                 
132 Sinfonia da Guerra, Porto, Sol Nascente, 1939, p.5. 
133 Ibid., p.32. 
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“dantes” onde tudo seria, se não menos cruel, pelo menos mais simples e puro. Os 

poemas “A guerra no mar”, “Massacre da aldeia fronteiriça” e “Hospital de sangue” são 

bem exemplo disso. O primeiro poema dá-nos conta de mais uma triste mudança 

decorrente do eclodir da guerra, reportando-se desta feita às batalhas navais, travadas 

sobre as ondas: 

 

Dantes, oh trabalhadores do mar!... 
Era ainda lançar ao Mar a sorte; 
Hoje, nada podeis mais esperar: 
Terra ou Mar é sempre Morte... 

 

Do mesmo modo, a aldeia massacrada do segundo poema mencionado surge, antes da 

sua violenta destruição (fazendo lembrar Guernica), descrita em tons de honesta e 

humilde plenitude, numa certa exaltação do campo e do trabalho que não é, como 

iremos observar, de todo a alheia a outros poetas neo-realistas, como por exemplo ao 

Fernando Namora de Terra. O imperfeito verbal conta como era a vida nessa “aldeia 

plantada na berma da pátria”, até ao soar do “grito da guerra”: “a Aldeia de séculos 

finou-se num dia”. Finalmente, em “Hospital de sangue” é-nos dada a história de um 

edifício que no passado fora “palácio aristocrático” e “museu democrático”, para 

finalmente, com o avanço da guerra, se tornar hospital onde padecem e morrem os 

soldados. Nestes poemas, a impossível lida marítima, a destruída aldeia de fronteira ou 

a nova utilidade deste edifício assumem-se como particulares ilustrações das fatídicas 

consequências de uma guerra que a geração de Ramos de Almeida via propagar-se à 

escala do mundo inteiro. A estes poemas podíamos ainda juntar, no mesmo livro, “A 

derrocada da Catedral”. Nesse longo poema, o vetusto monumento, evocado com 

maiúscula inicial, simboliza o próprio tempo, tendo em conta que por si passaram todos 

os séculos, com as suas personagens, dramas e venturas. Assim, “a Catedral era a marca 

do eterno” e, mais adiante, “o espectro que não morria” e “o altar imperecível”. Mas na 

noite em que a guerra chega à cidade, e mesmo resistindo algum tempo à maior 

violência, até a grande catedral (o próprio tempo) cai por terra, reduzida a escombros. 

Não obstante todas as representações sinedóquicas de morte e destruição que os poemas 

do livro nos oferecem à leitura, é porém a própria guerra que, na sua qualidade de 

momento marcante, parece funcionar, nesta “sinfonia”, como gatilho de uma 

consciência que se vê obrigada a tomar o pulso a um presente tumultuoso, onde a 

inocência não encontra mais lugar nem a indiferença razão de ser. 
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Mas tal como já sugerimos, também de alento é feita, em alguns casos, a 

oposição de dois tempos tão poeticamente explorada num momento que, por toda a 

Europa, se pressentia ser efectivamente de decisiva importância. No seu já mencionado 

segundo livro de poesia, Mar de Sargaços, o jovem Fernando Namora parece já, aqui e 

ali, abandonar o tom de atormentado intimismo de raiz presencista que de certa forma 

dominara (ainda que não em absoluto) a sua estreia, no ano anterior, com o volume 

Relevos. Daí que também aqui encontremos a exploração da mencionada oposição entre 

dois tempos, embora neste caso o “hoje” e o amanhã” (essas quase obsessões do 

primeiro fulgor neo-realista) sejam encarados de forma assertivamente positiva e 

esperançada. Em “Madrugada”, por exemplo, poema no qual o “eu” não mais exerce 

aquele intenso protagonismo até então habitual em Namora, o sujeito poético 

desvaloriza o peso do passado, criticando de certa forma a tentação de ficar 

indefinidamente a lamentar as suas misérias e desaires. A isto contrapõe ele, como o 

próprio título do poema inevitavelmente sugere, uma aposta forte no tempo vindouro, 

uma vez que 

 

(...) a vida não é o chorar horas mortas, 
não é este carunchar madeira apodrecida, 
não são as pegadas que ficaram para trás!134 

 
 
O poema chega mesmo a incluir uma evidente versão dessa polarização entre passado e 

presente, oposição que, como vimos, Ramos de Almeida acentuara já em alguns 

poemas. Diríamos até que Namora estaria aqui a recriar na perfeição a referida 

estrutura, não fora o optimismo com que o sujeito reveste o presente enquanto ponto de 

partida para um futuro prometedor: 

 
 Ontem – é uma cidade perdida. 
 
 Hoje – é a ponte para a conquista de amanhã.   
 
 
O mesmo optimismo com que se reveste a referida oposição temporal, encontramo-lo 

no poema seguinte, espécie de mensagem de alento a uma anónima segunda pessoa do 

                                                 
134 Pelos motivos já expostos, transcrevemos este excerto da primeira edição de Mar de Sargaços.  
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singular135, ambiguamente intitulado “Poema para iludir a vida”, como que sugerindo 

certo artificialismo ou fingimento na mensagem de esperança contida no poema. Em 

todo o caso, o sujeito poético de Namora volta a relativizar o peso do passado perante as 

oportunidades que o futuro reserva. Para ele, conforme podemos ler desde logo numa 

primeira estrofe de um único verso, em jeito de mote ou aforismo, “Tudo na vida está 

em esquecer o dia que passa”. E por oposição a um passado tornado irrelevante, 

encontramos essa esperançada (e de certo modo bem neo-realista) convicção de que 

 

 (...) a tua vitória está em saber que não é hoje o fim. 
 e que amanhã é a certeza, tão simples e tão bela, 
  que ninguém sabe negar. 
 

 
Como é possível verificar, são inúmeras as passagens em que a poesia neo-

realista dos primeiros anos evoca o passado, descreve o presente e prefigura o futuro, 

exprimindo tensões de vária ordem, enquanto singular estratégia não apenas de 

abordagem histórica ou compromisso social, mas igualmente, estamos em crer, de 

definição e validação do próprio acto poético. E os exemplos não se ficam por aqui. 

Também nos Poemas de Mário Dionísio, volume do “Novo Cancioneiro” a que 

seguidamente dedicaremos uma atenção suplementar, encontramos explícitas 

confrontações entre passado, presente e futuro, sendo que a confiança no combate e 

unidade dos homens é em Dionísio o tom principal. O volume é especialmente intenso 

na exaltação das possibilidades futuras da humanidade, podendo nesse sentido ser visto 

como dos mais empenhadamente optimistas da colecção. Em “Pregão”, passado, 

presente e futuro configuram uma gradação positiva de universal comunhão entre os 

homens, com uma exaltação quase épica do trabalho e das inevitáveis conquistas da 

nova geração: 

 

 

 

                                                 
135 Na primeira edição de Mar de Sargaços, o poema surge acompanhado de uma dedicatória “à Dolly”, a 
qual já não encontramos na reedição empreendida em As Frias Madrugadas, vinte anos depois. Na 
verdade, todos nomes a quem Namora dedica variados poemas nas primeiras edições dos seus dois 
primeiros livros não aparecem na referida posterior reunião da sua poesia. Uma vez que muitos destes 
nomes eram figuras literárias daquela época, como João José Cochofel, Joaquim Namorado, Carlos de 
Oliveira ou até mesmo o brasileiro Amando Fontes, podemos alvitrar que, em 1959, talvez Namora 
quisesse libertar o conjunto da sua obra poética de certos laços geracionais que sobre ela pudessem 
porventura exercer uma carga considerada excessiva.  
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Antes 
os braços eram curtos e terminavam por duas mãos pequenas. 
Hoje 
não há padrão que os meça, 
prolongados nos montes e na viva complicação das máquinas, 
nas chaminés voltadas para o céu. 
Antes  
as bocas eram breves para o beijo da casa. 
Hoje  
dilataram-se infinitamente no sorriso sublime e sem limites da universalidade. 
 

 
E adiante, no mesmo poema, entrevendo o futuro: 
 
 
 Serão baixos todos os andaimes de biliões de andares, 

fracas todas as asas, 
para a nossa paixão da estratosfera: 
para o caminho da terra que nos fará eternos. 
Fraca a nomenclatura de todos os tratados 
para o nosso mundo de amor. 
 

Do mesmo livro, o poema “Desnível” constitui igualmente um evidente atestado dessa 

decisiva clivagem entre um passado de criticável apatia (metaforizado na sugestiva 

imagem de uma “antiga lagoa calma”) e um presente de acção e inconformismo 

(“Sabemos que a lagoa saltou todas as margens”). Um aspecto bastante acentuado pelo 

próprio Dionísio em alguns dos seus textos de intervenção crítica e teórica é essa 

vertente manifestamente “actuante” da nova geração, em clara oposição ao precedente 

presencismo e, em especial, em oposição à passividade do humanismo de Oitocentos, 

do qual “os novos” sempre se procuraram demarcar, não obstante terem no termo 

“realismo” um relevante ponto de partilha com a chamada Geração de 70136. Fazendo 

jus a uma estima pela capacidade interventiva da nova geração, e contrapondo-a a esse 

passado de uma suposta abulia, Dionísio comprova de forma bem elucidativa o peso 

dessas oposições entre momentos históricos (com a elevação do presente ao estatuto de 

decisivo ponto de viragem) na definição da poesia neo-realista dos primeiros anos. A 

segunda estrofe de “Desnível”, plena de sugestivas imagens e encharcada do tom 

rebelde próprio de um poeta neo-realista na casa dos vinte, ilustra-o sobremaneira: 

                                                 
136 Jorge Domingues, em artigo já citado, procura definir a linhas dessa demarcação, sem saber ainda ao 
certo como etiquetar o “realismo” actuante da sua geração: “o realismo dos nossos dias tem um conteúdo 
profundamente mais vasto e mais humano que o realismo de Zola e dos Goncourt. Um simples realismo 
crítico, o do século XIX, que, como diz V. Kirpotin, fustigava o mal social, punha a nu todos os seus 
defeitos, mas nada afirmava. Pelo contrário, o realismo moderno, chamemos-lhe assim, é uma conquista 
das energias jovens da Humanidade e conduz, ele próprio, um programa construtivo, um método de 
acção.” 
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Que pode interessar-nos que a vida já não seja a antiga lagoa calma? 
Que saudade haverá por um minuto em que não fomos ou, pelo menos, fomos    
             outra coisa?] 
O tempo passou em tudo a sua mão inapagável. 
Onde estão os pastores de bucólicos rebanhos? 
E a humilde aceitação na bicha da sopa aos pobres? 
E o sorriso modesto do servo de outros tempos que viu nascer os meninos? 
Agora o que há é um músculo imenso. 
Os pastores saltaram das aguarelas e quebraram as flautas. 
Toda a bicha endireitou a espinha e deitou fora a lata para a sopa. 
O servo de outros tempos golpeou a casaca e estilhaçou o sorriso envidraçado. 
Agora o que há é uma fronte séria, 
- por mais que isso incomode a blague do café, 
e perturbe a alegria do week-end burguês. 

 
 
Anos mais tarde, no seu segundo livro de poesia, sintomaticamente intitulado As 

Solicitações e Emboscadas (1945), o momento presente, com todos os seus particulares 

condicionalismos, voltará a ter um peso bastante relevante na definição das principais 

opções do sujeito. Ainda que neste conjunto o “agora” seja mais vezes descrito nas suas 

agruras e convulsões (daí talvez as “emboscadas” do título) do que propriamente no seu 

carácter de recomeço ou ponto de viragem, o sujeito poético de Dionísio reafirma num 

poema como “Ode” a singular especificidade desse tempo e a estima e devoção que a 

hora presente lhe merece: 

 

 Oh tempo de hoje 
 a tua face 
 é odiada  
 por milhões 
 
 Quem não te amaldiçoou 
 ao menos uma vez? 
 e não crispou 
 as mãos e o rosto ao menos uma vez  
 ao remoinho impiedoso 
 das  tuas contradições? 
  

Meu tempo Meu tempo 
 feito de braços decepados 
 com gritos reprimidos 
 tua poesia de dentes cariados 
 teus sonhos desmentidos 
 e ainda e sempre amados 
 
 Vêem-te o esgar 
 Vivem-te o bafo pestilento 

todos te odeiam Sim 
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Mas eu amo-te tempo 
dos meus dias  
e dou-te com fervor 
a toda a hora 
o mais profundo e inviolável 
que há em mim 

  
 
Mais adiante, no mesmo livro, o poema “Vida interior (I)” vem no fundo sublinhar essa 

apreciação positiva de um presente no qual a geração de Dionísio deposita todas as 

esperanças e ao qual dedica os maiores esforços. A retórica desta avaliação positiva é 

muito parecida à que encontramos em muitos outros poemas destes primeiros anos de 

produção neo-realista: um passado de tristeza, opressão e desorientação opõe-se a um 

presente onde tudo enfim parece possível: 

 

 
 Noutro tempo chorava 
 Tristemente 
 Com o peso do mundo nas costas dobradas 
 
 Ia  

com os ombros caídos e os olhos no chão 
abandonadamente 
pelas estradas 
 
Mas agora 
cruamente 
alguma coisa me põe os olhos secos 
e me atira a cabeça 
e o corpo todo 
para a frente 
 

 

  

2.3. Do isolamento ao combate: a formação do sujeito em Mário 

Dionísio e Joaquim Namorado 

 

Expressão por demais significativa do peso de uma determinada consciência do 

tempo (tanto histórico como interior), indelevelmente associada a um sentido de 

passagem ou transição, na definição do sujeito poético neo-realista, é, na nossa opinião, 

e sob vários aspectos, o já mencionado primeiro livro de poesia de Mário Dionísio 

(Lisboa, 1916 – 1993), tão simplesmente intitulado Poemas (1941)137. Nesta sua estreia 

                                                 
137 Trata-se do segundo volume da colecção “Novo Cancioneiro” e surge, em conformidade com certa 
preocupação explicativa própria do período, introduzido por uma nota do autor: “Este livro é uma 
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em livro, Dionísio parece organizar a sucessão dos poemas aí reunidos de acordo com o 

próprio percurso pessoal e, em boa parte, ideológico de um sujeito poético que é 

aparentemente o mesmo de todos os poemas (não abusivamente identificável com o 

próprio Dionísio) e que em todos eles se abre ao leitor na primeira pessoa do singular. O 

tempo aqui é mais do que tratado numa perspectiva de urgência presente ou de jogo de 

oposições entre passado e presente ou entre hora presente e entrevisto futuro. Constitui 

ao invés o verdadeiro elemento estruturante dos trinta poemas de que se compõe o livro, 

na medida em que estes descrevem, na sua sucessão e, evidentemente, nos conflitos e 

atitudes reflectidas, esse trajecto de consciencialização social de que metaforicamente 

fala o autor na pequena nota introdutória ao livro. O indivíduo é objecto e motor de uma 

mudança que a sua poesia não pode deixar de exprimir, anunciando e exaltando.  

À imagem de tantas outras obras desta época, Poemas é por conseguinte 

dividido em partes distintas, nas quais são albergados os poemas quanto à sua 

mensagem ou tom primaciais: “O homem sozinho à beira do cais”, “Anunciação”, 

“Pregão” e finalmente, uma vez percorrido o trajecto do isolamento ao compromisso 

social, “Com todos os homens nas estradas do mundo”138. Estamos portanto perante um 

sucessão de etapas que nos habilitariam a falar de alguma poesia neo-realista como 

sendo, em certa medida, uma poesia de formação. À imagem do romance desta matriz, 

também no final do volume de Dionísio não é o sujeito o mesmo que no seu início, 

“sozinho à beira do cais”. Os poemas acompanham (descrevendo e mapeando) a 

evolução do sujeito, sendo simultaneamente pelo poema, pela acção da palavra mais 

arrebatadora, que tal processo é possibilitado. Porém, ao contrário de trajectos como os 

dos malogrados Álvaro Feijó ou Políbio Gomes dos Santos, nos quais, como iremos 

mais adiante atestar, a passagem de um intimismo mais ou menos condoído para o 

                                                                                                                                               
introdução à minha poesia e como tal deve ser considerado. Nele reúno os poemas de 1936 a 1938, e que, 
constituindo embora uma fase já ultrapassada, suponho indispensáveis na concretização da longa marcha: 
do isolamento à beira do cais ao encontro e caminho com todos os homens nas estradas do mundo.” São 
palavras como estas, a par de todos os sentidos que é possível e razoável retirar dos poemas, que, a nosso 
ver, autorizam uma leitura de certa poesia do período inicial do neo-realismo enquanto expressão 
(celebrativa ou conturbada) da transição sugerida por Dionísio. 
138 De notar que na primeira edição de Poesia Incompleta (Lisboa, Europa-América, 1966), volume em 
que Dionísio reúne grande parte da sua obra poética entre 1936 e 1965, são mantidas as partes em que se 
divide o livro Poemas, ainda que sejam apenas conservadas dezoito das trinta composições que 
originalmente constituíam o livro. Curiosamente, na segunda edição desta reunião (Mem-Martins, 
Europa-América, 1982), o livro de estreia Poemas surge integralmente recuperado, conforme a edição de 
1941. A este propósito, afirma Dionísio em “Advertência” que “o autor dificilmente hoje compreende a 
selecção que ele próprio fez desse livro em 66. Melhor ou pior, ele pertence à história da eclosão do neo-
realismo e se algo interessa na sua reedição é precisamente conservá-lo tal como veio a lume pela 
primeira vez, no Novo Cancioneiro. Só desse modo se poderá ajuizar do papel que terá tido e, 
simultaneamente, da variedade de tendências que, desde início, aquele movimento revelou.” 
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exercício de um tom mais interventivo transparece como natural à própria maturação do 

indivíduo que se confessa directamente ou indirectamente nos poemas, o percurso do 

sujeito de Poemas aparenta corresponder à partida a certo projecto didáctico orientador 

da organização do livro. Didáctico porque através dos poemas e ao longo da sua 

sucessão se descreve de forma perfeitamente encadeada e elucidativa essa 

transformação na consciência de um sujeito, nem sequer aqui necessariamente 

identificado com o intelectual ou com o fazedor de versos, uma transformação que 

acompanha as vicissitudes do tempo histórico e que inclusivamente poderia ser lida, 

estamos em crer, como correspondendo à própria transição da poesia da Presença para 

os horizontes mais interventivos do neo-realismo. A um nível mais ambicioso, a 

formação do sujeito empenhado que em Poemas se descreve funcionaria como ensaio 

ou encenação de uma desejada revolução de âmbito mais alargado, que as condições 

gerais em que se inscreve o nosso primeiro neo-realismo jamais permitiram ver 

concretizada, sequer encetada. 

Mas vejamos em maior detalhe como se desenvolve esta espécie de via-sacra, 

comparação não absolutamente despropositada, tendo em conta o valor de iluminação e 

redenção que não poucas vozes neo-realistas atribuíram a essa consciencialização social 

da humanidade em geral e do intelectual e artista em particular. Como já tivemos 

ocasião de referir, a primeira parte de Poemas é intitulada “O homem sozinho na beira 

do cais”, uma sugestiva imagem, bem ao jeito de Dionísio, para o infeliz estado do 

indivíduo isolado e indolente, ou seja, ainda não irmanado com os demais homens no 

projecto de comunhão e emancipação sociais. Se é certo que Carlos Reis destaca a 

metonímia como “fundamental procedimento literário” em Poemas, desenvolvendo o 

interessante raciocínio da metonímia enquanto contiguidade, vista por Roman Jakobson 

como natural ao realismo narrativo, e a metáfora como similaridade, de filiação no 

contexto lírico139, não podemos deixar de colocar este último recurso, a metáfora, em pé 

de igual preponderância com aquele outro, tendo em conta a desenvoltura e propriedade 

                                                 
139 A análise de Carlos Reis centra-se, em conformidade com o espírito da sua já mencionada tese de 
doutoramento, nos recursos poéticos passíveis de contribuir para uma mais eficaz comunicação 
ideológica, se bem que esses recursos possam ser perspectivados de forma distinta. O autor vê na 
enumeração e explicitação da poesia de Dionísio uma preocupação de natureza didáctica e não um 
recurso poético com objectivos de ênfase ou intensidade lírica, como seria igualmente válido acreditar. 
Diz Reis que “o poeta parece duvidar da capacidade interpretativa do seu destinatário; resta-lhe, deste 
modo, a solução didáctica que explicita o que, apesar de tudo, poderia permanecer ambíguo e, por isso, 
ideologicamente inoperante (...) Resta saber apenas se um tal procedimento se coaduna com a tendência 
para a concentração, para a síntese e para a fixação predominantemente intuitiva e patética que quase 
sempre norteiam a representação lírica” (obra cit., p.418). 
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(ainda que não propriamente a subtileza) das imagens a que Dionísio recorre com vista 

ao tratamento de atitudes e condições humanas. Nesta primeira parte de Poemas, e 

desde logo no poema inaugural do livro, o isolamento do homem, alienado das 

aspirações e lutas comuns, é traduzido na imagem da “Casa deserta”, imersa no silêncio 

e afastada do mundo. Dionísio ilustra mais uma vez como a inventividade poética 

(muitas vezes na admirável ambição das alegorias) soube servir os momentos mais 

empenhados ou de tom mais imperativo. A terceira estrofe do extenso poema (como são 

aliás quase todos neste livro) condensa uma mensagem que o sujeito, desde o início da 

composição, repete e acentua: 

 

Ah nada pior que estes dias e dias, 
de cachimbo aceso, com as mãos inertes, 
com todas as estradas inteiramente barradas, 
ouvindo a floresta. 
Com tudo lá longe, na casa deserta,  
ouvindo eternamente o vento soprando 
e a chuva caindo, na noite, caindo… 

 

Eis aqui uma casa deserta enquanto metáfora do “pior” que pode haver na vida: inacção, 

caminhos fechados, distância em relação ao mundo e, por conseguinte, em relação ao 

resto da sociedade e às prementes questões do presente.  

Aos poemas desta primeira parte, nos quais Dionísio faz uso do verso livre e de 

recorrentes estruturas anafóricas para levar a cabo a catalogação das misérias com que o 

sujeito poético se debate, segue-se a segunda etapa da formação do indivíduo, 

apropriadamente intitulada “Anunciação”. Após atestar uma “estranha amnésia 

sentimental” que o impede de continuar a estimar os espaços e instâncias relacionados 

com o passado (a enumeração é aqui, mais uma vez, extensíssima), o sujeito poético 

assume o acto de rebeldia, de violenta cisão, que o irá permitir aderir a uma 

subentendida causa comum. Depois da circunscrição ao lar familiar, a irreversível 

libertação: 

 

 Estalem as vidraças das janelas! 
 Derrubem-se os umbrais das portas! 

Ardam as tapeçarias! 
Que fiquem para sempre abertos os portões dos jardins! 
Para que fuja. 
Para que volte. 
 
Quero saltar, correr, ficar definitivamente 
no tumulto, na dor, no barulho, no caos, na confusão da rua.  
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Este é essencialmente o sentimento que os poemas seguintes irão reproduzir e acentuar, 

nesse tal exercício de contiguidade metonímica que Carlos Reis faz notar. 

“Descobrimento” e “Segundo Nascimento” são neste contexto títulos de poemas em 

tudo sugestivos. Neste último, o sujeito poético renasce para a vida (“E dentro de mim 

mesmo surgi eu”), absolutamente transformado e imbuído do mais convicto socialismo 

antiburguês: 

 

 Já não entendo as velhas relações nem amo as minhas velhas amizades. 
 Tudo o que é dantes me parece inodoro, insípido, incolor, sem significação. 
 Já não tenho a noção de caminhar no meio de maltrapilhos. 
 Não há mais eu e eles porque passou a haver unicamente nós. 
 Os doutores, as madames e as meninas em série nunca mais me viram 

porque passam por mim sem me reconhecerem 
e eu não consigo distingui-los bem na galeria imensa do friso dos fantoches. 
 

 

A esta transformação exemplar, a este decisivo momento de consciencialização social 

que nos habilita a falar aqui de poesia de formação, chamará o sujeito, no poema “O 

caminho das estrelas”, “o minuto de todos os minutos”, uma formulação que, embora 

em verso, acaba por não distar nada das empregues em textos teóricos da época para 

acentuar o carácter decisivo do vigente momento de viragem ideológica140.  

À consumada transformação do sujeito, segue-se a terceira parte de Poemas, 

intitulada “Pregão” e constituída unicamente pelo já mencionado poema com o mesmo 

nome. Como poder-se-á depreender, o poeta está agora já em condições de passar a 

mensagem, participando assim activamente de um processo de formação ideológica que 

agora extrapola limites individuais para se assumir como processo histórico. O pregão 

de Dionísio acaba com um dístico absolutamente épico, para cujo efeito contribui 

necessariamente o eficaz emprego da primeira pessoa do plural: 

 

 Uma vida nova começa neste instante. 
 E agora, que dum gesto alcançámos a terra, nós seremos enfim o nosso próprio poema. 
 

A sugestão parece ser aqui a de uma concretização dos sonhos da poesia, a de uma 

superação do largo fosso entre utopia e acção. Os indivíduos tornam-se os próprios 

poemas, materializando tudo aquilo que neles é entrevisto e exaltado. Em Passagem de 

                                                 
140 Em nenhum outro poeta dos do “Novo Cancioneiro” encontramos tantas formulações deste tipo, 
capazes de atribuir ao momento presente esse panfletário carácter de capital importância. É disso também 
exemplo “o instante do início”, do poema “Para lá dos limites”.  
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Nível, Sidónio Muralha reitera a mesma ideia, afirmando que “os poetas são os próprios 

versos dos poemas”.  

A parte final de Poemas, “Com todos os homens nas estradas do mundo”, 

constitui, como já se poderá antever, a consagração espiritual desse indivíduo 

comprometido com a sociedade, num combate ideológico permanente pela emancipação 

dos menos favorecidos. A transformação está para todos os efeitos consumada, e em 

momentos como este perde o neo-realismo o que porventura lhe teria dado o nome para 

se afirmar como manifestação de sonho ou, no mínimo, projecto a cumprir. A testa-o 

a terceira estrofe do poema “Para lá dos limites”: 

  

 Já. Já se acabou o sacrifício inútil e sem norte! 
 Já se rompeu a membrana das vontades fingidas 
 (traída em tudo a condição fingida dos fantoches)! 
  

Os poemas desta quarta e última parte, etapa culminante da formação do indivíduo 

socialmente empenhado, reúnem-se sob o signo do inevitável incitamento à luta, da 

celebração do próprio combate e dos seus intervenientes. De permeio, encontramos 

tópicos tão ideologicamente marcados como, a título de exemplo, um apropriado elogio 

ao papel da mulher na nova sociedade (“Poema da mulher nova”), uma esperançada 

prefiguração de um futuro fraterno e igualitário (“Depois de mim”) e até uma “Arte 

poética”, de que adiante falaremos, em perfeita e absoluta sintonia com a cisão neo-

realista em relação ao invocado ensimesmamento da geração presencista. 

 Pegando na constatação de José Gomes Ferreira de que, “ao contrário do 

equívoco que se estabeleceu, o social não era a característica principal do Novo 

Cancioneiro”141, diríamos que Poemas de Mário Dionísio constitui precisamente esse 

social relativamente ao qual os restantes livros da colecção de Coimbra afirmam a 

frutuosa diversidade do conjunto, uma diversidade que, tal como pretende Gomes 

Ferreira, pouco reconhecimento teve na segunda metade do século XX. Ao colocar no 

centro da sua participação no “Novo Cancioneiro” o percurso do indivíduo de um 

abúlico isolamento a um vigoroso compromisso com o combate comum dos homens por 

essa (porventura utópica) “Cidade Nova”, e ao fazê-lo mediante o emprego de recursos 

formais e estilísticos em tudo adequados à convicta transmissão das principais propostas 

e ambições da sua geração (recursos entre os quais se destacam, como já tivemos 

ocasião de referir, o poder descritivo apoiado no verso livre e irregular, as repetições, ou 

                                                 
141 Colóquio/Letras, nº30, Jul. 1977, p.54. 
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as estruturas anafóricas), Dionísio encarna aquele lado de extremo compromisso social, 

de rebeldia reivindicativa até, capaz de iluminar, por frutuoso contraste, as 

especificidades e dissonâncias de muita da restante produção poética neo-realista dos 

primeiros anos, compondo deste modo com os seus pares, seus companheiros de 

geração, o quadro de uma poesia bem menos ideologicamente marcada do que se 

pudesse à partida pensar. A propósito deste suposto primado do social no contexto 

genérico da poesia neo-realista portuguesa, não deixa de ser curioso constatar como será 

precisamente um poeta como Mário Dionísio que irá revelar-se recorrentemente 

importante conciliador entre fundo e forma, homem capaz de, no seio estrito do neo-

realismo, perspectivar o campo das opções estéticas como tão central quanto o dos 

conteúdos. Apesar de se colocar no centro de uma ou outra contenda, é ele quem se faz 

ouvir por ocasião de alguns excessos dos seus companheiros, lembrando (ou tentando, 

pelo menos, acreditar) que a forma não foi de todo esquecida, posição à qual não seria 

com certeza alheia a predilecção de Dionísio pelas artes plásticas, campo onde se 

tornaria sem dúvida insustentável negar, ou sequer subestimar, a importância central dos 

processos formais.  

 A par destes Poemas de Dionísio, classificados pelo próprio autor como 

“indispensáveis” nesse nem sempre linear processo de consciencialização social do 

indivíduo, encontramos o mesmo sentido de progresso individual, enquanto conjunto e 

sequência de etapas formativas, num certo conjunto de poemas de um outro autor do 

“Novo Cancioneiro”. Falamos de “Invenção do poeta”, de Joaquim Namorado (Alter do 

Chão, 1914 – Coimbra, 1986), a primeira das quatro partes em que se divide o seu livro 

de 1945, Incomodidade142. O título do conjunto sugere desde logo, pelo emprego do 

termo “invenção”, que a condição ou estatuto de poeta se opõe no tempo a um estádio 

anterior no qual essa figura simplesmente não existe, ou a um período na vida de um 

indivíduo em particular, como nos parece ser o caso, a quem só a partir de um 

determinado momento, e não antes, se pode aplicar essa designação de poeta. O poeta 

(ou este poeta em particular) inventa-se, ou é inventado. Em qualquer um dos casos não 

é descoberto por acaso, de um momento para o outro. Não surge de forma espontânea e 
                                                 
142 Como se poderá calcular, não é indiferente para as presentes reflexões a datação que se possa atribuir 
aos poemas em análise, especialmente tendo em conta a nossa convicção de que alguma da poesia 
inaugural do neo-realismo português é precisamente reflexo de uma determinada progressão do tempo, 
tanto na avaliação da realidade exterior como no processo formativo a que se submete o indivíduo. O 
conjunto de onze poemas intitulado “Invenção do poeta” é anterior a Aviso à Navegação, o livro que 
Namorado publica em 1941 na colecção “Novo Cancioneiro”. Tal é comprovado pelo facto de alguns 
poemas do conjunto aparecerem publicados em anos anteriores na imprensa da época, para além do lugar 
que o mesmo ocupa na estrutura do volume Incomodidade, ou seja, antes de Aviso à Navegação.  
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inesperada. O termo “invenção” sugere que a condição de poeta se atinge por meio de 

algumas etapas, sendo que o resultado de qualquer invenção vem normalmente 

responder a uma determinada necessidade ou, pelo menos, tende a ter uma qualquer 

aplicação prática. Maioritariamente na primeira pessoa do singular, os poemas revelam-

nos um sujeito poético que se presta à descrição e problematização de um determinado 

percurso pessoal, envolvendo uma significativa mudança interior. A sugestão de uma 

importante mudança está desde logo presente no primeiro poema do conjunto, 

apropriadamente intitulado “História” (começa precisamente com o verso “Era uma 

vez…”), quando o sujeito nos fala de um turbulento período de “combates singulares”, 

“batalhas sem igual” e “transes de estranha angústia” que nele têm um efeito arrasador. 

Na segunda estrofe do poema, apesar da persistência da angústia e das sequelas de um 

processo algo traumático, o mesmo sujeito afirma: “E, pouco a pouco, surgi / da luta / 

um outro que agora sou”143. Deparamo-nos com a mesma sugestão de um percurso de 

transformação individual no poema imediatamente seguinte, “Círculo vicioso”, se bem 

que o sujeito, libertado “dos grilhões que me prendiam / e dos fantasmas / que em mim 

viviam”, constate que, após essa libertação, persiste certo sentimento de aprisionamento.  

 É evidente que os contornos difusos desta “invenção do poeta”, com uma 

inquietante ambiguidade quanto às consequências da transformação ocorrida, parecem 

ter qualquer coisa que ver com uma passagem do sujeito à idade adulta, particularmente 

se tivermos em conta que, à data destes poemas (segundo a sua primeira publicação em 

revista), Namorado teria vinte e poucos anos. Daí que, não apenas neste conjunto de 

poemas como também noutros autores do mesmo período (lembremos o já mencionado 

poema “Prefácio”, de António Ramos de Almeida), à expressão de um processo de 

formação ou emancipação individual esteja muitas vezes associada a ideia de perda de 

uma inocência a um mesmo tempo ingénua e protectora. Ingénua por estar afastada da 

realidade concreta, em toda a sua multiplicidade e crueza, e protectora naturalmente 

pelo mesmo motivo de viver alheada de tudo quanto o mundo tem de mais violento. Em 

                                                 
143 O poema surge no nº3 da revista coimbrã Manifesto, de Julho de 1936, com o título “Lenda” (p.6). É 
assinado por “J. Vitorino Namorado” e constituído por mais uma estrofe, em posição inicial, para além 
das duas que compõem o mesmo poema em Incomodidade. A estrofe suprimida não deixa de contribuir 
para a ideia de uma dualidade entre um “eu” passado e aquele em que o sujeito se torna: 
 
 Era uma vez… 
  – vou contar-vos a história 
  dum que já fui, 
  que partiu 
  e nunca mais voltou -  
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“Calmaria”144, poema em que um sujeito marcado pela dor se dirige à figura da mãe, 

esse estado de inocência é inclusivamente evocado com cândida nostalgia. É aliás na 

tentativa de o recuperar num momento de ternura maternal, e pelo período de duração 

de um sonho fugaz, que o sujeito poético lança à sua mãe um sincero pedido: 

 

 Deixa que sonhe,  
embalado no teu colo, 
ser ainda o que partiu… 
Mãe!... 
acaricia, assim, os meus cabelos, 
leve, carinhosamente: 
deixa que eu sonhe 
ser o outro  
que nunca mais voltou… 

 

Mais uma vez, como já havíamos observado, a figura da “mãe” confere ao tema do 

amadurecimento do sujeito um tom frouxamente dramático, não muito distante da 

expressão mais piegas. A transformação operada no indivíduo, marcando uma 

claríssima diferença entre “o que partiu” (e “que nunca mais voltou”) e o novo homem 

de olhos bem abertos para a realidade em volta, traçando livremente o seu próprio 

caminho, é na nossa opinião um tema absolutamente central na produção poética neo-

realista dos anos inaugurais. Comum a qualquer ser humano em fase de superação da 

adolescência, essa transição para a vida adulta parece mostrar-se especialmente intensa 

no homem socialmente interventivo, pela violência desse inevitável contacto profundo 

com a realidade.  

No contexto desta “Invenção do poeta” social, “Transmutação” é o poema mais 

ilustrativo (pelo que o transcrevemos integralmente), podendo ler-se de acordo com três 

momentos claramente demarcados e caracterizados: inocência anterior, processo de 

transformação e presente condição.  

 

 Que eu era um ídolo de pés de barro e lodos, 
 o barro e os lodos que herdara dos avós… 
 
 Dos meus, ninguém o soubera 
 que me sonharam oiro e viera 
 desejado. E me puseram inocência,  
 guardado de bruxedos, 
 longe dos maus encontros e dos maus agoiros, 

na calma dos dias sempre iguais.  
Minha mãe me talhara outro destino 
– para os filhos, as mães sonham vidas 

                                                 
144 Publicado pela primeira vez no mesmo número da revista Manifesto. 
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só de sonhos – e era tudo, 
o céu pintado de azul com estrelas de ouropel  
que se vê nos santuários e nas imagens 
dos livros velhos e santos.  
 
– Quem atirou pedradas às janelas fechadas 
que de mim davam para a rua? 
 
O sol entrou pelos buracos dos vitrais… 
e a minha calma rasgou-se 
como se fosse um véu de núpcias. 
A vida me arrastou 
pelas ruas e pela lama dos charcos; 
tempestades rangeram na minha carne 
como num barco que naufragou… 
Depois,  
puseram-me às chuvas e aos ventos, 
virado ao sul,  
como um cruzeiro vigiando as encruzilhadas. 
E os garotos que passaram 
atiraram pedras ao meu ar de espantalho 
e vazaram com pedras meus olhos de brilhantes; 
e os ladrões roubaram com as pontas das navalhas 
os rubis que havia no meu sangue; 
e as virgens vieram buscar o meu sexo  
nas noites de cio… 
Os ferros dos arados cavaram fundo na minha carne 
os sulcos das novas searas…  
 
Hoje, espoliado de meus bens, 
minha riqueza é maior: 
que a noite encheu de estrelas 
o vazio dos meus olhos, 
nas minhas veias corre a seiva ardente 
das raízes 
e os filhos do meu amor 
vivem no anseio maternal das virgens. 
 
E a minha terra é fecunda: 
searas novas nascem em mim, raízes fundas. 
 

 

Pela inventividade das imagens e trabalho metafórico (apesar de alguns motivos não 

serem absolutamente inéditos), “Transmutação” constitui, estamos em crer, um 

importante exemplo de como a poesia, progredindo para além das recomendações da 

teoria, fez questão de exprimir de modo particular essa transição da inocência 

adolescente e da “calma dos dias sempre iguais” para o doloroso contacto com a 

realidade. Este “eu” poético (mais uma vez filho de sua mãe) tem qualquer coisa de 

herói, protagonizando até, a uma certa luz, um episódio com laivos de martírio 
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crístico145, pela extrema provação a que é sujeito nesse processo de transmutação: o 

subentendido corte com os protectores laços de família (por acção dessas “pedradas às 

janelas fechadas”), a sujeição às piores intempéries, o violento martírio físico, a 

expropriação sexual do corpo. Esta nova consciência do mundo e da vida apenas é 

alcançada por um processo de considerável sacrifício pessoal (bastaria considerar a 

dimensão semântica de algumas das formas verbais usadas nessa estrofe maior – 

“rasgou-se”, “arrastou”, “rangeram”, “vazaram”, “roubaram” – bem como o peso da 

aliteração aí presente), estando porém reservada para o final a clara sugestão de um 

lucro compensador: “Hoje, espoliado de meus bens, / minha riqueza é maior”. Lido 

como composição fundamental do conjunto “Invenção do poeta”, “Transmutação” 

veicula a ideia da condição de poeta enquanto resultado de uma espécie de redenção 

pessoal, propiciada por uma especial postura perante o tempo histórico. O poeta não 

nasce poeta. O indivíduo torna-se poeta quando sai do seu microcosmo (em certo 

sentido, quando sai de si próprio), abdicando das suas comodidades e de certo sentido 

de segurança, pondo de lado íntimas inquietações, e expondo-se à vida, na acepção neo-

realista de mundo e realidade exterior.  

O último poema deste conjunto de Joaquim Namorado tem o título de 

“Ascensão”, uma outra palavra (de novo com conotações de redenção religiosa) para 

este “inventar-se” poeta. O poema é por conseguinte, tal como o anteriormente 

comentado, uma espécie de alegoria da edificação do indivíduo. Desta feita, são 

explorados contrastes semânticos bem definidos para caracterizar o percurso pessoal do 

“homem de que vos fala esta história”. Diz o poema que o indivíduo habitava um vale 

sombrio e estreito, onde os dias eram curtos e as noites longas, mas “sonhava os 

horizontes largos, / a claridade…” De notar aqui uma certa reminiscência da caverna 

platónica, pela associação de um plano inferior, escuro e exíguo, a uma subentendida 

condição de conhecimento menor ou falseado. Do sonho parte o homem para a 

ascensão, percurso mais uma vez pautado pelo esforço e pela dor, por meio do qual se 

abandona um nível inferior de sombras e se atinge a claridade dos horizontes abertos: 

 

 

 

                                                 
145 Tal como é possível notar noutros poetas do nosso neo-realismo, Joaquim Namorado contribui em 
alguns poemas para galeria de alusões e motivos bíblicos deste período. Só em “Invenção do poeta” 
haveria a referir as composições “Judas” e “Caim”, ambas na primeira pessoa do singular. 
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(…) 
 
As encostas eram empinadas, 
vestidas de afiadas arestas, 
cada passo na subida 
ficava marcado com o sangue 
do seu corpo 
e o esforço era sempre maior… 
 
Amassou de suor e lágrimas  
cardos e ortigas, 
mas a cada passo 
abria-se aos olhos 
a claridade de um dia maior. 

 
 
Encontramos a mesmíssima imagem, inclusivamente com a repetição de algumas 

opções lexicais e dos mesmos contrates semânticos, no poema “Profeta”, de “Viagem ao 

país dos nefelibatas”, a terceira das quatro partes de que se compõe Incomodidade146. 

Neste caso, porém, e de acordo com o tom e sentido gerais do próprio conjunto em que 

o poema se integra147, o sujeito remata com amarga ironia a exortação lançada. Se não, 

vejamos: 

 
 (…) 
 
 A encosta longa e empinada, 
 semeada de cardos e ortigas, 
 mais do que a descida, 
 leve e só de sedas, 
 é o caminho largo da Verdade 
  - uma leva, fácil, aos vales sombrios 
 e fechados; 
 a outra aos horizontes vastos das montanhas. 
 
 Eu vos digo irmãos, 
 que o sangue e o suor são o preço 
 a todos pedido! 
 A subida é difícil mas leva à salvação, 
 escolhei-a! 
 
 Por mim, vou de elevador 
 que canso nas subidas… 
    
 

                                                 
146 Os poemas de “Viagem ao país dos nefelibatas” foram publicados no ano de 1938 nas Páginas 
Literárias da Gazeta de Coimbra, sendo seu autor Álvaro Bandeira, pseudónimo de Joaquim Namorado. 
Este é porém um dado acerca do qual não encontramos qualquer referência na edição de Incomodidade, 
onde os poemas se incluem. Já em 1937 Namorado publicara um poema sob este pseudónimo, no único 
número dos já referidos Cadernos da Juventude. 
147 Conforme constata António Pedro Pita (obra cit., p.100), esta série de poemas de Álvaro Bandeira 
“inscreve elementos poeticamente subversivos na constituição do neo-realismo”, acrescentando o autor 
que “não parece discutível a proximidade destes poemas (ateados de humor, por vezes mesmo sarcásticos, 
antiliterários) da herança de Orpheu e da estética surrealista”. 
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A expressão poética dessa noção de edificação do indivíduo, inevitavelmente 

implicando sacrifício e abnegação pessoais, de novo com a sugestão de uma dimensão 

quase religiosa de redenção espiritual (a “Verdade” com maiúscula inicial, a referência 

à “salvação”, “a encosta longa e empinada” fazendo lembrar o próprio Monte do 

Calvário), é aqui como que violentamente cortada por um dístico final carregado de 

sarcasmo, no qual o sujeito poético se demarca de um esforço que à partida seria 

comum (de notar a invocação aos camaradas, aos “irmãos”). Quer se leia enquanto 

momento de jocosa indiferença, angustiada assunção de uma fraqueza pessoal, ou 

crítica indirecta a certo tipo de intelectual de posições incoerentes, esta particular versão 

que o sujeito poético de Álvaro Bandeira desenvolve do conhecido adágio “faz o que eu 

digo, não faças o que eu faço” constitui sem dúvida um bom exemplo da particular 

relação que em alguns momentos a poesia revelou manter com o projecto de empenho 

social da geração neo-realista. Talvez por isso, nesta atípica série de poemas, tenha 

Namorado optado inicialmente por um pseudónimo. Porém, como de seguida iremos 

verificar, outros exprimiram sob um mesmo nome, e por vezes até mesmo a par de 

militantes profissões de fé, a sua ambígua problematização ou particular processamento 

da ambição comum de toda uma jovem geração.     
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3. Dúvida e comedimento: para além do fulgor interventivo  

 

Um dos aspectos de maior interesse que, em nossa opinião, deve ser 

devidamente ponderado ao ler nos vários sentidos da produção poética neo-realista os 

traços que a afastam da ortodoxia ideológica do movimento é seguramente aquilo a que 

poderíamos chamar de arrefecimento ou esmorecimento do fulgor interventivo bastante 

acentuado em certa teoria do movimento e na poesia neo-realista de maior pendor 

exortativo. De expressão muito particular de poeta para poeta (e nem todos o terão 

sequer experimentado), este esmorecimento parece caracterizar-se tanto por uma 

espécie de resignação em relação às agruras e crueza da realidade em que o sujeito 

poético se vê integrado, acompanhada muitas vezes de uma acentuada descrença quanto 

às reais possibilidades de uma mudança, como também por uma sincera dúvida quanto 

às capacidades do sujeito ou da palavra poética de intervir nessa mesma realidade148.  

Se na vasta produção teórica da geração neo-realista assistimos em várias 

instâncias a uma exaltação da acção do indivíduo, sublinhando-se o elemento da praxis, 

a possibilidade de modificar a realidade social, por oposição a um idealismo tão 

conotado com a geração de Antero e com o ensimesmamento do escritor da Presença, 

na poesia dessa geração, a mesma energia interventiva, manifestada em poemas 

exortativos mais ou menos explícitos, que acabam por contribuir decisivamente para 

uma caracterização histórico-literária do período, faz-se acompanhar, muitas vezes até 

na obra do mesmo autor, inclusivamente até no mesmo livro, de uma certa descrença e 

resignação, em muitos casos mais próximas de uma fadiga ou atribulação pessoais do 

que resultando da falência de qualquer convicção política de inspiração humanista. 

Aquilo que em termos de projecto social e político aparece revestido de um optimismo 

ilimitado, reconhecido o contexto da época como momento de especial urgência, rende-

se na poesia a um sujeito que mostra muitas vezes dificuldade ou até pouca 

predisposição em embrenhar-se na multidão que avança. A presença do “eu”, em todos 

os seus particulares cambiantes, mostra-nos como o sujeito poético é ainda aquele que, 

ao contrário de uma boa parte dos narradores neo-realistas (ainda que evidentemente 

nem todos), continua a querer revelar-se, indivíduo que é, nas suas complexas 

                                                 
148 Como iremos mais adiante ver, relativamente ao discurso metapoético do neo-realismo português, as 
reflexões e apreciações da poesia neo-realista sobre o seu próprio discurso ou sobre a condição do poeta 
oscilam, em variados e particulares graus, entre a convicção determinada e a dúvida persistente, no que ao 
papel da palavra diz respeito.  
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contradições, no seu cansaço íntimo, na relação muito própria, tantas vezes complexa e 

problemática, que mantém com o espírito do seu tempo, os seus projectos e ambições. 

Neste sentido, e conforme foi sendo aqui e ali sugerido em leituras atentas da poesia 

deste período, é apenas parcialmente admissível a afirmação de Maria de Lourdes 

Belchior de que “a estética da poesia neo-realista é uma estética da esperança e do 

progresso”149. O lado mais optimista e socialmente empenhado parece efectivamente 

constituir esse fio condutor passível de irmanar poetas e obras tão díspares numa família 

que, mais fora da literatura do que propriamente naquilo que foi sendo literariamente 

produzido, comungou dessa esperança e ambição de progresso social de que fala 

Belchior. Porém, esteve longe de se esgotar nisso a possível “estética da poesia neo-

realista”. No que ao corpus poético presentemente em análise diz respeito, diríamos 

estar perante não tanto uma “estética da esperança e do progresso” mas sim uma estética 

da problematização e pessoal processamento dessa esperança, ou porventura melhor 

dizendo, uma estética da esperança e do progresso nos vários graus que um sonho pode 

ter. Estaremos mais perto de mapear com algum rigor o lugar da poesia no nosso neo-

realismo (o que inevitavelmente contribui para uma mais fértil caracterização do próprio 

movimento) se a considerarmos manifestar-se nessa espécie de limbo entre uma sólida 

crença no futuro e a amarga consciência da impossibilidade da sua concretização. Esta 

consciência viria a ser tristemente corroborada no rescaldo da Segunda Grande Guerra, 

com a dolorosa constatação de que os vencedores não viriam ao território peninsular 

impor qualquer modelo de democracia. Entre esses dois extremos (a esperança e a 

desilusão, por assim dizer), encontramos outros momentos que, como teremos 

oportunidade de atestar, mesmo sem manifestarem dúvidas ou hesitações perante tão 

propaladas ambições interventivas, também se subtraem à retórica mais claramente 

comprometida, exibindo uma abertura à realidade exterior em grande parte isenta de 

injunção ideológica: um temperado exercício de descrição nos poemas de Terra, de 

Fernando Namora, ou aquilo que, falando de alguma da poesia de João José Cochofel, 

Fernando Guimarães chamou de “gosto pelo concreto e o sensível”150.    

A título de exemplo inicial, seria desde já de referir um livro como Aviso à 

Navegação, do empenhadíssimo Joaquim Namorado, sintomaticamente dedicado “para 

todos vós, companheiros desta aventura da vida!”. Mesmo num volume como este, de 

                                                 
149 “A poesia neo-realista”, Palestra, nº14, Lisboa, 1962, p.76. 
150 “A poesia de João José Cochofel”, introdução a Obra Poética, de João José Cochofel, Lisboa, 
Caminho, 1988, p.12. 
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acentuado pendor social, fértil em afirmações de vigor pessoal (nos poemas “Prometeu” 

e “Vitória”) e exortações ao combate comum de toda uma geração (em “Manifesto à 

tripulação” ou “Exortação”), topamos com um momento bem ilustrativo daquilo que 

pretendemos aqui pôr em relevo por considerarmos significativo no conjunto da poesia 

desta época, ou seja, uma expressa tensão entre o indivíduo e as solicitações de 

empenho social a que ele é chamado a responder. Falamos do terceiro dos “Três poemas 

do heroísmo”, nos quais o sentido heróico da existência humana é associado ao motivo 

da batalha. Se no primeiro e segundo poemas desde pequeno conjunto o sujeito poético 

destaca a sua própria resistência perante os maiores padecimentos físicos e a ameaça da 

própria morte (“Ficará sempre de pé / minha luta alevantada”), pressupondo-se o 

combate contra um inimigo opressor da sua liberdade, da sua consciência social ou até 

das ambições da sua geração, o terceiro poema surpreende absolutamente pelo sentido 

inesperado de uma espécie de confissão pessoal.     

 

Eu mesmo sou o campo de batalha! 
 
Frente a frente os dois irmãos inimigos: 
um o que me prende ao que ontem fui; 
outro, o que será amanhã. 
 
Minha alma está cavada de trincheiras! 
 
Sempre o mesmo combate, 
desde o início… 
 

 

Uma parte da batalha, conforme sugere o poema, trava-se ainda no interior do 

sujeito, dividido que este permanentemente se encontra entre o passado (porventura 

ainda o famigerado menino repousando no seguro regaço materno) e o futuro (o 

chamamento da vida e dos seus decisivos desafios). Perante um poema como este, tendo 

em conta o seu autor e o livro em que se integra, razão seria para perguntarmos onde 

encontrar de forma unívoca e inequívoca, na poesia de um autor neo-realista, e à 

margem de todo o corpo teórico que pretendeu enformar a criação literária, essa 

afirmação do indivíduo convictamente interveniente e activo, absolutamente capaz de 

pugnar por uma mudança fundamental. Acreditamos serem vários, e por isso 

reveladores, os lugares na poesia neo-realista onde se desafia esse optimismo que 

alguma teoria deposita na praxis artística, à falta de outro terreno possível para a 

consecução de objectivos de natureza fundamentalmente social e política. E não só esse 
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optimismo interventivo é desafiado como, em alguns poetas, como teremos ocasião de 

propor, não parece sequer ser o preferencial modo de abordagem do real social 

envolvente. Poucos ensaístas e críticos neo-realistas ter-se-ão apercebido daquilo que 

António Pedro Pita, falando décadas depois das “escassas considerações estéticas” na 

obra de um intelectual como Jofre Amaral Nogueira, descreve como sendo a 

“dificuldade inerente ao pressuposto básico de considerar o realismo, em arte, a 

expressão adequada a uma posição filosófica marxista”151. Seria porventura uma 

consciência prévia desta dificuldade, bem como dos complexos e indeterminados 

contornos do próprio género poético, que nos permitiria olhar para a produção poética 

neo-realista, e desde logo a dos primeiros anos, mais como terreno de ambiguidades, e 

por isso de extrema fertilidade de leitura, do que propriamente a manifestação 

invariável, e por conseguinte hoje nesse caso menos interessante, de um movimento 

político e cultural de inspiração marxista, entretanto desvitalizado. 

 

 

3.1. Inconsequência e hesitação em Os Poemas de Álvaro Feijó  

 

É precisamente no quadro de uma poesia de pendor mais dubitativo (com 

momentos menos afins ao espírito neo-realista em fase de definição) que podemos 

encarar a breve mas emblemática obra de Álvaro Feijó (Viana do Castelo, 1916 – 

Lisboa, 1941), poeta cuja morte prematura lhe vedou um percurso potencialmente 

singular no seio da sua geração. Nele, se bem que não apenas, estaria eventualmente 

Fernando Guimarães a pensar, ao constatar que, “procurando encontrar nas esperanças 

concretas do homem uma maneira de ultrapassar as perspectivas históricas que seriam, 

segundo um ponto de vista verdadeiramente tutelar, as da sua classe, os que pugnaram 

por uma poesia de empenhamento mostraram estar ainda muito próximos daquela 

atitude romântica pela qual se marcava um incompatibilidade entre a realidade e o 

poeta”152.  

Conforme sugerido por Eduardo Lourenço153, se de um certo modo Joaquim 

Namorado se afirmou em Coimbra como o principal ideólogo da geração neo-realista, 

seria de sugerir que Álvaro Feijó encarnou, a par de Políbio Gomes dos Santos, a figura 

                                                 
151 Obra cit., p.135. 
152 "Revisão da moderna poesia portuguesa", Colóquio/Letras, nº1, Mar. 1971, p.37. 
153 Obra cit., p.105. 
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de mártir num combate que mal chegou a travar. Tal como já referimos, a sua morte 

prematura aos vinte e cinco anos incompletos, vítima de tuberculose, impede-nos hoje 

de avaliar um percurso que a obra produzida em vida deixava antever algo desviante no 

que diz respeito à orientação essencial do combate social neo-realista154. As várias 

edições (cinco) que ao longo das décadas foram sendo feitas de Os Poemas de Álvaro 

Feijó, reunião da quase totalidade da sua poesia, ao que se juntariam apenas alguns 

poemas inéditos155, demonstram bem o interesse e validade de um autor que, ainda 

assim, permanece relativamente desconhecido fora do âmbito das afinidades neo-

realistas. Em nossa opinião, o grosso da sua obra poética é fundamentalmente marcado 

pelo facto de a adesão de Feijó ao projecto social da sua geração não se ter procedido de 

forma unívoca e imediata. O que na poesia de Feijó se patenteia, e daí a sua relevância 

no âmbito de uma avaliação descomprometida da poesia neo-realista portuguesa, é todo 

um trajecto de dúvidas, hesitações e dilemas de consciência que o sujeito poético 

percorre até uma aceitação ou assunção do papel social do poeta, conforme exigido pela 

sua geração e homologado pelos seus pares. Tal como refere Orietta del Bene, a 

dificuldade em Feijó se render por completo e imediatamente ao compromisso social à 

época por demais acentuado prender-se-ia eventualmente com a sua ascendência social 

elevada (João José Cochofel corrobora que Feijó era “oriundo de uma velha família do 

norte do país e [fora] educado em severos princípios aristocráticos, embora de 

acentuada tradição liberal156), o que possivelmente lhe faria ter reservas quanto à sua 

própria legitimidade em, por meio da escrita, combater contra as desigualdades sociais 

mais prementes. Esta é também um pouco a situação do próprio Cochofel, no qual é 

possível encontrar, como mais adiante veremos, momentos dubitativos do mesmo tipo. 

Daí que não possamos deixar de concluir que, para além de um percurso muito pessoal e 

que urge salientar no contexto da algo negligenciada poesia neo-realista portuguesa, a 

                                                 
154 Diferente é naturalmente a opinião de Mário Dionísio, que em artigo intitulado “Álvaro Feijó e o neo-
realismo” (Seara Nova, nº744, 15.11.1941, pp.115-117) identifica no breve percurso do poeta um 
movimento de progressiva e segura aproximação ao neo-realismo. Assinala Dionísio que, porém, “Álvaro 
Feijó não chegou àquela indispensável fusão com a massa que o neo-realismo exige, mal tinha rompido 
com o chamamento enganador da ilha perdida no mapa quando a morte o levou”. 
155 A primeira edição de Os Poemas de Álvaro Feijó, publicada a título póstumo, data de 1941 e constitui 
o quinto volume da colecção “Novo Cancioneiro”. Esta reunião é constituída por três partes: a reedição 
integral de Corsário, datado de 1940 e único livro publicado em vida do poeta, os poemas de Diário de 
Bordo, livro em preparação e deixado incompleto aquando do falecimento de Feijó, e uma escolha dos 
primeiros poemas do autor, incluídos no volume sob a rubrica “Primeiros versos”. É esta última parte que 
sofrerá algumas alterações (com exclusões e novas inclusões) por altura da 2ª edição de Os Poemas de 
Álvaro Feijó, em 1961, alterações descritas por João José Cochofel em introdução a essa mesma reedição. 
Para além disso, conta-se um conjunto de inéditos para cujo conhecimento contribui Orietta del Bene no 
seu artigo “Alguns inéditos de Álvaro Feijó" (Colóquio/Letras, nº2, Jun. 1971, pp.41-51). 
156 “A poesia de Álvaro Feijó”, introdução a Os Poemas de Álvaro Feijó, Lisboa, Portugália, 1961, p.x. 
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breve obra poética de Feijó coloca de igual modo no centro de uma interessante 

discussão em torno deste período a questão do papel do escritor, do artista ou do 

intelectual na sua relação com uma classe social desfavorecida, pela qual deseja 

combater, mas com a qual objectivamente não coexiste em situação de ideal igualdade. 

Tal como passaremos a atestar, muito teve Feijó de se debater antes de lograr conciliar 

esferas de tão problemática conciliação, se é que a breve existência lhe permitiu fazê-lo 

de forma efectiva. 

 Datado de 1937, e supostamente composto quando Feijó se encontrava já em 

Coimbra a cursar Direito, o primeiro poema da reunião Os Poemas de Álvaro Feijó é 

desde logo bem elucidativo da condição de um sujeito poético que, como é comum 

encontrar ainda à época, se abre ao leitor, pondo a nu os seus dramas. Com o título 

“Essa estrada que passa à minha porta”, e fazendo uso da primeira pessoa do singular 

em tom confessional, esse poema inaugural estabelece desde logo um contraponto 

acentuadamente simbólico entre a “minha Torre branca de Marfim” e uma estrada 

desconhecida que por ali passa e que o sujeito poético decidiu trilhar sem saber o seu 

destino. A utilização destas imagens não deixa dúvidas quanto ao seu sentido: a torre de 

marfim, no contexto do mais rígido jargão neo-realista, é o lugar exclusivo e isolado 

onde se refugia o artista mais indiferente ao mundo, recusando deste modo juntar-se aos 

seus semelhantes e com eles combater por um melhor e comum destino. Por seu lado, a 

estrada desconhecida é precisamente o caminho de aventura e também de incerteza a 

que se devem lançar os homens em comunhão de ideais, rumo a uma sonhada 

fraternidade, de cuja concretização não há evidentemente garantias. O que porém 

sobressai neste poema é a acentuação de uma atitude reconhecidamente hesitante face 

ao caminho absolutamente desconhecido (nem o “camponês velhinho”, que conhece 

todos os “caminhos de montanha”, sabe onde desemboca a dita estrada) que o sujeito 

poético decidiu trilhar. Não encontramos aqui o garbo e a rebeldia de outras instâncias 

poéticas em que um sujeito orgulhosamente anuncia não ter caminhos traçados. Na 

terceira estrofe deste poema, o próprio sujeito se auto-intitula de “aéreo sonhador”, 

sendo que a original Torre de Marfim (referência simbólica, porventura, às origens 

aristocráticas de Feijó), de onde saíra para se fazer ao caminho, é relembrada “numa 

saudade que faz mal à gente”, enquanto reduto de segurança por oposição à estrada a 

percorrer. Os “mil desejos de voltar atrás” dão bem conta da hesitação aqui em causa. 

Se é verdade que, numa leitura descontextualizada, esta estrada poderia ser encarada 

como uma metáfora da própria existência, a ser vivida sem qualquer seguro 
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conhecimento do destino, não podemos porém negligenciar o sentido destas imagens (a 

torre de marfim, o caminho da abertura à realidade humana) no contexto do movimento 

ao qual, em Coimbra, Feijó se vai paulatinamente juntando. Tendo igualmente em conta 

que esta “confissão” inaugura a particpação póstuma do poeta na colecção “Novo 

Cancioneiro”, não podemos deixar de reconhecer que longe estão estes versos de um 

qualquer firmado projecto social a que o poeta tivesse aderido de forma absolutamente 

convicta: 

 

Há vinte anos caminho, no entretanto, 
ora abatido, ora de novo audaz: 
ou vendo o fim tão longe, num quebranto, 
com mil desejos de voltar atrás. 

 
Ora tropeço e caio e vou seguindo 
desalentado já deste medonho, 
intérmino correr, ora vou rindo, 
na mente a abrir a flor dum novo sonho. 
 
 

É também recorrendo à imagem do caminho e, de igual modo, a uma primeira 

pessoa do singular com acentuados traços confessionais, que no poema “Fraqueza” de 

Álvaro Feijó, datado de Agosto de 1938, vamos encontrar novamente, como o próprio 

título sugere, um momento de desalento pouco conforme ao espírito militante da época, 

espírito esse que também alguns poemas de Feijó não deixam de patentear. Na verdade, 

falar destes momentos de menor empenhamento em Feijó não é o mesmo que lançar o 

olhar sobre os primeiros livros de Namora ou Cochofel, imbuídos ainda em grande 

escala de um espírito anterior ao do compromisso neo-realista. No caso de Feijó, parece 

que estamos ao invés perante um poeta consciente das solicitações que o momento 

presente lhe endereça, mas dividido entre esse espírito geracional e uma notória 

descrença pessoal (mais do que qualquer tipo de descrença no projecto comum da sua 

geração), com interessantes reflexos na sua expressão poética. Em “Fraqueza”, o sujeito 

poético fala de dois momentos distintos da sua existência ou, se quisermos, do seu 

trajecto pessoal: o percorrer enérgico, ainda que solitário, de um caminho traçado, e o 

posterior cansaço, com a consequente e irremediável perda do rumo inicial. Mais que 

uma auto-recriminação, o que aqui parece manifestar-se é uma avaliação pessoal da 

condição de um sujeito poético sem energia para trilhar um caminho difícil (o poema 

fala de uma “subida”, fazendo lembrar a encosta que o sujeito do poema de Namorado 

logra superar). Mais uma vez, não é este o tom militante e esperançado de um poema 
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como “Ritmo eterno?”, datado de apenas alguns meses antes, no qual, apesar do curioso 

e ambíguo ponto de interrogação do título, o sujeito poético procura despertar a 

consciência de um anónimo “cavador”, garantindo num concludente monóstico final 

que “– Um Novo Mundo há-de surgir, brilhar...”157. O que em “Fraqueza” temos é o 

desalento e esmorecimento de um sujeito que, apesar de noutras instâncias parecer saber 

exortar o outro ao combate e à esperança, se mostra ele próprio incapaz de prosseguir 

um trajecto que não resistimos a identificar como sendo o da sua geração, rumo a esse 

entrevisto “Novo Mundo”: 

 

Encontrei-me sozinho 
mas animado duma força rara, 
no princípio, ou no fim, deste caminho 
que para mim traçara. 
E caminhei, segui. 
Mas cansei-me depressa da subida. 
Fico a dormir, passou por mim a vida... 
O meu caminho... nunca mais o vi... 
........................................................... 
Depois, perdido o rumo,  
não construí nenhum caminho mais. 
Ando ao sabor do vento, como o fumo 
que sai dos tectos pobres dos casais... 

 

Também no primeiro de três “Hai Kais”, incluídos na secção “Primeiros versos” 

de Os Poemas de Álvaro Feijó, se atesta o sentimento de derrota e resignação de um 

poeta que, a fazer fé no conjunto da sua obra, se confessa incapaz de uma continuada 

marcha em prol do projecto social neo-realista. No mencionado hai kai, a mensagem a 

este respeito é bem esclarecedora: 

 

Quis ir à luta! Ergui a lança no ar! 
D. Quixote iludido perco o rumo. 
 
– Cavaleiro vencido sem lutar! 
 
 

Mais uma vez, a ilusão, o rumo perdido e a incapacidade de lutar assumem-se como os 

traços principais de um indivíduo que sente manifestas dificuldades em aderir ao 

entusiasmo de alguns dos seus pares. A poesia de Feijó, tanto nestes “primeiros versos”, 
                                                 
157 Ao ler a principal poesia neo-realista portuguesa, nomeadamente a coligida no “Novo Cancioneiro”, 
não deixa de ser curioso observar a forma como são nomeadas as almejadas ou sugeridas utopias. Em 
Álvaro Feijó, para além deste contundente “Novo Mundo”, temos também, a título de exemplo, o “Novo 
Continente”, do poema “Diário de bordo”, ou essa “Terra de Ninguém, / por ser a Terra de todos!”, em 
“Poema”. Em Mário Dionísio, e também com sugestivas maiúsculas iniciais, encontramos a “Cidade de 
Sempre” (poema “A noite é sem estrelas”, de Poemas) e a “Cidade Nova” (poema “Não”, do mesmo 
livro). 
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que se estendem até 1940, com o poeta já estabelecido na Coimbra dos ideais de 

intervenção social, como nos dois livros seguintes, encontra-se pejada de hesitações e 

turbulências interiores, alternadas com lampejos de adesão apaixonada à recomendada 

arte de intento social. Daí que a breve obra de Feijó, por aquilo que corajosamente 

problematiza, seja em certa medida paradigmática da singular presença de dois pólos 

que continuamente vemos coabitarem na produção poética do neo-realismo português: 

de um lado uma poesia de denúncia, de exortação à emancipação das massas e de 

confiança num futuro de maior igualdade e justiça, repleta de formas verbais no 

imperativo e contaminada pelo principal jargão do movimento, e de outro lado uma 

poesia de dimensão mais pessoal, no seio da qual o sujeito poético expõe as suas 

reticências, o seu desalento e, não raras vezes, a sua desgastante procura em conciliar-se 

com certas exigências da época, quer ao nível das relações entre arte e sociedade, quer 

em termos do seu posicionamento social. E de penoso conflito de interesses se trata num 

poeta como Álvaro Feijó, tanto quanto acreditamos ser legítimo ler na sua obra, por 

oposição a um qualquer trajecto de progressiva consciencialização pessoal, como já 

tivemos oportunidade de verificar em outros poetas da época. A difícil conciliação de 

que aqui se trata é aliás tema central de um dos poemas reunidos sob o título “Canções”, 

na secção “Primeiros versos” do volume em questão. Datado de 1939, o poema em 

causa traz precisamente o título de “Do inconciliável”, e nele o sujeito poético, 

dirigindo-se a um vago mas representativo “Senhor de muitos castelos”, conclui com 

uma estrofe absolutamente sintomática: 

 

– Quem me dera... ah! se eu pudera 
fazer o que vós fazeis! 
Salvar a minha quimera 
sem perder os meus anéis! 
 
 
O exercício de declarada auto-avaliação, através do qual o poeta confessa as suas 

fraquezas e a sua inacção, repete-se também, aqui e ali, em Corsário (que será a 

segunda parte de Os Poemas de Álvaro Feijó), apesar do incontestável predomínio de 

alusões marítimas, sugeridas desde logo pelo título e já ensaiadas nos “primeiros 

versos” do poeta. É aliás por meio de uma comparação com um elemento marítimo que, 

a dada altura, o sujeito poético volta a descrever a suposta inconsequência da sua 

postura perante a vida ou, por outras palavras, a sua criticável inacção. Tendo em conta 
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o ambiente da época, pejado de arautos de um futuro diferente, mais justo e fraterno, 

não deixa de ser trágica a confissão de que 

 

Meus pensamentos são como onda em dia de ressaca. 
Quebram na areia de oiro a doirada ilusão de seguir adiante 
e voltam para o mar! 
 
Erguem de novo em onda, em crista... em espuma... 
 
E tornam a quebrar. 

 
 

De notar que este é para Feijó “O grande poema”, como se o título procurasse acentuar 

inequivocamente um traço fundamental da sua pessoa (ou persona) e, quem sabe, até da 

sua geração: uma ilusão impossível de materializar. Perante isto, não podemos deixar de 

estranhar, embora seja simultaneamente bem ilustrativo da faceta mais ortodoxa da 

intervenção crítica e teórica do neo-realismo, que Manuel Campos de Lima, em 

recensão a Corsário158, afirme que Feijó “prossegue para a frente, ganha heroísmo”, e 

que “vê a realidade tal como ela é – por isso não quebranta, confia”.    

 Apesar de todos estes momentos de profunda hesitação e dúvida, o que cabe em 

Feijó acentuar é acima de tudo a alternância, complexa e por vezes contraditória, entre 

semelhantes momentos e outras instâncias de pendor marcadamente militante, como no 

já mencionado “Ritmo eterno?” (dos “Primeiros versos”) ou em “Poema” (de Corsário), 

onde se exorta o genérico e geracional “irmão” à construção de uma nova sociedade a 

partir dos “destroços deste mundo velho”. No poema de abertura do conjunto “Diário de 

Bordo”, essa tensão é evidente. Nas segunda e terceira estrofes, o sujeito poético, que 

confessa no início do poema ter nascido menino, explicita precisamente essa árdua 

coabitação de dois sentimentos ou, se quisermos, a dificuldade, próxima da perturbação, 

de conciliar desejos e imposições da vida: 

 
É uma canção de berço 

 o que eu quisera fosse a minha vida. 
 Tudo calmo, sereno, como o instante  

em que um menino 
franzino 
se vai deitar. 
 
E, no entanto, nasci para o combate. 
Combate... Outro plano do filme  
Que vamos realizar. 

 

                                                 
158 O Diabo, nº303, 13.07.1940, p.2. 
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O título é “Poema para tu decorares” (originalmente publicado n’O Diabo com o 

subtítulo “Lírica”), e mais uma vez Feijó parece fornecer logo à cabeça sugestões 

quanto à importância da confissão subjacente, como já acontecera com “O grande 

poema”. Porém, ainda que façamos fé de que o combate é efectivamente parte 

integrante da natureza deste complexo sujeito poético, não podemos deixar de observar 

a sua curiosa nomeação enquanto plano de um filme, como se este movimento de 

combate conjunto (por meio da criação artística? da acção cívica?) fosse qualquer coisa 

de produzido, resultado de um projecto exteriormente proposto, e por conseguinte 

distante do “menino” que o jovem poeta desejaria ainda ser e que, mais uma vez no 

contexto da poesia da época, surge em Feijó como imagem de um estádio de inocente 

pureza e serenidade.  

O para sempre jovem poeta permanece por tudo isto, no seio da geração de 

poetas neo-realistas que na transição da década de 1930 para a seguinte mais se 

afirmaram, o auto-nomeado “Bifronte”, indivíduo portanto de duas caras e, em última 

análise, duas disposições e correspondentes discursos poéticos. No paradigmático 

poema com esse título, ele percorre a sua estrada ora “encadernado / de senhor feudal” 

ora “revestido / do manto de farrapos dum mendigo / desiludido!”. Parte importante do 

sentido de todo o poema prende-se com as diferentes reacções com que, ao longo da 

estrada e sob estes dois distintos disfarces, o sujeito poético vai sendo recebido pelas 

pessoas com que se cruza. Porém, a conclusão fundamental, também aqui rematada por 

uma estrofe final de verso único, é a de que 

 
 
(...) ora senhor feudal, 
ou pobrezinho 
que andou no mundo o seu caminho 
e errou, 
quer guardando no leito castelãs 
ou moças aldeãs... 
 
Nem assim sou o que sou!  
 

 
No já referido texto com o qual João José Cochofel introduz a primeira reedição, 

em 1961, de Os Poemas de Álvaro Feijó, encontramos uma certa preocupação em 

subestimar, quanto a nós indevidamente, o peso dos conflitos interiores de um poeta que 

só por manifesta parcialidade poderá ser exclusivamente lido à luz dos seus momentos 

de maior militância. Receando porventura uma progressiva separação, levada a cabo 
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pela crítica posterior, da figura de Feijó e da sua breve obra em relação à geração que 

inegavelmente o enquadrou, Cochofel afirma que 

 

a integridade intelectual o leva, por vezes, dir-se-ia que a hesitar no caminho que escolheu, não 

porque duvidasse de que levava rumo certo, mas por se julgar pouco apto a empreender a 

caminhada.159  

 

O que porém se tenciona aqui avaliar não é tanto qual das “frontes” de Feijó seria mais 

predominante no verdadeiro (e hoje insondável) espírito do poeta, mas sim a presença 

destas duas facetas enquanto paradigma subvalorizado da fertilidade e complexidade de 

uma poesia (a do neo-realismo português) tantas vezes ignorada por efeito da ortodoxia 

teórica que a procurou moldar. Saber, como Cochofel com certeza teve ensejo de o 

fazer, as verdadeiras ou predominantes motivações do estudante e poeta Feijó constitui 

apenas um dos contributos possíveis para uma leitura da sua produção poética. O 

principal contributo, estamos em crer, é-nos porém oferecido pelos textos. E aí, como já 

tivemos oportunidade de desenvolver, as hesitações de que o próprio Cochofel fala 

impossibilitam-nos de olhar para Álvaro Feijó como poeta de uma militância 

absolutamente convicta.  

 No mesmo texto introdutório, rejeita também o poeta de Sol de Agosto a visão de 

que o percurso de Feijó revelaria eventualmente a “transição lenta de uma fase 

dubitativa para uma fase afirmativa”, acrescentando que “as crises de hesitação ou de 

dúvida são ocasionais”160. Com efeito, uma mesma vontade de ver na poesia de Feijó 

uma progressiva e irreversível adesão ao projecto social da sua geração leva Manuel 

Campos de Lima, na já referida recensão a Corsário, a inclusivamente considerar não 

ser correcta a ordem dos poemas no dito volume. Porém, se por um lado a 

concomitância de uma poesia de explícita denúncia e combate com textos de um maior 

confessionalismo nos levariam a não falar necessariamente de um trajecto linear na 

poesia de Álvaro Feijó, não podemos também ignorar que “Diário de Bordo”, a terceira 

e última parte da reunião da sua poesia, concentra poemas de denúncia social em 

quantidade e contundência que não encontramos nas partes anteriores. Os poemas datam 

de entre Junho e Dezembro de 1940, ou seja, os meses anteriores ao falecimento de 

Feijó, quando este se encontra em Coimbra e, por conseguinte, em contacto directo e 

                                                 
159 Texto cit., pp.xix-xx. 
160 Ibid., p.xxi. 
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contínuo com os da sua geração. Se anteriormente a “Diário de Bordo”, nos poemas de 

maior consciência social, Feijó faz amiúde uso de profícuos recursos simbólicos e 

alegóricos, muitas vezes relacionados com os motivos do mar e da viagem marítima, e 

em tantos casos adicionando um fulgor pessoal e até intimista, com o uso recorrente da 

primeira pessoa do singular, em “Diário de Bordo” começamos a encontrar, a par ainda 

da simbologia marítima enquanto instrumento de mais ou menos velada exortação e 

denúncia social, descrições pormenorizadas e até chocantes da miséria social. Em 

“Claro-escuro”,  

 

o menino amoldava a sujice dos bois  
e a terra do caminho. 
Moscas verdes rodeavam 
as mãos carnudas 
e papudas 
do menino. 

 

 Noutro poema, “Nossa Senhora da Apresentação” é, numa violenta subversão da figura 

religiosa,  

 

aquela  
que não traz um menino nos seus braços 
porque os seios mirraram  
e já não têm pão para lhe dar;  
aquela 
que tem o corpo negro e sujo 
e os ossos a saltar  
da pele.  

 

A caracterização chocante dos desfavorecidos e explorados é também nesta fase 

colocado lado a lado com a descrição da riqueza e da ostentação (em “Porque viste 

chegar” ou “Inauguração”), coabitando muitas vezes os dois universos no mesmo 

espaço, como em “Estrada”: 

 
Crianças famintas estendem os braços, 
Pedindo a quem passa 
Nos carros de luxo 
Uma côdea de pão.  

 
 
Diríamos estar efectivamente na presença de uma progressiva formação ideológica que 

em Coimbra encontrara terreno fértil para medrar, não fosse a permanência dessa auto-

avaliação tão característica da poesia de Feijó e que nos derradeiros meses da sua vida 

voltamos a encontrar num poema como “Cigana”. Tal como nos diz Armando Bacelar, 
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em prefácio à primeira edição de Os Poemas de Álvaro Feijó, onde afirma que o poeta 

cumprira “a sua missão integralmente”, Álvaro Feijó “para isso não precisou de 

renunciar à sua personalidade, de deixar de ser ele mesmo; antes foi sendo cada vez 

mais pessoal à medida que se acentuava o carácter social da sua poesia”. Talvez porque 

padecesse de algo que João José Cochofel confessa na última estrofe do seu díptico 

“Hora de tédio”161: 

 

 Cansaço. 
 Desgaste da cisão: 
 – o que sei 

e o que faço. 
 
 

 Como tivemos ocasião de acabar de verificar, pela leitura da desafortunadamente 

breve obra poética de Álvaro Feijó, o lugar do sujeito no combate social e político que a 

nova geração pretendia travar foi portanto, mais do que ao longo de décadas se logrou 

acentuar, objecto de reflexão na produção poética do movimento, quer quando 

considerado sob uma perspectiva pessoal (amíude enquanto ponto de dúvida, hesitação 

ou perturbação), quer quando perspectivado em termos da responsabilidade geral do 

homem perante a humanidade, subentendendo-se, como já tivemos ocasião de sugerir, 

um papel especial a desempenhar pelo artista e intelectual. 

Se é verdade que em Feijó parece indesmentível a presença de uma tensa 

coabitação entre certo tipo de consciência social manifestada em alguns dos seus 

poemas, nomeadamente nos mais tardios, e momentos dubitativos que, a uma leitura 

atenta, vêm pôr a nu o carácter ambíguo e dissonante da poesia no contexto do neo-

realismo português, distinto parece ser o caso de outros poetas. Damos aqui o exemplo 

de Políbio Gomes dos Santos e da forma como este reflecte acerca do combate social da 

sua geração nos cinco poemas de Voz Que Escuta (1944), livro com que postumamente 

participa na colecção “Novo Cancioneiro” (e que supostamente marcaria o início de 

uma segunda série da colecção), após a sua já referida estreia poética em 1938, com o 

volume As Três Pessoas. Apesar de tanto Joaquim Namorado como José Marmelo e 

Silva, em dois prefácios a duas diferentes edições da poesia do autor162, reiterarem a 

adesão de Políbio à emergente empresa de uma poesia socialmente comprometida e 

                                                 
161 Publicado na edição de 06.04.1942 da revista Horizonte, p.6. 
162 NAMORADO, Joaquim, “Prefácio” a Voz Que Escuta, Coimbra, Atlântida, 1944; SILVA, José 
Marmelo e, “Prefácio” a Poemas, Porto, Limiar, 1981. Em 1998, Luís Adriano Carlos organizou uma 
reedição desta última reunião dos Poemas de Políbio Gomes dos Santos (Porto, Campo das Letras), na 
qual se incluem todos os paratextos das anteriores edições do poeta. 
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interventiva, algo que Namorado, no referido prefácio, afirma ser inclusivamente 

atestado em epistolografia do próprio poeta163, não há dúvida que o prematuro 

desaparecimento deste, com vinte e oito anos incompletos, vítima de tuberculose, fez 

com que essa adesão, a nosso ver, não tivesse atingido ainda em Voz Que Escuta plena 

repercussão. Na verdade, mais do que denúncia ou combate, o que temos em Voz Que 

Escuta é uma reflexão sobre essa mesma luta, como se, tal como seria possível sugerir 

em relação a Feijó, o poeta se visse numa fase de perscrutação interior, no seguimento 

dos seus primeiros textos, antes de eventualmente poder abdicar da exploração íntima 

em benefício de uma dedicação exclusiva a essa “voz de coisas, voz de luta” que o 

chama, conforme explicitado no “Poema da voz que escuta”. Ainda assim, se em Feijó 

esta possível antecâmara para a completa imersão no projecto social neo-realista revela, 

como acabámos de ver, sérios conflitos entre as necessidades expressivas do seu íntimo 

e uma consciência do seu papel como poeta diante da sociedade de que faz parte, em 

Políbio parece pesar mais a evidência de que a sua enfermidade o impediria de aderir a 

semelhante projecto. Essa proximidade da morte confere aos últimos poemas de Políbio 

um tom sombrio, precisamente acentuado por esse sentimento de impotência. Em 

“Canção do lago secando”, o sujeito poético enumera uma séria de hipotéticas 

condições que, subentende-se, aliviariam o triste e inevitável fim, desde logo enunciado 

no título do poema. Uma dessas lenitivas condições parece precisamente ser um 

imaginado, embora manifestamente impossível, contributo para esforço da sua geração: 

 

Ainda se eu, 
Profundo e vasto e longo, 
Pudesse ter no mapa mancha azul e portos 
E ser útil à navegação... 

 

Também em “Radiografia”, como mais adiante veremos ao tratar das reflexões da 

poesia neo-realista acerca do próprio acto poético, a contundência desse “exame” de 

Políbio Gomes dos Santos à sombria vida nocturna na cidade não nos impede de 

verificar que o verdadeiro cerne do longo poema acaba efectivamente por ser a relação 

particular do sujeito com a cena urbana por si radiografada e não um qualquer retrato 

naturalista ou socialmente comprometido.  

                                                 
163 “Apesar de doente e isolado, nunca deixou de interessar-se pelas realizações que íamos tentando. As 
suas cartas revelavam que não só estava a par do que fazíamos como também partilhava do nosso 
combate por uma arte de largo sentido humano”.  
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Torna-se evidente que, tanto no caso de Álvaro Feijó como no de Políbio Gomes 

dos Santos, apenas podemos imaginar, apoiados nos respectivos breves precursos 

enquanto poetas e homens de geração, que rumo, empenhado ou dissonante, haveriam 

de traçar para si e para a sua obra. Ainda assim, o certo é que deles temos hoje o que nos 

legaram os breves anos das suas vidas, e não um qualquer outro corpo de produção 

poética, pelo que uma leitura atenta dos textos não poderá deixar de realçar, como 

acreditamos ter vindo a fazer até aqui, o teor de dúvida e auto-questionamento que 

tantas vezes fala mais alto que a denúncia ou intervenção social propriamente ditas.  

 

 

      

3.2. Cinco sentidos. Sol de Agosto, de João José Cochofel  
 

Bastante particular no contexto da poesia neo-realista dos primeiros anos é o 

espírito que parece subjazer ao breve volume Sol de Agosto (1941), o conjunto de 

poemas com que João José Cochofel participa na colecção “Novo Cancioneiro” e que à 

data constituía o terceiro livro de poesia do autor. Tendo em conta as considerações já 

tecidas relativamente aos anteriores livros de Cochofel, os mais extensos Instantes e 

Búzio, nomeadamente no que diz respeito a uma aparente progressiva adesão (ainda que 

ténue e pouco decidida) a uma poesia mais exteriorizada, com um insinuado abandono 

dessa atitude de reflexão introspectiva, por vezes até exaustiva e circular, que 

caracteriza grande parte dos poemas de um e outro livro, seria porventura de esperar do 

seu contributo para a colecção coimbrã (por mais improdutivo que seja esperar a priori 

da poesia qualquer traço inequívoco ou previsível) uma consecução e materialização 

mais evidentes desse esforço de compromisso com a sociedade (com a “vida”, segundo 

o jargão neo-realista) ao nível daquilo que é possível ler nos dezoito poemas do 

conjunto164, quer se trate dos motivos aí presentes (reveladores das motivações do 

                                                 
164 Já referimos anteriormente que em Descoberta (1945), volume em que reúne os seus três livros de 
poesia até à data, João José Cochofel procede a algumas alterações significativas, invariavelmente ao 
nível do número de poemas de cada um dos livros, por comparação com as respectivas edições originais. 
Se de Instantes o poeta suprime três poemas (“Cata-vento”, “As voltas que o mundo dá” e “Tango”) e de 
Búzio outros dois (“Tara” e “Breve”), não deixa de ser curioso verificar que Sol de Agosto surge aí com 
mais duas composições: as duas estrofes do poema XII original surgem agora como dois poemas 
separados (poemas XII e XIII), e o poema “Breve”, originalmente do livro Búzio, é agora o poema XV. 
Nessa reunião de 1945, o livro Sol de Agosto aparece por conseguinte constituído por vinte poemas, e não 
dezoito. A afirmação do autor, em “Advertência” inicial a Descoberta, de que “dos livros agora 
reeditados em conjunto, apenas «Instantes» não aparece na íntegra” é portanto apenas parcialmente 
exacta. Os três primeiros livros de poesia do autor voltariam a ser reunidos em 1966, no volume 46º 
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sujeito), como também, e porventura principalmente, no que diz respeito ao modo 

(linguagem, tom subentendido) como estes são trabalhados nos poemas. Como iremos 

passar a verificar, não é propriamente isso que encontramos neste livro de Cochofel. 

Se efectivamente o sujeito poético se abre à vida à sua volta, parece porém fazê-

lo quase exclusivamente no que à bruta materialidade do real envolvente diz respeito, e 

não, tanto quanto se poderá ler, com o olhar votado a uma qualquer realidade social que 

possa ou queira analisar. Tomando como naturalmente válida a constatação de Carlos 

Reis de que o “cânone neo-realista da criação lírica” tem como um dos seus elementos 

fundamentais precisamente essa “relação exteriorizadora do poeta com o que o 

envolve”165, observação aliás extensível a todas os planos artísticos em que surge 

advogada uma certa “dimensão comunicativa”, podemos então legitimamente afirmar 

que a relação do sujeito poético de Sol de Agosto com o exterior se situa a um nível 

ainda primacialmente sensorial, onde pouco ou nenhum espaço parece existir para uma 

intervenção mais consciencializada (porventura proporcionada pela formação ideológica 

do indivíduo) sobre a realidade à qual o sujeito parece querer abrir-se. Na verdade, já 

em Búzio ou Instantes, nas descomprometidas descrições de cenários bucólicos e 

idílicos, se manifestava em Cochofel uma estreita ligação ao concreto, ao sensível, 

isento de qualquer ponderação mais elaborada ou refinada conclusão que, na linha das 

alegorias poéticas bem características da época, extraísse de uma imagem o seu 

resultado ideológico ou metafísico.  

Interessante é também notar qual é, nos poemas de Sol de Agosto, o pólo oposto 

a esta atitude de clara abertura à vida: o abstracto plano das ideias. Não estamos pois 

diante da oficial oposição entre poesia da vida e poesia do “eu”, mas sim entre, para 

utilizar a mesma simplificação de termos, poesia dos sentidos e poesia das ideias: a 

pureza da primeira, crua e imediata, por oposição a um pretenso artificialismo de tudo 

quanto o pensamento fabrica. Neste sentido, uma parte significativa dos poemas de Sol 

de Agosto tem menos que ver com a poesia neo-realista de dimensão exteriorizadora (de 

análise, denúncia, ou apelo ao combate) do que com a de, por exemplo, Alberto Caeiro 

e a sua celebração dos sentidos como única legítima forma de contacto com a realidade. 

                                                                                                                                               
Aniversário, juntamente com os posteriores títulos Os Dias Íntimos (1950) e Quatro Andamentos (1966), 
para além do inédito Emigrante Clandestino. Nessa reunião de 1966, Sol de Agosto “regressa” à sua 
versão original, sendo que, pelo contrário, Instantes e Búzio sofrem significativas supressões, de 22 e 10 
poemas respectivamente. A definitiva reunião da poesia de João José Cochofel, Obra Poética (1988), 
segue, relativamente aos três primeiros livros do poeta, a edição de 46º Aniversário, incluindo em jeito de 
adenda todos os poemas daí suprimidos e dando conta também das alterações levadas a cabo. 
165 Obra cit., p.94. 
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De uma improvável proximidade se trata, mas permitida, estamos em crer, por uma 

leitura atenta dos poemas deste terceiro livro de Cochofel. Cotejando o sujeito de Sol de 

Agosto com o assertivo “guardador de rebanhos”, dir-se-ia até que o primeiro é 

significativamente menos dado a elaborações espirituais decorrentes dessa marcada 

decisão de viver absolutamente pelos sentidos, ainda que se dedique aqui e ali a 

defender um modus vivendi a que parece aderir com toda a convicção. É aliás desta 

forma que o pequeno volume de Cochofel se posiciona de forma peculiar perante aquilo 

que se poderia chamar de espírito neo-realista: se por um lado cumpre o fundamental 

mandato de se libertar do intimismo dos livros precedentes, ainda ligado à influência do 

presencismo mais apoquentado, fá-lo por outro lado de uma forma absolutamente 

fecunda e pessoal, no plano de um contacto directo, quase carnal, com a concreta 

realidade, sem daí retirar a safra de conclusões, juízos ou prefigurações que a teoria da 

sua geração sempre viu como etapa fundamental da criação literária. Talvez por isso 

seja fundamentalmente associal, e por conseguinte menos complexa e conturbada, a 

paisagem a que o sujeito poético de Cochofel vota o seu canto.  

O primeiro poema do livro é desde logo sintomático desse tom geral de apreço 

pelo meio envolvente, na sua dimensão mais telúrica e sensorial. Reproduzimo-lo 

integralmente, por nele toparmos também já com o tipo de exercício formal que irá 

caracterizar uma boa parte dos poemas do volume: rima cruzada ou emparelhada, de 

inspiração porventura popular, com estrofes breves e equilibradas entre si, métrica de 

um modo geral consistente, com a ocasional introdução de um metro díspar para efeitos 

de ênfase, conclusão ou suspensão do curso do sentido. 

 

Que posso eu querer do Céu, 
se na terra há um sol de Agosto 
e a vida canta da alva ao sol-posto? 
 
Que posso eu querer de abstracto, 
se teu sangue brotou da minha força 
e a dor que te rasgou a ergui em facho? 
 
Deixem dizer! 
A seiva tem seu travo, é certo. 
Pois bem: mais uma razão para eu beber. 
 

 

Recorrendo a uma interrogação retórica (recurso com um peso nada desprezível no 

contexto geral da poesia neo-realista deste primeiro fôlego), o sujeito do poema de 

abertura estabelece uma oposição de contornos à primeira vista bem evidentes, optando 
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desde logo por um dos termos da oposição. Ao plano da abstracção, prefere o sujeito o 

apelo da vida, num movimento de entrega à realidade em detrimento, diríamos, do plano 

imaterial das ideias.  

Interessante é lembrar aqui que esta oposição entre “Céu” (assim com maiúscula 

inicial, para não se confundir com a natural abóbada) e “sol de Agosto” dificilmente 

poderá ser entendida como o introspectivo e alienado mundo do “eu” em confronto com 

um movimento de exteriorização para a vida. O que desde o poema de abertura e ao 

longo de todo o livro nos é oferecido é a “caeirista” dicotomia entre sentidos e 

pensamento, entre a absorção directa do mundo pelos sentidos e o esforço de o tentar 

decifrar por via do intelecto. Em causa fica também neste sentido o projecto neo-realista 

de uma aproximação definitiva da arte à realidade como forma de conhecimento, 

almejando uma mudança do geral estado de coisas, já que o sujeito de Sol de Agosto 

parece negar qualquer tipo de análise ou avaliação abstracta do real.  

Corroborando esta atitude central, os poemas que se seguem, mantendo uma 

condensada estrutura de três estrofes como forma privilegiada para o tom assertivo em 

questão, vêm ajudar a definir os traços desses dois planos que em Sol de Agosto são 

repetidamente cotejados e mensurados. O sujeito observa o meio que o envolve (e no 

qual só ao terceiro poema se intrometem elementos humanos, na figura dos “barqueiros 

/ metidos no rio até à virilhas”), deixando que os sentidos o apreendam por completo. 

Para além disso, não parece ambicionar a mais nada. No segundo poema vai até ao 

ponto de rogar: “Nem me peçam mais: /os lagos serenos têm menos fundo”166. Nem ao 

potencial simbólico ou alegórico de um elemento natural, a cuja concretização mental o 

espírito criador e criativo seria por demais propenso, é concedida legitimidade: “Não me 

venham dizer / que os choupos despidos lembram mágoas” (poema III). Estas formas 

verbais no imperativo revelam haver da parte do indivíduo a consciência de solicitações 

exteriores a que firmemente rejeita corresponder. Se a segunda configura, como já 

sugerimos, um corte evidente com certa poesia mais metafórica e, neste caso concreto, 

pautada de íntimas angústias, nos destinatários do primeiro pedido poderiam incluir-se 

alguns dos arautos do próprio neo-realismo, na medida em que dificilmente uma relação 

                                                 
166 Encontramos este motivo do lago noutros poetas do mesmo período. Com já anteriormente fizemos 
notar, Mário de Dionísio recorre nos seus Poemas à imagem da “antiga lagoa calma” para sugerir a 
inacção e letargia contra as quais, supostamente, a nova geração desejaria reagir. É com esse mesmo 
sentido que também Manuel da Fonseca utiliza o mesmo motivo. Na sua “Canção da beira-mar” 
(publicado pela primeira vez no nº171 de O Diabo e posteriormente inserido em Rosa dos Ventos), o 
sujeito poético colectivo fala da tipicamente neo-realista ânsia de partida marítima, confessando: 
“Estamos fartos do marasmo / deste balanço de lago /onde apodrece nossa carne dolorida”.  
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estritamente sensorial com o mundo satisfaria as necessidades de denúncia e 

emancipação acentuadas pela geração em que Cochofel se enquadrou.  

Para além de elaborações mentais, também o próprio sonho é desconsiderado, 

filiado que parece estar com essa evasão de que era acusada a geração presencista: 

“Sonhos…? – Quem se evade da vida, / se é vivida?” (poema VII). Mais adiante, no 

poema X, o mais breve de todo o volume, é reiterada essa mesmíssima ideia: 

 

Sonho que eleve, 
logo agonizo. 
– Semente pobre: 
é só na terra que enraízo. 

 

É apenas na natureza, portanto, que o sujeito encontra o lugar propício para medrar. É 

curioso verificar que, tanto aqui como no segundo poema de Sol de Agosto, o sujeito 

parece auto-recriminar-se por um tão exclusivo apego a esse chamamento telúrico, 

como se a sua rejeição daquilo que ele chama de abstracto fosse, mais do que uma 

opção sincera, um criticável defeito de personalidade ou atitude. Deste modo, recorre 

ele às metáforas “lago sereno”, em sentido pejorativo pela sua escassa profundidade, e 

“semente pobre”. Nem o sonho nem a ideia se adequam ao espírito ou necessidades 

expressas pelo sujeito poético. O que agora parece ser acima de tudo proclamado é um 

regresso à primordial materialidade do real e do próprio ser, aparentemente processados 

que estão os pungentes dramas interiores que Cochofel tanto explorara em Instantes e 

Búzio: 

 

E a vida já me doeu… 
Mas não tomei ópio nem olhei o Céu, 
embora chorasse como os vencidos. 
 
– Agora é sol e sangue 
o búzio que trago nos sentidos.

167 

                                                 
167 Não é de todo desprezível, bem pelo contrário, a simbologia do búzio em várias instâncias da poesia 
neo-realista. Trabalhado por vários poetas e, por conseguinte, apropriado de formas diversas, o búzio 
parece porém ser de um modo geral referido por permitir ao sujeito a auscultação de uma determinada 
realidade que, apesar de ele ambicionar conhecer e compreender, permanece muitas vezes longínqua e 
indistinta. Este parece ser a acepção principal do “búzio” de Cochofel, nomeadamente nos dois versos 
aqui reproduzidos (do poema IV): o búzio potencia um contacto com a realidade, aqui de forma crua e 
contundente. Também Sidónio Muralha recupera o motivo do búzio no primeiro dos seus “Dois poemas 
da praia da areia branca” (de Passagem de Nível). Aí fica claramente dito que, nessa praia em particular, 
“os búzios não falam só do mar: / – falam das pragas, dos clamores, / da fome dos pescadores / e dos 
lenços tristes a acenar”, sendo que o desejo do sujeito é de que um dia o som emitido pelo búzio seja 
unicamente o do mar, ou seja, quando superadas as misérias enunciadas. No poema final do mesmo livro, 
Sidónio quase que plagia estes versos ao recuperar esses “búzios, que falam dos clamores, / das pragas 
imensas lançadas ao mar / e da fome dos pescadores”.  
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Aos sentidos é, por conseguinte, concedido acentuado peso, e os cinco povoam o livro 

quase de uma ponta a outra: a constância do olhar (“Assim deito os meus olhos à flor do 

mundo”, poema II); o gosto enquanto contacto físico directo com a natureza (“A seiva 

tem seu travo, é certo”, poema I, ou “ – Fruto na boca / deixou o seu gosto”, poema II); 

o cheiro, também uma forma de fruição da natureza, mesmo quando associado a uma 

figura feminina (“Basta-me o hálito a terra / da tua nudez reflorida”, poema VII); a 

audição, na plena apreensão de tudo quanto cerca o indivíduo (“e a vida canta da alva ao 

sol-posto”, poema I); e também o tacto, ainda que menos explicitamente presente 

(“Rindo se abre ao sol a flor / que quero e sonho. / Aviva-lhe o odor / a mão que sobre 

ela ponho”, poema XI).  

O carácter sinestésico de Sol de Agosto é extensivamente reforçado, como já 

tivemos ocasião de verificar, em instâncias em que o sujeito reitera a sua primordial 

condição de receptor sensorial da realidade. O poema XII sugere até uma existência 

semelhante à de um eremita, na afirmação de uma condição à parte e no expresso desejo 

de isolamento: 

 

O concreto, o real – coisas que me comovem. 
É sobre os sentidos que vivo debruçado. 
– Fácil o que a vista enxerga – 
O resto é-me vedado. 
 
Cerquem-me de tojos. 
Embora! 
– Esperarei suas flores amarelas. 
Em Agosto 
maior será a minha ânsia de vê-las. 

 

 

E no poema IX, para além de um novo elogio aos sentidos por oposição àquilo 

que o sujeito alberga sob a genérica designação “abstracto”, é a própria acção sobre o 

real que nos surge explicitamente excluída da esfera daquilo que é a “canção” de 

Cochofel. Os sentidos são porventura inúteis, é certo. Mas como o poema nos diz na 

estrofe final, têm a virtude de não pecar por artificialismo ou vã grandeza: 

 

 

Um pouco de acção 
a cumprir-me a vida, 
e seria outra a canção… 
 
Assim, nem tenho jeito para tecer refúgios, 
nem sei cantar loas ao abstracto: 
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causa-me náuseas,  
é como se cheirasse um perfume barato. 
 
E o corpo é tão inútil quando goza!... 
Embora: é preferível, é natural 
como o olor de uma rosa. 
 
 

Também de Cochofel, o posterior e já referido poema “Hora de tédio” contém 

igualmente a mesma rejeição das ideias, das formulações conceptuais, da acção por elas 

proposta ou orientada, enfim, de toda a esfera contraposta àquilo que o sujeito reduz a 

“Corpo e instinto / – meu bosque de mimosas –”. Quer se trate de tédio, descrença ou 

falta de vocação, o certo é que: 

 

Hoje, entre os livros, que mal me sinto… 
sinto-me mirrar. 
Vivi demais, só na cabeça, 
e canso-me, se quero ler ou estudar. 
 

 
Sol de Agosto, quando por exemplo comparado com o anterior volume da 

colecção em que se insere (os invariavelmente longos e explicativos Poemas de Mário 

Dionísio), vem em certa medida contribuir de forma mais interessante (porque mais 

complexa e ambígua) para uma importante reflexão acerca desse singular território por 

onde a produção poética neo-realista dos primeiros anos também enveredou, a saber, o 

das primeiras investidas do indivíduo fora do território intimista que tinha sido, por 

excelência, o da poesia presencista, conforme encarada e confrontada pela nova 

geração. Se a teoria neo-realista procurou, desde o primeiro momento, definir e afirmar 

o movimento por meio da exploração dessa oposição entre subjectividade e 

exterioridade, contrapondo a necessidade da segunda ao pretenso anacronismo da 

primeira, os dezoito poemas de Sol de Agosto vêm revelar como a poesia do período 

logrou desde o início processar distintamente este movimento de aproximação à 

realidade exterior. Tanto quanto nos é possível avaliar, o sujeito poético de Sol de 

Agosto não procura sequer chegar a qualquer conclusão ou tomada de posição nessa 

contenda entre intimismo introspectivo e compromisso com o real (como em certa 

medida o vislumbramos em alguma da poesia de Álvaro Feijó ou Políbio Gomes dos 

Santos, apesar da inconsequência de semelhantes esforços), nem tão pouco questionar o 

lugar do poeta na disputa ou avançar com uma qualquer hipótese de definição funcional 

da própria poesia (como adiante veremos em algumas interessantes “poéticas” em verso 
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produzidas nestes mesmos anos). O que o sujeito do livro de Cochofel exibe é, acima de 

tudo, uma disponibilidade para a realidade exterior que ainda (ou apenas) pertence ao 

foro da apreensão sensorial e, por conseguinte, dentro ainda dos limites da intimidade, 

rejeitando a tal explicitamente mencionada abstracção que, não despropositadamente, 

poderíamos identificar com qualquer tipo de pensamento ou análise sobre a realidade. 

Torna-se interessante portanto identificar ao longo de Sol de Agosto uma, ora explícita 

ora implícita, rejeição desse pensamento, em certa dissonância com a própria 

terminologia neo-realista: “análise”, “compreensão”, “conhecimento”, “retrato” foram 

apenas alguns dos termos para designar a acção que, segundo a teoria neo-realista, a arte 

do movimento levaria a cabo sobre a realidade, invariavelmente abordada nos seus 

traços sociais e económicos.  

De referir a este propósito como, ao contrário dos anteriores Instantes e Búzio, já 

os poemas de Sol de Agosto não apresentam qualquer título, essa sempre possível e 

admissível pista de leitura que o autor agora prefere dispensar, em sintonia com a 

reiterada aversão ao exercício de abstracção analítica e rompendo com a opção geral da 

época. À imagem de O Guardador de Rebanhos de Caeiro (e também do inaugural 

Terra de Namora), os poemas são meramente encimados por numeração romana, numa 

sequência de I a XVIII que ilustra o comedimento que nos parece caracterizar o volume. 

Também por comparação, são os poemas de Sol de Agosto manifestamente mais breves, 

com estrofes relativamente curtas (na esmagadora maioria dos casos de três e quatro 

versos) e uma linguagem mais depurada e contida168. Talvez precisamente por não 

parecer almejar a qualquer aprofundada exploração interior nem, no extremo oposto, ao 

didactismo exibido em alguma poesia de Dionísio, recupera aqui Cochofel o exercício 

rimático, raro nos anteriores livros do poeta e, regra geral, distante das preocupações 

formais dos poetas neo-realistas. 

Ainda assim, não está Sol de Agosto isento referências (algumas delas 

explicitamente panfletárias) à realidade dita social, ou seja, já não o ambiente natural ao 

qual o sujeito abre os seus sentidos, mas sim a realidade humana conforme regida pelas 

relações de trabalho entre os indivíduos. Apesar das diferenças, e de Sol de Agosto ler-

                                                 
168 Em recensão a O Bispo de Pedra de Cochofel (Colóquio/Letras, nº35, Jan. 1977, p.77-78), Fernando 
Guimarães realça que “dos colaboradores do «Novo Cancioneiro», foi sem dúvida Cochofel – e, também, 
Carlos de Oliveira – aquele que mais se aproximou desta tendência para eleger uma linguagem 
intencionalmente mais depurada que irá culminar na consagração do poema breve.” Ainda na opinião de 
Guimarães, “esse pendor não deixa de representar uma maior ou menor reacção contra uma tendência 
para a amplificação verbal que era comum tanto ao dramatismo dos poetas da Presença como ao sentido 
de contestação e veemência em que se compraziam os neo-realistas.” 
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se como um conjunto menos soletrado e formalmente mais conseguido, partilha este 

livro com Instantes e Búzio o facto de se deixarem para o fim as composições de algum 

poder interventivo, como se esse fosse porventura o gosto final que se pretendesse 

deixar na boca. O certo é que em nenhum dos três livros podemos em boa verdade falar 

de qualquer espécie de deliberada alternância entre poemas mais intimistas e sensoriais 

e outros mais socialmente interventivos, denunciando injustiças, apelando a mudanças 

ou prefigurando alternativas, mas sim, em última análise, de exercícios em que o sujeito 

(afinal de contas, o poeta em fase ainda inicial) parece por vezes estar conscientemente 

a testar-se em diferentes territórios, avaliando o seu lugar e mensurando opções por 

meio da experiência poética.  

Nas últimas composições de Sol de Agosto, o movimento de descomprometida 

abertura à vida que se vinha traçando desvia-se portanto alguns graus da experiência 

sensorial e em certa medida individualista até então manifestada. No poema XIII, o 

sujeito dirige-se a uma segunda pessoa do singular que já não parece ter muito que ver 

com a figura feminina entrevista nos anteriores poemas VI e VII. Fazendo uso de um 

modo imperativo com marcados tons de apelo ao combate, o sujeito poético coloca a 

acção agora na mesma esfera dos anteriormente celebrados sentidos, ou seja, no campo 

oposto ao do indesejado e abstracto pensamento: 

 
Faze que a vida seja o que te nega. 
A luta é tua – fá-la. 
Agora, os sonhos em farrapos, 
melhor é a luta que pensá-la.  
 
Ergue com o vigor do teu pulso; 
solda-o em aço. 
E da tua obra afirma:  
– Sou o que faço.  
 

Estará mesmo o sujeito aqui a exortar àquela mesma acção a que antes se parecia 

escusar? Assim parece, se bem que o verso “melhor é a luta que pensá-la” sugira 

estarmos perante a mesma desconsideração pelo lastro excessivo das ideias. A luta é 

aqui como que colocada no mesmo plano da experiência do concreto sensível, ou seja, 

algo a que o indivíduo adere procurando não deixar que se contamine por estéreis 

abstracções. Mais adiante, no poema XV, deparamo-nos com novo apelo a essa mesma 

anónima segunda pessoa (estará o sujeito a falar para si próprio?), sem que ainda a voz 

que o lança pareça oferecer-se para partilhar dessa assertiva manifestação de espírito 

actuante: 
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Sem frases de desânimo 
nem complicações de alma, 
que o teu corpo fale,  
presente e seguro do que vale. 
  
Pedra em que a vida se alicerça, 
argamassa e nervo, 
– pega-lhe como um senhor 
e nunca como um servo. 
 
 

Mais uma vez, de um lado o corpo (que para além dos sentidos é também aqui acção 

libertadora) e no lado oposto as “complicações de alma”, que tanto haviam atribulado o 

jovem Cochofel em anos precedentes. Sem dúvida que estes últimos poemas estão 

consideravelmente mais imbuídos do tom e atitude tradicionalmente associados ao neo-

realismo. No poema que acabámos que reproduzir, há ainda a realçar a referência final 

aos estatutos do “senhor” e do “servo”, imagem que, ilustrando por extensão duas 

distintas atitudes perante a vida, tem qualquer coisa de bastante sugestivo. Ainda assim, 

como iremos ver no poema XVI, apesar de parecer sair de um ambiente onde a natureza 

se manifesta em estado bruto, Cochofel não se desvia do fio condutor de todo o livro e 

que, estamos em crer, passa precisamente por essa explícita predilecção pelos sentidos 

(e agora também pela acção descomplexada) por oposição ao estéril exercício mental.  

 O mencionado poema XVI merece aqui uma referência especial por estar para 

Sol de Agosto como, por exemplo, o poema “Radiografia” está para Voz Que Escuta de 

Políbio Gomes dos Santos, ou seja, o retrato urbano pintado em tons geralmente 

sombrios e depreciativos, por um anónimo sujeito que deambula pela cidade169. 

Cochofel desvia-se aqui, em consonância com o estatuto singular do poema no contexto 

do livro, da forma breve e condensada das restantes composições do volume, 

concebendo nada mais nada menos que um soneto. E no que ao retrato urbano do soneto 

diz respeito, está este adequadamente dividido entre quadras e tercetos. Se nas primeiras 

o sujeito poético observa uma cidade de contornos algo contraditórios (“a cadência do 

passo marca o triste /e belo dia”), com destaque para a indolência burguesa, enquanto 

“morna, a tarde cai”, nos tercetos deparamo-nos com a apreciação valorativa que o 

                                                 
169 Não deixa de ser interessante verificar que, ao contrário da prosa de ficção do período, a poesia neo-
realista não deixa de lançar o seu olhar, desde muito cedo, sobre ambientes urbanos acerca dos quais, com 
maior aptidão e porventura directo conhecimento, o sujeito logra pôr a nu os contornos mais sórdidos e as 
desigualdades mais agudas. Para além dos poemas citados, muitos outros serviriam para ilustrar a forma 
como, neste aspecto, a poesia se antecipou aos retratos de, por exemplo, O Dia Cinzento (1944), de Mário 
Dionísio. 
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sujeito poético leva a cabo relativamente ao que observa, num tipo de exercício que, 

pelo que até aqui o livro nos oferecera, seria pouco de esperar: 

 

 Que náuseas isto me dá! Que calma vã 
 de que o pisar burguês todo se veste! 
 Cinza. Nada que a vida lhes aloire. 
 
 E o cheiro que incomoda a gente sã 
 e vem dos bairros pobres onde há peste… 
 – Fazer do sol a bomba que isto estoire! 
 
 

O sol como bomba desejada e redentora é com efeito uma das imagens mais violentas 

de todo o volume. O elemento até então símbolo da vida em estado puro, isenta de 

artificiais abstracções, é agora visto também como instrumento de correcção (pela 

destruição, é certo) da cidade prenhe de desigualdades170. Numa das suas várias 

crónicas, é o próprio poeta Cochofel que, a propósito de uma passagem do texto 

“Balanço à Vida”, de Raul Brandão, se apercebe da centralidade do astro-rei no 

conjunto da sua própria obra poética: “Talvez até que toda a minha poesia se resuma 

afinal a um conflito larvar entre a luz e a sombra. Um dualismo elementar, quase um 

maniqueísmo, de que só agora, ao pensar em Raul Brandão, tive um vislumbre de 

consciência.”171   

Sem querer entrar em considerações de teor excessivamente biografista, estamos 

em crer que o exercício de auscultação de possibilidades que Sol de Agosto constitui, na 

exploração da abertura sensorial do indivíduo, na exortação à acção, na rejeição do 

plano das abstracções mentais e, por fim, nos laivos de denúncia social que acabam por 

rematar o livro, não deixa de se enquadrar no espírito de alguém que naturalmente 

sentiu necessidade de sondar o seu lugar no seio de uma geração ainda em fase de 

definição e afirmação. Filho único de uma família aristocrática, estudante de Ciências 

Histórico-Filosóficas na Faculdade de Letras de Coimbra e com 22 anos de idade à data 

de publicação de Sol de Agosto, não deixa de ser admissível supor que Cochofel 

apalpasse ainda por meio da criação poética o terreno das suas possíveis opções172. 

                                                 
170 No sentido de uma desejada destruição enquanto acto purificador ou corrector da sociedade, faz-se este 
poema acompanhar de, por exemplo, “Domingo”, de Manuel da Fonseca: “eu podia destruir esta 
civilização capitalista, que inventou o domingo. / E esta era uma das coisas mais belas / que um homem 
podia fazer na vida!” 
171 “Primavera”, in Críticas e Crónicas, Lisboa, Imprensa Nacional Casa da Moeda, 1982, p.15. 
172 No mesmo volume das suas Críticas e Crónicas (p.30), Cochofel recorda nos seguintes termos essa 
idade “dos primeiros amores e dos primeiros versos”: “Tudo se casava às mil maravilhas, numa 
contraditória experiência íntima em que entrava a música de Ravel, a poesia e os ensinamentos de Afonso 
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Tendo em conta a sua idade e origens sociais, este não seria com certeza um exercício 

fácil, mesmo se contando com o auxílio da poesia.  

 

 

 

3.3. “Uma contribuição sincera para o conhecimento da Gleba”: 
Terra, de Fernando Namora, à margem da ortodoxia neo-realista 
 

Como acabámos de ver, a um outro nível que não o da explícita dúvida ou 

hesitação perante o papel social a que a partir de finais da década de 1930 o intelectual e 

o artista foram convocados a desempenhar, encontramos no conjunto da principal poesia 

neo-realista portuguesa dos primeiros anos exemplos reveladores de um discurso 

descentrado de injunções ou sugestões ideológicas, em benefício de um registo 

diferente, enformando uma abordagem particular por parte da poesia a uma realidade 

que nem por isso deixava de estar no centro das atenções da nova geração. Se a 

participação de João José Cochofel no “Novo Cancioneiro” revela uma muito particular 

opção de, nesse renovado contacto com o real, privilegiar o plano sensível, a de 

Fernando Namora parece constituir um exercício descritivo manifestamente despido de 

qualquer confesso desejo de mudança social, pelo que mais próximo de um certo 

espírito geral dos “realismos” literários, isento do pendor marcadamente interventivo do 

realismo socialista. 

No contexto do nosso neo-realismo, se é legítimo partir do princípio de que uma 

particular atenção prestada a determinada temática ou esfera social, ou a opção por um 

determinado campo semântico ou linhagem de motivos, constitui sintoma de uma 

comunhão com as assumidas exigências da época no que a uma literatura empenhada 

diz respeito, não deixa então de ser igualmente importante verificar, através de uma 

atenta leitura do corpus aqui em questão, como em certos momentos a poesia trilhou 

caminhos muito próprios, frutuosamente distintos de qualquer imediata exortação ao 

combate ou aberta denúncia das injustiças sociais. Não se trata aqui de um qualquer 

anacrónico regresso ao socialismo humanista de Oitocentos, com a sua (agora tão 

repudiada) fé nessa espécie de biologia natural da história enquanto único válido 

                                                                                                                                               
Duarte, com quem depois comecei a conviver, e o ímpeto generoso da minha própria versalhada, levada 
agora na corrente juvenil que, por seu turno, ia ganhando forças para se opor à Presença, ambicionando 
para a arte uma função actuante, e que em breve desembocaria na nova afirmação de princípios do Novo 
Cancioneiro.”  
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impulsionador das mudanças ambicionadas173. Trata-se antes de uma particular etapa, 

aliás não exclusiva da poesia, com vista ao desenvolvimento de uma consciência social 

mais conhecedora da “gleba”, segundo o propósito expresso por Fernando Namora em 

nota de advertência a Terra, seu terceiro livro de poesia. É precisamente neste livro, 

volume inaugural da colecção “Novo Cancioneiro”, que iremos encontrar o exemplo 

mais consistente e admirável de uma aparente opção por um olhar menos injuntivo que 

sobriamente descritivo sobre a vida rural, matéria central destes poemas de Namora. 

No contacto com os volumes de poesia neo-realista, nomeadamente os 

publicados nos primeiros anos da década de 1940, é relevante verificar a presença de 

um ou outro paratexto introdutório, no qual é possível vislumbrar determinada forma de 

encarar o conjunto de poemas em questão, com toda a carga de autoridade que tal 

inevitavelmente implica. Exemplo disso são as já referidas palavras introdutórias a 

Poemas, de Mário Dionísio, nas quais o poeta expõe desde logo o sentido de progresso 

ou evolução inerente ao conjunto apresentado. O caso de Terra, de Fernando Namora, é 

a este nível igualmente significativo, principalmente pelo facto de, em escassíssimas 

palavras de advertência, o autor parecer procurar demarcar o seu livro (destacando-se 

também a si próprio) de uma certa problemática condição do artista e intelectual neo-

realista. Como teremos oportunidade de desenvolver no capítulo seguinte, o tenso 

paradoxo prender-se-ia com a auscultação politicamente comprometida dos estratos 

sociais mais desfavorecidos por parte do (neste caso) escritor que dificilmente logra 

libertar-se (se é que alguma vez o tenta) de uma posição externa e, por conseguinte, 

estranha ao objecto (tema) da sua criação. Terra abre portanto com uma curta nota do 

                                                 
173 Como já sublinhámos, para além da fundamental incompatibilidade de posições entre os modernismos 
(“o momento jazz-bandesco dos ismos”, nas palavras de Albano Nogueira, em artigo citado) e a 
emergente vaga neo-realista, esta última procurou de igual modo demarcar-se do socialismo utópico do 
século XIX, considerado na sua essência burguês, conservador e avesso a qualquer verdadeira revolução 
social. Nas palavras de Alexandre Pinheiro Torres, “a recusa deste tipo de Socialismo é condição sine qua 
non para o estabelecimento teórico do neo-realismo, ou seja, não há no neo-realismo qualquer 
compatibilidade ideológica com o Socialismo de Oitocentos” (O Movimento Neo-Realista em Portugal na 
sua Primeira Fase, Lisboa, Instituto de Cultura Portuguesa, 1977, p.33). Ainda assim, esta demarcação 
relativamente à anterior forma de realismo não chega de modo algum aos níveis de virulenta aversão 
perante o alegado intimismo presencista. Com efeito, encontramos em algumas intervenções da época, 
como por exemplo em certo artigo assinado por Rodrigo Soares (“Antero, Eça e Ramalho e as novas 
ideias sobre a arte e a literatura”, O Diabo, nº301, 29.06.1940, pp.2, 7) a tentativa de encontrar nos 
principais nomes de Oitocentos o gérmen do programa artístico neo-realista. Neste sentido, Soares 
conclui este seu artigo afirmando que “os que hoje em Portugal trabalham para o surgir de uma nova 
literatura e se esforçam por analisar o fenómeno literário com um facto social – têm em Antero, Eça e 
Ramalho os seus mais brilhantes predecessores nacionais. Todas as grandes teses que atrás ficaram 
expostas são hoje retomadas com nova orientação e em novas bases, pelos que procuram mostrar a 
inelutável necessidade histórica de uma nova literatura, realista e social.” 
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poeta, uma “estratégia” de apresentação (ou, em certa medida, de orientação) a que 

também recorrem, como iremos ver, outros autores de filiação neo-realista: 

 

Este é um livro da Terra; da Terra que não foi vista da janela do comboio. Nem é, tão pouco, um 
livro de escola. Apenas uma contribuição sincera para o conhecimento da Gleba.174 

 

São portanto duas as advertências ou indicações lançadas pelo autor relativamente ao 

conjunto de poemas que se lhes segue. Em primeiro lugar, trata-se de falar sobre a 

“Terra” (a ruralidade com maiúscula inicial) de forma substanciada, partindo de um 

conhecimento directo, e não como quem meramente a avistasse “da janela do comboio” 

ou com ela tomasse fugaz e asséptico contacto nos burgueses “passeios de domingo”, de 

que nos fala Manuel da Fonseca, em poema ironicamente intitulado “Zona de Turismo”. 

Simultaneamente, porém, o poeta de Terra acrescenta não ser este “um livro de escola”, 

ou seja, um livro doutrinário, orientado por qualquer receituário.175  Esta ressalva é 

ainda mais sintomática se em conta tivermos o facto de Terra inaugurar, como já 

mencionámos, a colecção “Novo Cancioneiro”, ficando mais uma vez a sugestão de a 

poesia pretender discretamente (ou talvez nem tanto) subverter alguns preceitos “de 

escola” que à época indubitavelmente exerciam o seu declarado peso orientador. 

Importante é também verificar como neste caso particular o autor permanece fiel ao seu 

                                                 
174 Como seria de esperar, pelo que já fomos dando conta acerca da posterior revisão que Fernando 
Namora empreendeu sobre os seus três primeiros livros de poesia, este curto apontamento não surge já na 
reedição de Terra em As Frias Madrugadas. Porém, dos três livros de poesia reunidos no referido 
volume, Terra é claramente o que sofre menos alterações relativamente à primeira edição, resumindo-se 
estas a pontuais mudanças lexicais. Quanto à supressão da advertência inicial, esta poderá em parte ser 
explicada pelos quase vinte anos que separam Terra da colectânea em que este livro surgirá incluído, 
sugerindo simultaneamente a importância que tiveram, numa primeira fase da produção literária do neo-
realismo português, os prefácios, notas e paratextos afins. Tratava-se de uma época por assim dizer 
inaugural, em que se revelava necessário esclarecer e preparar o leitor para o que se pretendia ser novo ou 
se temia incompreendido. Daí que Carlos Reis, na sua mencionada tese de doutoramento, fale a este 
respeito de uma mais que evidente “preocupação com a eficácia da comunicação literária e ideológica”. 
175 Estaríamos aqui perante uma aparente aproximação ao labor objectivo da monografia, tão caro a um 
autor como Alves Redol que, recordemos, secundarizara dois anos antes, em 1939, a natureza romanesca 
da sua obra de estreia Gaibéus, preferindo desse modo sublinhar o conhecimento cru que do seu livro 
poderia ser obtido acerca da dura existência do seu protagonista colectivo. Nessa nota introdutória àquela 
que é por muitos vista como a obra literária inaugural do neo-realismo português, alertara Redol que: 
“Este 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.”. É evidente 
que se trata aqui de um “movimento” diferente do desenhado por Namora na espécie de advertência a 
Terra: a demarcação de Redol é feita em relação a uma certa expectável natureza literária da sua obra, 
enquanto a de Namora se faz relativamente a um carácter mais político e ideologicamente comprometido. 
Em ambos os casos, porém, é acentuado o conhecimento puro e verdadeiro que do objecto em causa se 
pretende obter (a vida dos “gaibéus” ou simplesmente a “Terra”), ainda que convenha não esquecer o 
quão ambiguamente podem ser interpretadas semelhantes posições, por terem precisamente o condão de, 
lembrando o leitor daquilo que não pretendem ser, acentuarem precisamente tudo isso que à partida 
rejeitam. 
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voto: no belíssimo volume de Namora há com certeza mais conhecimento e descrição 

da “Terra” – estações, labor, família, agruras – do que qualquer acentuada injunção de 

contornos politizados. 

Tal como em Sol de Agosto, destaca-se desde logo no livro de Namora o facto de 

os poemas surgirem nomeados de 1 a 24, em detrimento de um título atribuído 

individualmente a cada poema, que insinuasse de imediato o espírito ou pendor 

fundamental do texto. Pelo contrário, temos em Terra uma sequência de quadros 

avulsos, no decurso da qual se vão progressivamente introduzindo elementos e 

informações capazes de levar a bom porto o propósito inicialmente enunciado pelo 

poeta, ou seja, “o conhecimento da Gleba”. A própria estrutura dos poemas, em verso 

livre de estrofe única (lembremos em certos poetas, como por exemplo Álvaro Feijó, a 

opção por uma estrofe final de verso único com o objectivo de contundente e assertiva 

conclusão), contribui para a nossa leitura dos mesmos enquanto retratos através de cuja 

acumulação nos vamos melhor familiarizando com uma localidade rural que, à imagem 

de tantas das personagens que povoam a poesia neo-realista, se afirma enquanto 

possível tipo ou paradigma da genérica “Terra” que dá título ao volume de Namora. 

Condensado num mesmo espaço físico, o conjunto percorre assim uma linha temporal 

que, à imagem das estações, das culturas da terra ou da própria vida humana, se desenha 

do nascimento até à morte.   

O livro lança-nos de chofre na paisagem: estamos numa anónima aldeia, 

dominada por uma torre de igreja construída com o esforço e a boa vontade dos seus 

habitantes. Isto é-nos logo transmitido no primeiro poema, e é também aí que é possível 

de imediato perceber que a voz que atravessa todo o livro, ao jeito de um omnisciente 

narrador, tem alguma ligação familiar com a aldeia em causa, já que, conforme informa, 

também o seu avô “doou um pedaço do quintal” para a edificação do campanário. Esta é 

porém uma das escassas referências ao eu que nos fala em cada poema (apenas mais 

adiante, no poema 11, dirá ser “mais um pastor sem rebanho”). O sujeito mantém 

inicialmente uma segura distância: está no espaço, descreve e reproduz o que lhe apraz, 

mas por ora apenas isso. Nos poemas seguintes ocupa-se em descrever a vida religiosa 

da aldeia, sugerindo o peso exercido pela religião sobre os seus habitantes. “Badalão!, 

badalão!” é o exclamativo soar do campanário que perpassará por todo o livro numa 

afirmação da sua ribombante omnipresença, chegando numa instância a confundir-se 

com o próprio batimento cardíaco. Entram em cena, a partir do quarto poema, os dois 

protagonistas do friso de episódios e cenários rurais que os poemas registam: António, 
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que cresce no meio do seu rebanho, “com pão amargo, sem amor”, e que assim se faz 

homem; e Cacilda, a futura companheira de António, rapariga tenra à descoberta da 

idade adulta e da própria sensibilidade. A eles se juntam, em jeito de contributo 

adicional para a composição do quadro, personagens secundárias, nomeadas ou não: é 

“a rapariga morena e triste”, anónima trabalhadora sazonal, de origem desconhecida, 

“varejada pelo homem e pelo inverno desarvorado” (poema 6), a “ti Laurinda, mãe de 

todos os pastores da charneca!” (poema 11), a “Mari Carmo pecadora”, com “o marido 

pelo Brasil e a carne em tentação” (poema 17), ou a “ti Aninhas”, cuja lucrativa venda 

os anos tratam de extinguir, em mais uma marcadamente neo-realista referência à ruína 

por acção do tempo. 

É a propósito da primeira aparição de Cacilda no livro que, a partir do poema 5, 

a voz do livro começa interpelar directamente as figuras que o povoam, quer procurando 

sondar os seus íntimos anseios e conflitos, quer avançando com conselhos ou 

incitamentos. Mas o registo de traje exortativo é em Terra bem distinto do desafio ao 

combate e à emancipação em momentos mais comprometidos da literatura da época. 

Independentemente de uma evidente aproximação às “suas” personagens, por meio de 

exclamações ou interrogações lançadas a propósito de um acontecimento ou observação 

(“Segue o teu coração, rapariga!”, no poema 5, ou “Donde vieste, rapariga morena e 

triste, / de manta escura pelos cabelos sem cor, / de lábios roxos de geada e frio?”, no 

poema seguinte, entre tantas outras ocorrências), o poeta tem mais afinidades com o 

coro do teatro clássico do que com o expectável camarada que pretendesse condoer-se 

nas mesmas dores e partilhar as mesmas esperanças. O sujeito encarna essa espécie de 

coro dramático, não só na ponderada forma como interpela as gentes acerca do seu 

destino e opções tomadas, mas também no modo omnisciente como parece lançar 

perguntas que pressentimos como fundamentais, ainda que mais ligadas ao íntimo das 

personagens em causa, no percurso pessoal que desenham, do que a um qualquer 

imaginado destino comum da humanidade, motivo este tão caro aos momentos poéticos 

mais comprometidos. O corifeu conhece bem o coração os homens e sabe que este está 

ligado ao labor do campo. Nem António nem Cacilda o podem ouvir, e ele bem sabe 

disso, ao contrário de outros sujeitos poéticos em mais ortodoxa missão panfletária. 

Talvez sem o saber, Namora introduz neste sentido, e desde logo no momento inaugural 

do “Novo Cancioneiro”, um elemento de particular inventividade. Ademais, cumprindo 

a ambiciosa empresa de Terra, e tendo em conta também as ambições de retrato e 

análise do movimento em que o volume se insere, Namora põe em prática uma mais que 



 
 

146 

válida possibilidade de relação entre o artista e a realidade enquanto exigível tema: 

observação genuinamente interessada (daí as interpelações, como comentários em off) 

sem qualquer pretensão de orientação ideológica ou proposta de mudança. 

  Entre um marcado descritivismo (com o relevante contributo da metáfora e da 

sinestesia na edificação dos ambientes) e referências aos principais momentos da vida 

da aldeia e do casal que no plano humano a representa (o casamento, o trabalho, a prole 

e o final abandono do campo), a linguagem permanece isenta de qualquer injunção, 

denúncia ou apelo ao combate. Só ocasionalmente o sujeito, cuja intimidade se encontra 

quase por completo suprimida do conjunto de poemas (terá a “Terra” sequer 

conhecimento da sua atenta presença?), insere aqui e ali um apontamento onde se 

vislumbra alguma consciência social, ainda que tímida e quase sem real noção das 

consequências a tirar. No poema 6, em que interpela directamente a “rapariga morena e 

triste”, o sujeito vaticina, aparentemente com algum conhecimento da dureza das 

relações de trabalho: “(Depois da colheita, ninguém mais saberá de ti, uma coisa usada e 

esquecida.)” Considerações deste género são esporádicas, esbatendo-se em poemas de 

intuito manifestamente distinto: no poema 11, um verso descrevendo “ti Laurinda” 

enquanto “moça de gado, enxada da terra, querer de senhores”; no poema 15, a menção, 

muito de passagem ao “grão para o dono e para o pobre”; e finalmente, no derradeiro 

poema do conjunto, porque de miséria e ruína se trata, uma referência mais explícita à 

ingrata estrutura sócio-económica da “Terra”, ainda que mais em tom de constatação 

que de protesto: “Os juros crescem; / o dinheiro e o rico não têm coração. / E as décimas 

António? / Ninguém perdoa – que mais para vender?”. É verdade que há uma 

consciência real (realista) das agruras da vida rural, como aliás também do seu encanto 

telúrico e de certo traço de autenticidade vital. Mas mesmo quando referidas ou 

entrevistas as maiores dificuldades (que nesse mesmo poema final também 

simplesmente se apontam à “indiferença do céu”), destacam-se acima de tudo causas 

naturais, sugerindo-se uma intemporal dependência do homem em relação aos 

elementos que, em termos de análise social, fica bastante aquém das principais linhas 

orientadoras do neo-realismo. No poema 9, a incerteza perante a subsistência futura 

prende-se com os ditames da natureza (“ – onde andará a chuva? onde andará o 

vento?”), não avançando o colectivo popular para qualquer interrogação ou exigência 

mais politicamente enformada. E porque de “conhecimento” se trata, não se rebelando o 

povo não se rebela o poeta. A título de exemplo adicional, leia-se o breve poema 10, 

que consideramos significativo: 
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Sobe no ar o fumo das chaminés dos casais. 
Entre os braços nus das árvores, sobe, sobe no céu. 
Lume na lareira – carne fumada de inverno, 
matança de porco, 
arca com grão, 
roca com linho – abençoado Deus! 
Mas há os velhos na aldeia a quem o moleiro não fia. 
Foram-se os filhos na guerra ou num mar ou num ovário estéril. 
Nem braços nem terra: ossos roídos ao frio. 
A cinza apagada da lareira é da cor do céu. 
 

 

Num dos momentos que em Terra se desenvolve à margem do pessoal destino de 

António e Cacilda, o poema transcrito, na sua linguagem sóbria e bem sopesada, 

começa por descrever uma certa condição de bonança, à qual faz depois opor a situação 

dos “velhos na aldeia a quem o moleiro não fia”. Nos dois versos seguintes a este há 

como que um incremento de tragicidade. E quando porventura seria de esperar, noutro 

livro que não este, a dramática eclosão da denúncia ou a explosão da exortação à 

mudança, o último verso é quase um anti-clímax. Uma observação apenas, uma 

constatação. Ainda que porventura não isento de um sentido mais profundo (a ruína tão 

plácida e inevitável como o próprio céu), longe está este verso final do que alguma 

teoria solicitou dos novos poetas.  

Tendo em conta o exposto, o que sobressai da temperança injuntiva de Terra é o 

carácter de uma quase necessidade de contacto puro e genuíno com a realidade, onde a 

poesia medra pelo atrofiamento da insinuação ideológica. A linguagem atinge assim em 

alguns momentos esse profundo efeito poético que muitas vezes resulta, na poesia neo-

realista, de uma espécie de mistura entre a visão mais descritiva de um sujeito poético 

externo e certa formulação ingénua potencialmente identificável com o modo como as 

coisas da “Terra” e a gente da “Terra” falariam de si próprias. Os versos correspondem 

muitas vezes a frases exactas, ou pelo menos a sintagmas perfeitamente autónomos. Não 

nos encontramos aqui suspensos por qualquer elemento vago ou descontínuo, 

potencialmente gerador de tensões mal definidas. Conforme o poeta de Sol de Agosto 

bem sabe, a “Terra” é mais pura que as ideias. O compromisso inicial do poeta é de 

certo modo cumprido, não resultando ambígua a transmissão de imagens sobre esta 

“Terra”, mas sim, como inevitavelmente ocorre em poesia, a leitura que cada um pode 

fazer dos quadros apresentados. Ainda assim, e principalmente no final dos poemas, o 

sujeito poético faz muitas vezes questão de modelar o eco que sobrará dos contornos 
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esboçados: é ele quem lança uma interrogação, quem interpela o protagonista de um 

poema, ou então quem, como já fizemos notar, nos presenteia aqui e ali com uma 

simples mas contundente metáfora, numa admirável combinação poética de dedicada 

observação e certo ardor próprio de quem fala do que lhe é caro,  

Provavelmente não será esta aldeia tão diferente em dimensão do silencioso 

“Povoado” de Manuel da Fonseca. Para além do trabalho duro ou da sua escassez, 

também aqui pouco se passa. Repetem-se os nomes e, já se sabe, o inevitável formato 

dos dias. Mas como já fizemos notar em anterior capítulo, também o tempo exerce o seu 

peso nestas duas dúzias de poemas, conferindo a Terra uma invulgar aura de 

narratividade, de progressão, ainda que não de progresso. É sensivelmente a partir de 

metade do livro que, uma vez apresentados António e Cacilda e descritos os principais 

contornos físicos e humanos da aldeia, as descrições surgem acompanhadas de 

momentos de algum avanço, nomeadamente no que ao dois referidos protagonistas diz 

respeito. Cacilda, que no quinto poema é aconselhada pelo tal corifeu (a voz que nos 

chega do poema) a seguir o seu coração e a procurar o amor em António, aparece no 

poema 12 já unida a este, “companheira para sempre”. É a partir daqui que os poemas 

parecem conduzir estas personagens por um destino de certa forma exemplar, passível 

de tipificar o comum curso de vida das gentes da “Terra” e assim constituir essa tal 

“contribuição sincera” para o seu conhecimento. Esse destino de António e Cacilda é 

entremeado de recorrentes descrições do labor agrícola, da influência das estações sobre 

as culturas e da posição do ser humano perante o trabalho e o ofício religioso da aldeia. 

No poema 16, regressa Cacilda ao centro das atenções, desta feita exortada ao trabalho 

pelo próprio sujeito poético (“Verga-te à lenha que os senhores abandonaram no 

pinhal”), para depois no poema 18 nos surgir já a cuidar do seu filho, segundo os 

convencionais trâmites da existência feminina. Os derradeiros poemas do livro, ainda 

que percorridos pelo espírito desafogado da primavera e do estio (“Tudo foi bonito, 

Cacilda! / Vem banhar-te na alegria / das penas adormecidas. /Deixa o amanhã”), trarão 

a esta “Terra” a ruína que parece inevitavelmente acabar por marcar uma parte 

significativa dos retratos da ruralidade portuguesa levados a cabo pelos poetas e 

ficcionistas do nosso neo-realismo. Não obstante, o tom de tragédia, que em alguns 

autores neo-realistas constatamos desempenhar um papel fundamental para propósitos 

de denúncia ou sensibilização à mudança, tem aqui uma presença difusa. Quando no 

poema 23, o boi de António e Cacilda morre, pondo em causa todo o labor agrícola e 

consequentemente o futuro imediato da família, somos trazidos de volta à linguagem 
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resignada e em certa medida apolítica de um poema como “Canção”, de Manuel da 

Fonseca, no qual a ruína de uma família semelhante a esta é tão simplesmente atribuída 

às quase naturais ainda que atrozes contingências do “ano da grande fome”. Também 

aqui se escusa o sujeito poético de reclamar à sociedade auxílio para António e Cacilda 

ou de apontar o dedo ao mundo pelo seu destino. Tal como advertira o autor, este não 

pretende ser “um livro de escola”. O derradeiro poema do livro marca a ruína final de 

uma “Terra” onde “o moleiro não fia, / a terra é estéril, / a arca vazia, / o gado minga e 

se fina!”. À imagem do referido poema de Manuel da Fonseca, também aqui a partida é 

a única e final saída para o protagonista masculino, à falta de trabalho e de alimento. Já 

se sabe: os homens estão nas mãos da terra e o poeta de Terra é bem capaz de distinguir 

o óbvio. Ele sabe ver as coisas na sua primordial nitidez, preferindo até ao fim a 

constatação evidente dos acontecimentos a uma qualquer injunção de declarado teor 

político: 

 

António, é preciso partir! 
António partiu. 
E em casa, ficou tudo medonho, desamparado, vazio.  

 

 

 

 3.4. Mário Dionísio e o esmorecimento de As Solicitações e 

Emboscadas 

 

 Falar do segundo andamento da poesia de Mário Dionísio, o volume As 

Solicitações e Emboscadas (1945), à luz da geral ambição neo-realista por uma 

literatura de combate social, é acima de tudo dar conta da presença de determinadas 

hesitações e momentos de desalento em relação ao empenho prescrito, tanto mais 

significativos dado o carácter absolutamente comprometido, quase heroicamente 

panfletário, de grande parte dos inaugurais Poemas, com que quatro anos antes Dionísio 

participara no “Novo Cancioneiro”. O próprio longo verso branco, de carácter descritivo 

e pedagógico, resultando inúmeras vezes em estrofes e poemas inteiros de considerável 

irregularidade métrica, cede aqui algum espaço (ainda que não muito) a uma linguagem 

por vezes mais condensada, menos explicativa e, por conseguinte, indiciadora de 

ambiguidades e reticências que pouco têm que ver com o tom seguro e insistentemente 
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convocatório dos longos poemas de 1941. A transparência ou facilidade de interpretação 

de Poemas, cuja linguagem e retórica raramente deixam lugar a dúvidas quanto às 

motivações principais de Dionísio, não é algo que caracterize por inteiro o segundo 

volume de poesia do autor. A própria pontuação é agora praticamente abolida, ao 

contrário de Poemas, onde o sentido das composições, para além de repetido e quase 

soletrado, era adequadamente sustentado por uma pontuação linear, não muito diferente 

da que seria de esperar de um texto narrativo ou expositivo. Agora, porém, prestam-se 

os poemas de As Solicitações e Emboscadas, em parte devido à quase ausência de 

pontuação176, a uma leitura menos imediata, mais ponderada e porventura até menos 

conclusiva, em sintonia com o próprio espírito de algumas das composições nas quais a 

certeza do projecto social a cumprir não mais é a tónica dominante. 

Ao anteriormente tratarmos essa espécie de exemplo ou recriação da formação 

espiritual e política do indivíduo contida em Poemas, fizemos questão de salientar a 

nota introdutória de que o livro se fazia acompanhar, e que desde logo apresentava ao 

leitor as linhas orientadoras do volume, facto em si significativamente revelador. Do 

mesmo modo, também As Solicitações e Emboscadas surge introduzido, não por 

didácticas palavras do autor, mas por uma epígrafe do poeta François Villon, não menos 

reveladora da parcialmente distinta disposição do poeta volvidos quatros anos e, 

porventura, instalado algum esmorecimento quanto a uma sonhada mobilização social e 

política por um mundo mais justo. Rien ne m’est sûr que la chose incertaine, diz o verso 

de Villon, numa espécie de aceitação da incerteza como único dado absolutamente 

seguro da existência humana, acompanhando-a sempre. Curiosa abertura, portanto, para 

um livro de um poeta como Dionísio, ou pelo menos de um poeta tal como Dionísio se 

revelara (isto é, firmemente orientado) nos Poemas do “Novo Cancioneiro”. A isto se 

acrescenta o próprio título, também ele em certa medida significativo: tal como toda a 

geração neo-realista experimentava ou haveria de experimentar, as solicitações da época 

não estavam de todo isentas, tanto no plano ideológico como no plano artístico, de 

sérias emboscadas. Ainda para mais nesses “anos de promessa de uma época nova no 

mundo e intramuros, compensação e fruto natural dos sombrios anos, apesar de tudo 

grávidos dessa vitória, enfim à vista, da Segunda Guerra Mundial”, durante os quais 

“continuou para todo um sector da inteligência portuguesa uma combativa espera, 

                                                 
176 O ponto de interrogação é, por natural exigência de entoação, o único sinal de pontuação utilizado. 
Sucede constantemente, por exemplo, uma palavra surgir no seio de um verso com maiúscula inicial, 
indicando o início de um novo período, ainda que não antecedida de ponto final.  
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atravessada cada vez mais dos reflexos trágicos, embora velados, da sua manifesta 

incapacidade de transformar um mundo que contra ela, e também por causa dela, se ia 

transformando”177.  

Logo num dos primeiros poemas do livro, “A seiva oculta”, somos confrontados 

com uma confissão de momentâneo desânimo, espécie de “emboscada” do próprio 

espírito do sujeito poético, atribuída à comum natureza do género humano, no qual se 

alternam momentos de vigor combativo com outros de algum esmorecimento (uma 

relação de forças que é de igual modo a ideia central de um poema como “Amor da terra 

e da hora”). As duas primeiras estrofes não são porventura muito diferentes de dúvidas 

ou inconstâncias manifestadas por outros poetas destes primeiros anos, como um Álvaro 

Feijó: 

 

Quantas vezes estremeço 
e quantas nasço 
Quantas vezes desfaleço 
e quantas renasço 
 
Julgo-me o fim desisto e sofro tudo negro 
caem-me os braços magros ao longo dos pensamentos 
canto a morte e o mistério e os requintes eternos 
Mas logo uma energia insuspeitada vem dos longes  
de mim mesmo 
e aquece humanamente o coração 
à beira de parar 
 
 

Já no poema anterior, “À noite nas ruas”, a descrição da paisagem urbana nocturna 

instaurava um tom lúgubre (“Ah quando a noite se infiltra densamente nas ruas / uma 

angústia estrangula-nos com força / e fica a pairar impunemente a pairar por todas as 

ruas”) a fazer lembrar algumas incursões do sujeito de Cesário ou de um poema como o 

mencionado “Radiografia”, de Políbio Gomes dos Santos. Desse sentido de opressão 

urbana, de desencanto com um quotidiano estagnado, decorre a consciência, ainda que 

momentânea, da inevitabilidade da noite sobre as ruas, ou seja, da impossibilidade de 

uma utopia alternativa: 

 

 Sim Toda a gente sabe que isto é sempre assim mesmo 
 que a luz eléctrica não apaga nada disto 
 que é vão que se apertam as mãos furiosamente 
 e se dão saltos para outro mundo que não há 
 senão aqui 

                                                 
177 LOURENÇO, Eduardo, obra cit., p.63. 
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Mas voltando ao poema “A seiva oculta”, a angústia de certa inconstância de espírito é 

sem dúvida o tom dominante. E apesar de o poema sugerir que, não obstante esse 

circunstancial desalento, o indivíduo acabará sempre por retomar a sua marcha 

(“Julgam-te morto e afinal / é apenas o passo atrás que dás / para avançar”), ficam desde 

logo apontadas as agruras do caminho a empreender. Agruras que surgem reafirmadas 

nos breves poemas (coisa rara no poeta em 1941) “Consciência” e “Ao desejo”, o 

primeiro aludindo às constantes dificuldades colocadas ao sujeito poético (“Cada 

minuto uma questão / Mil fronteiras que venço ou que não venço”), e o segundo, se 

disponível a uma leitura política, como julgamos admissível, revelando o definhamento 

das ambições por acção do tempo (o curso da história) ou, melhor dito, em 

consequência da perda de fulgor que o passar dos anos parece acarretar: 

 

Meu desejo 
embuçado 
Pelo tempo esfaimado 
mal te vejo 
 
Corre o sangue nas veias 
nas artérias 
Mas só vejo no manto em que te enleias 
rugas sérias 
 
Vais-te sumindo surdamente 
envelhecendo surdamente 
meu desejo 
E se te abres finalmente 
não te vejo 

 
 

Apesar de não se tratar de todo de uma qualquer retracção relativamente às 

principais coordenadas fornecidas em Poemas, quer seja na persistência da denúncia 

(em “Hipocrene I”, “Rapariga das tranças” ou “No cais”), do anúncio do trajecto 

redentor ou da declaração de uma desejada união com toda a humanidade (como 

naquele que é sugestivamente intitulado “O maior poema”, ou nas seis composições 

com que termina o livro, reunidas sob o título “O poeta ao viandante solitário”), quer na 

perspectiva de uma poesia ligada ao real mais quotidiano, capaz de encontrar o seu 

sentido de denúncia nos motivos menos tradicionalmente poéticos (“Cidade I”, 

“Domingo”, “As esquinas iluminadas”), a incerteza desde logo acentuada na citação do 

verso de Villon vem de certo modo pôr em causa a confiança desmedida de Poemas e a 



 
 

153 

fulgurante crença no indivíduo que sai do seu estreito intimismo, sozinho que se 

encontra à beira do cais, para se abrir ao mundo e ao emancipado destino da 

humanidade. Em certo sentido, o sujeito de As Solicitações e Emboscadas abranda um 

pouco, ou pelo menos o suficiente para sopesar a empresa a que se dedica e se dar conta 

de obstáculos e desilusões. A confiança é substituída por uma consciência dos acidentes 

de percurso. Deste modo, tanto aqui como em todos os momentos menos confiantes ou 

interventivos da produção literária do neo-realismo, o escritor como que acrescenta uma 

dimensão ética adicional ao projecto de empenhamento que caracteriza o movimento. À 

convicção e energia iniciais junta-se um tom bem humano de honestidade e reflexão, 

tornando o combate porventura mais genuíno, uma vez liberto da excessiva carga de 

uma utopia de contornos demasiado panfletários. Como dirá Carlos de Oliveira, num 

soneto de central significado a que mais adiante aludiremos, nada mais humano que um 

natural momento de desalento.   

 O tom solidário e fraterno do primeiro livro de Dionísio, que parecia colocar (ou 

pelo menos querer colocar) a mudança e as conquistas sociais no plano da 

inevitabilidade, é agora substituído por protestos, defraudado que está tanto optimismo. 

No adequadamente intitulado “Lamento na hora incerta” (que bem poderia traduzir o 

espírito sugerido em muitos dos poemas do livro), o sujeito constata a indiferença geral 

a que é votado o lamento de “quem mostra a dor injusta aos quatro ventos / com a voz 

magoada /e os braços abertos // (mas quem o ouve Quem?)”178. Perante isto: 

 

  

 Raivosamente então atiro o meu lamento como pedras 
 atiro o meu lamento como pedras 
 como pedras 

como pedras  
 com os olhos enxutos e gritando em coro 
 com os olhos enxutos e gritando em coro 
 em coro 
 em coro 
 
 (para que o oiça alguém) 
 

Do mesmo modo, um poema como “Introspecção” apresenta-nos um sujeito a quem 

assumidamente falta o sol e o sorriso (“Como posso ter tido tanto sol alguma vez / 

dentro de mim”, pergunta ele na primeira estrofe do poema). É evidente que este sol 

                                                 
178 No mesmo tom de quem seriamente começa a duvidar do impacto e repercussões da palavra (neste 
caso, da palavra poética), pergunta o sujeito de “Ruas da cidade”, de Manuel da Fonseca: “Onde estão 
ouvidos que entendam as minhas falas?”.  
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pode ser entendido de duas formas distintas, a saber, enquanto marca de simpática 

ingenuidade ou mesmo ignorância perante as agruras do mundo, ou enquanto energia e 

alegria no combate pelos ideais do poeta e da sua geração. De qualquer dos modos, o 

sujeito alvitra que esse espírito positivo não passe de “um delírio imaginado”, instalada 

que está uma consciência mais aguda, menos iludida, das desigualdades sociais: 

 

 

 Ah só agora vos vejo chaminés de fumo negro 
 E prédios altos de hotéis 
 Ao pé dos barracões abandonados 
 
 
 
Finalmente, e num plano porventura mais simbólico do que confessional, a poderosa 

“Elegia ao companheiro morto” poderá ser lida enquanto trágica consumação de uma 

das várias emboscadas à concretização dos ideais anunciados em Poemas e repetidos e 

reavaliados no segundo livro de Dionísio. Tal como o título do poema desde logo 

indica, trata-se de assinalar a morte de um chamado “companheiro”. Não um familiar ou 

um amigo, mas sim, entenda-se, um camarada de luta. Mais uma vez, temos aqui algo 

de certa forma ausente da estreia poética de Dionísio: o lado mais trágico da luta dos 

homens irmanados numa causa comum, a saber, a morte sem que se tenham visto 

concretizados os propósitos do combate. Maioritariamente estruturado em dísticos (com 

uma sextilha e um monóstico finais), esta condoída elegia, fazendo lembrar o “Llanto 

por Ignacio Sanchéz Mejía” de García Lorca, recupera dos Poemas de 1941 o recurso à 

repetição exaustiva, desta feita com o aparente propósito de tão-somente acentuar a 

oposição entre a noite (a morte do companheiro) e a manhã (as promessas incumpridas). 

Com efeito, após informar que “meu companheiro morreu às cinco da manhã” 

(correspondendo às repetidas “cinco de la tarde” de Lorca), o sujeito poético insiste na 

trágica constatação de que a morte deixou o seu camarada aquém, e no entanto tão 

próximo, da manhã que cedo se seguiria. Uma invulgar consciência do fracasso, em 

tudo diferente da confiança a que Dionísio nos habituara ao cantar a energia e força de 

uma imparável marcha de homens. Invulgar ainda por o sujeito poético sugerir 

inclusivamente que, perante o fracasso (a morte simplesmente, ou a morte já tão perto 

do amanhecer), mais valia não ter havido promessas ou ideais: 
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Ah antes fosse noite noite apenas noite 
sem a promessa da manhã 
 
Ah antes fosse noite noite noite apenas noite 
e não houvesse em tudo a promessa risonha da manhã 
 
 

 
E mais adiante, uma espécie de queixume semelhante ao do já referido “Lamento na 

hora incerta”, em jeito de protesto perante a indiferença (do mundo, da humanidade?) 

em relação aos que combatem: 

 
Mas quem se vai interessar amigos quem 
por quem só tem o sonho da manhã? 
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4. Vozes reais e formas tradicionais na poesia neo-realista: 

estratégias de autenticação  

 

Existe uma espécie de paradoxo na presença de estratos sociais mais 

desfavorecidos, situados nas margens dos principais núcleos de poder e proeminência 

social, em contexto de produção literária ou, mais notoriamente, em qualquer plano de 

discurso teórico filiado nas ciências humanas. Real ou infundado, questão que não 

valerá a pena aqui decidir, este é um paradoxo já apontado e em grande parte debatido 

no relativamente recente contexto dos chamados estudos culturais. Reside, segundo 

quem o discute, na apropriação de uma determinada classe (com tudo aquilo que lhe é 

característico) por parte de um representante de outra classe que com a primeira pouco 

ou nada partilha de experiência de vida, ansiedades ou expectativas, colocando-se este 

último discurso numa espécie de território de desfasamento entre locutor e objecto, 

desfasamento esse em que alguns identificariam laivos de um hipotético colonialismo 

intelectual. A legitimidade ou autoridade com que o texto teórico em particular, 

profundamente académico em bastantes casos, se acharia capaz de tratar a condição de 

um trabalhador ou o combate de toda uma classe oprimida teria, à luz deste paradoxo, 

os traços do cientista que no seu laboratório analisa determinadas reacções de um 

roedor, após impostas as condições de uma experiência que a cobaia desconhece por 

completo.  

Se é certo que, para bem do debate e do conhecimento, a falta de uma 

determinada vivência ou experiência de formação dificilmente poderá desautorizar o 

indivíduo a um qualquer exercício de reflexão, é porém também legítimo questionar a 

dimensão ética, digamos assim, da atitude do académico perante o seu objecto de 

discussão. E isto porque o paradoxo não só reside na opção de estudo ou reflexão, mas 

também no facto de, sob determinada perspectiva, essa opção congregar um 

desconfortável e ambíguo misto de consideração e condescendência piedosa: aos olhos 

do locutor habilitado, o homem que, por exemplo, labora a terra é suficientemente 

interessante para ser discutido, criticamente abordado e até moralmente promovido, mas 

curiosamente não suficientemente capaz de tão simplesmente falar por si próprio, até 

mesmo de esgrimir os argumentos conducentes a um qualquer acto de emancipação179. 

                                                 
179 Na sua introdução ao estudo etnográfico de Alves Redol intitulado Glória (1938), trabalho com o qual 
o romancista afirma o seu interesse por um conhecimento real da vida rural ribatejana, tal como sugerido 
na sua advertência introdutória ao romance Gaibéus, João David Pinto Correia identifica também, até 
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O objecto central do jogo discursivo não conhece as regras desse jogo, nem sequer é 

considerado capaz de as entender180. Tratámos sumariamente esta questão em 

dissertação de mestrado (Addressing the canon. Beyond the rule of literary politics, 

Universidade de Edimburgo, 2003) a propósito do cânone literário e da forma 

absolutamente determinada como a dada altura, especialmente no mundo anglo-

saxónico, mas não exclusivamente, se pugnou pela presença, quer a nível de autores 

quer em termos das temáticas abordadas pelas obras, de grupos étnicos e sociais 

desfavorecidos e marginais num cânone acusado de, à falta dessa abrangência, ser 

demasiado masculino, branco, europeu e, para todos os efeitos, na maior parte dos 

casos, já falecido. Perante tais bem-intencionadas reivindicações, filhas do mais 

arreigado multiculturalismo, a evidência de que a constituição de um cânone literário só 

interessaria a quem por isso lutava na arena das paixões académicas levantava a questão 

sobre se seria justo, ou sequer adequado, utilizar nesse combate o argumento da 

representação de uma esfera marginal da sociedade num cânone que, para essa esfera, 

pouco ou nada significa. Mais uma vez o paradoxo mostrava os seus contornos. 

No contexto que agora mais nos interessa, o da geração neo-realista em Portugal, 

o problema ganha uma dimensão mais contundente na medida em que, pelo menos ao 

nível de um programa de intenções, a massa trabalhadora seria não apenas um objecto 

ao qual se dedicaria a literatura e a arte em geral, desejadamente empenhada em abrir-se 

a uma realidade até então tão menosprezada, mas sim, em última análise, a verdadeira 

razão de ser de uma arte social que se queria interventiva, capaz de denunciar 

desigualdades e de contribuir para as mudanças necessárias. Regressamos aqui ao de 

leve à questão da simplisticamente chamada “arte social” porque é obviamente neste 

plano que o paradoxo de que temos vindo a falar ganha mais força. A discussão do 

papel do artista e do intelectual, na sua relação com todos os indivíduos que têm em 

comum não serem artistas ou intelectuais181, é especialmente central em momentos do 

                                                                                                                                               
numa personalidade como Redol, “uma concepção de certo modo negativa da cultura popular, na medida 
em que nos são por vezes apresentadas com pasmo as produções dessa mesma cultura”. 
180 No contexto do neo-realismo português, cuja linhagem política e filosófica predominante 
evidentemente se enquadra na problemática relação entre intelectual e trabalhador, esta espécie de velada 
condescendência relativamente à massa social para cuja emancipação a arte nova deveria contribuir 
decisivamente surge, em alguns casos, corajosamente denunciada, como em certo artigo de Artur Justino, 
publicado num dos primeiros números da revista portuense Sol Nascente (“Arte de élites? Arte popular?”, 
p. 12). Nessa intervenção, o autor exprime as suas reservas, um pouco contra o espírito de outros 
colaboradores, em relação à aproximação da arte para junto das camadas populares, receando que algo se 
perca da “arte adulta”. 
181 Falamos aqui, segundo a distinção de Antonio Gramsci, em intelectuais tradicionais, de profissão, e 
não tanto nos intelectuais orgânicos que, de acordo com o autor italiano, seriam aqueles que, surgindo no 



 
 

158 

pensamento histórico e filosófico (como o marxismo) ou no seio de correntes culturais e 

artísticas (no caso em questão, o neo-realismo português) em que se invoca 

precisamente o dever de uns para com outros. A este propósito, é curioso verificar que 

os jovens escritores e pensadores que enformaram o nosso neo-realismo parecem ter 

uma aguda noção dos problemas levantados pela relação entre o artista ou intelectual e 

seu preferencial objecto de análise. No seu segundo romance Fogo na Noite Escura 

(1943), para dar apenas um exemplo, Fernando Namora relata um serão de tertúlia 

intelectual que tem lugar no solar de família de um abastado jovem universitário. O 

capítulo é especialmente tenso, fruto das diferenças sociais, em alguns casos abissais, 

que separam os presentes. A dada altura, Júlio, um dos protagonistas, é especialmente 

contundente no retrato do exercício a que ele próprio também ali se dedica: 

 

Os intelectuais, em face das tragédias que os rodeiam, satisfazem as suas 

responsabilidades iludindo-as com convicções muito sonoras, é certo, mas livrescas. Isto é: 

conservam-se prudentemente a distância. Este procedimento lembra-me muito o dos ricaços. O 

rico sabe que existem dramas, é claro. E abre a sua bolsa, inventa a caridade, para que a miséria 

se não veja forçada a arrombar-lhe a porta. Paga justamente na altura crítica. Nem antes nem 

depois. Não desperdiça o seu dinheiro com precipitações. Ora nós, os bons burgueses 

intelectuais, somos evidentemente mais subtis: justificamos o nosso bem-estar, o nosso 

confortável isolamento, com adesões da inteligência. Como quem diz: estou aqui, deste lado, 

mas sou dos vossos.182 

 

Num plano similar, onde pretendemos agora chegar para discutir o que 

realmente nos interessa, poderia igualmente questionar-se se um poema neo-realista 

sobre a falta de trabalho de um assalariado rural lhe é também dirigido, e se para ele 

poderá ter o poder de um alento ou insinuação de mudança. Sabemos que, nestes 

termos, o poema em causa teria talvez maior impacto para quem nada conhecesse das 

agruras da vida rural do que propriamente para o trabalhador que conhece bem de mais 

a sua condição. Para além disso, falar da criação literária deste modo, falar da sua 

função, excede em larga medida o propósito destas linhas: não só esta é uma questão 

com largos séculos de bagagem, como nem sequer terá especial interesse avaliar ao 

                                                                                                                                               
seio da própria classe, lograriam liderar a consciência e batalha dessa mesma classe, independentemente 
da sua ocupação ou actividade profissional. É evidente que a forma como Gramsci caracteriza os 
intelectuais tradicionais nem sempre se aplica na totalidade aos escritores que aqui nos ocupam a 
reflexão, embora, a bem dizer, se aplique um razoável número de vezes. 
182 NAMORA, Fernando, Fogo na Noite Escura, 7ª ed., Mem Martins, Europa-América, 1971, pp.164-
165. 
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milímetro o que pretende um romance, um poema, um verso que seja, se é que uma obra 

literária pretende univocamente alguma coisa. O que é certo é que no conjunto de livros 

de poesia da colecção “Novo Cancioneiro”, para todos os efeitos expressão poética 

proeminente, ainda que não exclusiva, da geração neo-realista em Portugal, observamos 

o recurso a várias estratégias com o objectivo aparente de legitimar o poema (numa 

aparição do poeta em território que não o do turbulento intimismo de linhagem 

presencista) no que diz respeito à sua relação com o meio social ao qual deseja votar-se 

e, em última instância, também ao nível da sua relação com os restantes membros de 

geração, companheiros na concretização de uma determinada orientação artística. A 

razão de ser da análise que a este respeito se pretende aqui desenvolver prende-se com a 

riqueza retórica e versatilidade formal que a este nível muita da poesia neo-realista 

portuguesa patenteia, facto que até certo ponto poucas vezes foi devidamente pesado 

numa justa apreciação de parte deste legado poético. Quer em termos das mais diversas 

(ainda que tipificadas) figuras convocadas ou encarnadas pelo sujeito poético, quer ao 

nível de uma consciente recuperação de formas tradicionais colhidas do ambiente com o 

qual a poesia procura contactar, parece-nos bastante interessante atestar de que forma os 

poetas desta geração procuraram atenuar um abismo do qual parecem ter precoce noção, 

e que corresponde à larga distância social que vai do trabalhador ao intelectual. 

Também por isto, a par de tantos outros aspectos, é a hoje a leitura e reavaliação da 

poesia neo-realista portuguesa um exercício de múltiplas e admiráveis descobertas.     

 

 

4.1. Figuras e respectivos ventríloquos 

 

Um dos traços mais deliberados e, por isso mesmo, mais interessantes da 

produção poética do primeiro fôlego do neo-realismo português é a presença de 

determinado número de personagens (termo a que não fugiremos, por muitos dos 

poemas se tratarem de autênticas encenações de ambientes), em grande parte dos casos 

devidamente nomeadas e caracterizadas, capazes de assumir em absoluto a iniciativa 

dos versos, acabando por vir a uma hipotética boca de cena falar de si e das suas vidas 

como só elas saberiam ou poderiam. E isto ao ponto de tornar a composição, se nos é 

permitido recuperar a imagem anteriormente usada, não mais o relatório científico de 

uma análise distanciada, mas o testemunho directo fornecido pelo objecto de estudo, em 
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jeito de desabafo, protesto ou partilha de impressões. Se nos parece em algumas 

instâncias injusto, inexacto até, comparar os poetas do “Novo Cancioneiro” e de outros 

momentos da produção poética neo-realista com teorizadores distantes do seu objecto, é 

interessante equacionar a presença destas figuras enquanto estratégias de autenticação 

do poema183, como se o poeta em causa tivesse a necessidade de fazer encarnar no 

sujeito poético a seu cargo uma entidade mais habilitada (mais autorizada, mais 

genuína), de forma a fazer vingar uma voz empírica onde antes apenas existia uma 

espécie determinada de indirecto conhecimento. É aqui que o paradoxo de que 

falávamos (menos descarado na produção literária que no texto teórico, é certo, dada a 

própria natureza do discurso literário) fica momentaneamente resolvido ou pelo menos 

mitigado: quem agora fala diz-nos algo de fundamental sobre si próprio, pelo que nada 

pode ser questionado acerca da justeza ou validade das suas palavras. Não se trata mais 

de um juízo produzido após observação e reflexão, nem sequer de um “eu” intimista a 

quem é momentaneamente emprestado um destino que convém ao poema, mas sim a 

formulação justificada de sentimentos verdadeiros, por assim dizer crus e directos, tanto 

quanto directo e autêntico pode ser o discurso literário. Como iremos mais adiante 

verificar, esta espécie de autenticação do poema é apoiada por recursos formais muitas 

vezes explicitados no próprio título dos poemas. São inúmeros os poemas dos primeiros 

anos do neo-realismo português que no seu título apontam para uma “canção”, uma 

“cantiga” ou um “romance”184. O verso livre, a que a nossa poesia neo-realista aderiu 

em significativa escala, é por vezes abandonado em benefício das formas cristalizadas, e 

agora recuperadas, de uma tradição popular que, pelos motivos descritos, urge agora 

reabilitar e cultivar.  

Evidentemente que já se sabe em algumas situações quem são estes “tipos” que, 

ao falar pela própria boca, tão bem justificam o título de “cancioneiro” dado à referida 

colectânea de dez livros de poesia. Muitas vezes o próprio título dos poemas funciona 

como apresentação directa e sem rodeios da intervenção “dramática” destas figuras. É 

                                                 
183 Ana Paula Ferreira (obra cit., p.163) fala de “descentralização da autoridade discursiva”, a propósito 
da intercalação de fragmentos líricos no romance neo-realista. 
184 Abordamos aqui o termo e noção de “romance” no sentido de “poema em versos curtos e simples, 
baseado em assunto capaz de comover, próprio para ser cantado” (Dicionário Houaiss da Língua 
Portuguesa, Lisboa, Temas & Debates, 2003) ou, nas palavras de Manuel Simões (Dois Poetas Em 
Confronto: García Lorca e Manuel da Fonseca, 1972, p.110), “um poema em versos simples, próprio 
para ser cantado, cuja antiguidade remonta ao século XIII”. Simões desenvolve as suas considerações 
referindo que, “contra o desenraizamento espácio-temporal da «Presença», o movimento neo-realista 
pretende apresentar uma problemática do homem servindo-se de formas que tentam recuperar o veio 
épico tradicional. Não espanta, por isso, que por esta época se tenha observado uma tão grande 
proliferação de romances”. 
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precisamente este o caso dos poemas “Palhaço” e “Cigana” de Álvaro Feijó185, sendo 

que o sujeito poético do primeiro acaba por parecer uma construção metafórica do 

próprio poeta. Mais do que indivíduos particulares, estas são acima de tudo figuras que 

dão corpo e voz a atitudes ou formulações recorrentes na poesia desta geração e, em 

vários casos, ideologicamente muito marcadas.  

Observemos alguns exemplos. No livro Aviso à Navegação, de Joaquim 

Namorado, apresenta-se o vagabundo (“Legenda para a vida de um vagabundo”), o 

herói de uma existência sem grilhões de serventia ou limites impostos, e talvez a 

principal representação social (ou, no caso em questão, associal) do conjunto da 

produção poética neo-realista. Neste poema encontramos o tal misto de orgulho e 

cansaço de um digno representante da classe dos párias e explorados, e principalmente 

essa coragem de quem fala à revelia da ordem imposta e das classes estabelecidas. Ele é 

o inadaptado por excelência, logo, aquele capaz de incarnar uma indesmentível 

incompatibilização com um sistema caduco e desumanizado. Ele está na periferia da 

sociedade como o poeta que lhe dá vida dificilmente algum dia poderá estar. É 

precisamente a sua condição que lhe concede a possibilidade de falar como fala. Poder-

se-ia mesmo pensar que este é o mesmo vagabundo de Rosa dos Ventos, de Manuel da 

Fonseca, volume publicado ainda antes do “Novo Cancioneiro”. Nesta obra, em que 

sete dos poemas são reunidos sob o título “O vagabundo e outros motivos alentejanos”, 

esta figura da terra agarra o poema com a sua voz plena de garbo e orgulho, e apresenta-

se aos homens, sugerindo-se a presença de um público ouvinte, o que só vem contribuir 

para o clima de teatralidade que se faz sentir no conjunto das composições. A própria 

história deste vagabundo encerra uma boa dose de dramatismo, sem ainda assim ser 

demasiado rebuscada. Ademais, por se tratar de uma existência muito pouco 

convencional, com uma sedutora aura de aventura e liberdade, parece haver um certo 

valor associado à intervenção do desenraizado homem: no poema “Canção do maltês”, é 

com a sua história que o maltês acredita estar a pagar “um canto de pão / Com azeitonas 

maduras”. Na obra poética de Manuel da Fonseca, o vagabundo divide a sua presença 

entre uma acentuada angústia e aquela rebelde individualidade que lhe é proporcionada 

por não ter relações de trabalho com qualquer patrão ou sequer um lugar a que pertença 

                                                 
185 No poema “Canção do Moinho Velho”, Feijó chega mesmo ao extremo de animizar a mencionada 
engrenagem, atribuindo-lhe por prosopopeia o estatuto de sujeito poético do poema. O moinho discorre 
assim, na primeira pessoa, sobre o contínuo trabalho a que é votada a sua existência, fazendo lembrar 
certas composições infantis de teor didáctico em que um animal ou determinado elemento da natureza 
surgem dotados de qualidades humanas.  
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definitivamente. A mesma filiação rebelde tem o maltês que povoa muitos dos poemas 

do volume Planície, a participação do mesmo poeta no “Novo Cancioneiro”. O maltês 

apresenta-se: local de nascimento (esse quase mítico Cerromaior) e passado aventureiro. 

Fala sempre por oposição a um pressuposto conjunto de ouvintes, que dele em tudo 

diferem e que a partir da sua voz assertiva ficam a saber detalhes cantados de um 

destino que não é o deles186.  

Relativamente às figurações sociais dotadas de voz própria, as quais 

naturalmente não se esgotam no recorrente “vagabundo”, não há dúvidas de que Manuel 

da Fonseca é particularmente hábil neste tipo de registo. O poeta volta a empregá-lo no 

admirável “Coro dos empregados da câmara”, um poema cujo título parece 

curiosamente já oferecer indicações para a sua leitura ou potencial encenação, ou seja, 

várias vozes em coro “bocejando, bocejando, / bocejando”187. A galeria do poeta é 

porventura a mais extensa deste período, não se reduzindo obviamente às personagens 

que intervêm na primeira pessoa do singular188. Carlos Reis faz por isso pertinentemente 

notar que  

 

 

 

                                                 
186 Importante aqui não deixar de lembrar a influência do Romancero de Federico García Lorca na 
definição e caracterização do vagabundo de Manuel da Fonseca, afinidades largamente clarificadas na 
citada obra de Manuel Simões. 
187 Nos quadros alentejanos traçados na obra poética de Manuel da Fonseca, não podemos deixar de 
destacar os contrastes entre algumas das figuras convocadas. Um dos mais evidentes estabelece-se, sem 
dúvida, entre o quotidiano absolutamente letárgico e entediante destes amanuenses de província e a vida 
desregrada e imprevisível do maltês, um contraste que encontramos também numa passagem do poema 
“Mês de Maio” entre o sujeito que, na escola, “perdia os dias inteiros sentado na carteira”, e “um moço 
que nem tinha nome” e que “corria pelas ruas / e ia armar aos pássaros, nos bebedoiros!” 
188 Apesar de não ser de todo fundamental para o objecto do presente estudo uma relação dos “tipos” 
presentes na relativamente breve obra poética de Manuel da Fonseca, achámos interessante fornecê-la de 
forma sucinta para que se possa ter uma noção mais ou menos clara do peso destas personagens na poesia 
de um autor que, após a experiência poética, haveria de explorá-las minuciosamente na sua bem mais 
extensa prosa de ficção, tanto ao nível do conto como nos romances que publicou. Relativamente à figura 
do vagabundo, temos em Rosa dos Ventos os poemas “O vagabundo do mar” (1ª pessoa), “O vagabundo” 
(1ª pessoa), “Sol do mendigo” (3ª pessoa), “Canção” (1ª pessoa), “Canção de maltês” (1ª pessoa) e 
“Serenata” (1ª pessoa). Em Planície, o motivo resume-se ao poema “Maltês” (1ª pessoa). Quanto às 
restantes figuras apresentadas ou que fazem ouvir a sua voz, são de considerar em Rosa dos Ventos os 
poemas “Maria Campaniça” (Maria Campaniça que trabalha no campo, 3ª pessoa), “Nocturno” (Jacinto 
Baleizão que foi a África por facadas que deu numa feira, e lá viu o mar; Zé Cardo que tem quatro filhas 
em casa doentes e a passar fome; Tóino; “o bêbado do Zé Limão”; Rosa Charneca a quem um moço 
declara o seu amor; 3ª pessoa), “Canção” (Rosa Charneca, filha do maltês e que se prostitui para comer; 
3ª pessoa), “Rosa Charneca” (Rosa Charneca; 2ª pessoa, interpelada directamente) e “Primeiro poema de 
infância” (Tóino; 3ª pessoa). Em Planície, os poemas a este nível relevantes são “Estradas” (Nena, 
António Valmorim; 3ª pessoa), “Coro dos empregados da Câmara” (1ª pessoa), “Tragédia” (Senhor 
António; 3ª pessoa) e “Guerra” (Francisco Charrua, Zé Gaio; 3ª pessoa com discurso directo). 
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a forte presença dos tipos [na poesia de Manuel da Fonseca] poderá levar-nos a analisar e 

comentar as múltiplas funções que variadamente desempenham, não só em termos do que, por 

assim dizer, “tipificam”, mas também na relação que têm com o sujeito poético que, em Manuel 

da Fonseca, é normalmente aberto à experiência do exterior enquanto móbil da subjectividade.189 

 

Como já tivemos oportunidade de sugerir, nem só em Manuel da Fonseca 

encontramos estas personagens a quem o poeta, abdicando (se é que assim se poderá 

dizer) do papel de sujeito poético, decide dar voz como forma de validar ou autenticar o 

poema, procurando assim esbater o fosso existente entre o intelectual (aqui, o poeta) e 

as camadas populares que lhe estão no horizonte. Em Turismo (1942), de Carlos de 

Oliveira, esse singular livro de poesia em cujo título há mais ironia do que em muitos 

poemas do cancioneiro em que se integra, temos igualmente bons exemplos do que 

temos vindo a explorar. A primeira parte do livro intitula-se “Amazónia” e nela 

identificamos algum do anticolonialismo que Joaquim Namorado já patenteara ao 

dedicar a “África” um conjunto de poemas do seu Aviso à Navegação. Ao décimo 

poema do livro de Carlos de Oliveira apresenta-se o negro Floriano, “sexta geração / 

dum escravo do Congo”. E fala-nos ele da sua escravizada existência com a pureza de 

quem verdadeiramente a carrega no corpo. A própria forma do poema se submete ao 

sujeito poético: os versos são curtos e as estrofes parecem acabar onde o discurso de 

Floriano cede a uma necessária pausa. A simplicidade das informações e a pureza da 

voz têm a dimensão e contundência de estrofes de um verso apenas, “Sou negro” ou “O 

meu nome é Floriano”. A mesma recuperação do colonizado, que a história e a tradição 

preferiram naturalmente emudecer, encontramos no livro Ilha de Nome Santo (1942), do 

sãotomense Francisco José Tenreiro. Para além de várias personagens interpeladas pelo 

sujeito poético, temos um poema como “Canção do mestiço”, em que este mesmo 

mestiço vem, tal como Floriano, repetir várias vezes o rótulo que lhe é imposto, até ao 

momento em que este, como qualquer palavra infinitamente repetida, parece deixar de 

fazer sentido.  

Também na obra do já mencionado poeta António Ramos de Almeida, um dos 

poucos poetas sobre os quais aqui nos debruçamos que não participaram no “Novo 

Cancioneiro”, topamos com o mesmo recurso a vozes e formas tradicionais. Do mesmo 

modo que, em Sinal de Alarme, encontramos um denominado “romance”, ainda que 

apenas com ténues pontos de contacto com qualquer tradição que, nesta linha, o autor 

                                                 
 189 Obra cit., p.459. 
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pudesse ter em mente, também em Sinfonia da Guerra é explorada essa veia popular 

que marcará a, por esta altura, emergente poesia neo-realista. A título de exemplo, o 

poema “Noite de luar na trincheira” tem como espécie de subtítulo, fornecido entre 

parênteses, a indicação “Canção da sentinela”. A partir daqui, com razoável 

conhecimento das estratégias que temos vindo a referir, sabemos que quem fala é um 

sujeito não mais confundível com a figura do poeta de que elogiosamente falam o 

prefácio e posfácio deste livro, mas sim encarnado num anónimo soldado em pleno 

turno de vigia. As exactas redondilhas menores distribuídas por três estrofes de seis 

versos consolidam o sucesso de mais uma incursão pelas formas populares.  

Como acabámos de ver em relação à “sentinela” de António Ramos de Almeida, 

nem todos os sujeitos poéticos da poesia neo-realista têm um nome, como é hábito 

verificar-se em Manuel da Fonseca, mesmo quando identificados com determinado tipo. 

Em certas instâncias nem sequer se fazem acompanhar de uma designação socialmente 

atribuída, ou seja, nem sempre a voz é concedida a uma figura imediatamente 

identificável. Muitas vezes o sujeito poético conserva a enunciação trabalhada e 

ambígua que em tantas instâncias caracteriza o discurso poético, dotando-se ao mesmo 

tempo de atributos que recolhe pelo caminho, de modo a poder deixar entrever um 

passado ou uma condição que o autorizem a falar. Os já mencionados Poemas de Mário 

Dionísio contêm um exemplo forte de um “eu” da terra que temos dificuldade em 

identificar e caracterizar, e que nem sempre se distingue muito bem daquilo que 

imaginaríamos poder eventualmente ser o sujeito poético mais próximo da entidade 

autoral Dionísio. E isto porque o sujeito poético em questão não se anuncia 

peremptoriamente como o maltês de alguns poemas de Manuel da Fonseca, parecendo 

preferir um lugar na sombra onde apenas o escute um leitor e não a comunidade de 

homens em marcha. Essa dificuldade em identificar o anónimo sujeito em causa, em 

distinguir de que lado do paradoxo se move esta voz, é confirmada no poema “Segundo 

nascimento” em que o “eu” afirma: “Já não tenho a noção de caminhar no meio de 

maltrapilhos. / Não há mais eu e eles porque passou a haver unicamente nós”. Esta seria 

a verdadeira resolução do paradoxo, embora convenha não esquecer, como aliás 

tivemos já ocasião de salientar, que os poemas que constituem este livro procuram, 

passo a passo, contribuir para um propósito enunciado no início do mesmo: um 

ambicionado progresso “do isolamento da beira do cais ao encontro e caminho com 

todos os homens nas estradas no mundo.” Ainda assim, sabemos não se tratar aqui de 

um movimento de verdadeira aproximação entre os homens, mas sim, acima de tudo, 
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um trajecto de direcção única, rumo à terra, aos trabalhadores, a toda uma viva realidade 

que o poeta deseja poder conhecer com propriedade e legitimidade. Deste modo, é com 

o homem da terra, ainda que dotado de um esclarecimento emancipador, que se 

identificará este “eu” anónimo dos poemas de Mário Dionísio. Tendo em conta que 

Dionísio foi provavelmente o mais intenso e esclarecido teorizador do neo-realismo 

português, podemos dizer que o “sujeito poético”, numa certa acepção, se rebela contra 

o seu criador, ao falar com certo desprezo dos donos do discurso homologado num 

poema como “Descobrimento”, uma versão muito particular do paradoxo que 

começámos por enunciar: 

 

Nunca me disseram nada as suas teorias sobre mim. 
Quem me falou afinal 
Foram as casas abandonadas no campo de luzes apagadas, 
Foram os vultos da noite com um fardo milenário às costas, 
Foi o suor dos rostos e das mãos sangrando. 

 

 

Para além do já exposto, deparamo-nos noutros casos, como em poemas de 

Terra, de Fernando Namora, ou de Planície, de Manuel da Fonseca, com um sujeito 

poético que no seu discurso não se assume como “protagonista” do poema, preferindo o 

recurso a uma espécie de apóstrofe ou interpelação mais ou menos dramáticas, 

centralizando com isso o poema na figura ou personagem interpelada. Esta parece 

porém ser também uma espécie de migração do habitual território do poeta para um 

nível onde o poema ganha o seu autêntico valor documental e, em alguns casos, até 

contestatário. Em jeito de solidária e imprescindível aproximação, o sujeito poético 

interpela nestes casos uma ou outra figura da aldeia, tratando-a pelo nome, muitas vezes 

pela alcunha popular por que é conhecida, e falando-lhe dos dramas que só as gentes 

conhecem em toda a dimensão, lançando deste modo as questões fundamentais.  

Como já atrás sugerimos, o conjunto Terra é bem exemplificativo deste 

procedimento. Em vinte e quatro poemas de estrofe única, o sujeito vai alternando 

descrições da vida na aldeia com quadros ou episódios em que são protagonistas 

António e Cacilda, devidamente acompanhados de uma mão cheia de figuras 

secundárias. O sujeito poético mostra-se desde início legítimo conhecedor desta “terra”, 

fazendo inclusivamente no início uma referência ao facto de o seu avô ter doado uma 

parte do seu quintal para a edificação da torre do campanário. Daí que não surpreenda 

que ele interpele pelo nome, através da segunda pessoa do singular, as ditas personagens 
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da aldeia. Os exemplos são inúmeros a partir do quinto poema do livro. A Cacilda lança 

este sujeito poético grande quantidade de exortações, conselhos e advertências de toda a 

espécie, dotado que se apresenta de uma curiosa omnisciência: “Segue o teu coração, 

rapariga!” (poema 5), “Vem, Cacilda, olhar a madrugada que rompe.” (poema 8), “Veio 

a chuva, Cacilda! / Consome as batatas, mói o teu milho / suado no verão.” (poema 16), 

“Cacilda, vai deitar o menino!” (poema 18), “Sorri Cacilda: hoje começa a vida!” 

(poema 19), “Tudo foi bonito, Cacilda! / Vem banhar-te na alegria / das penas 

adormecidas. / Deixa o amanhã.” (poema 21), ou ainda “Veio o estio, Cacilda! / Leva ao 

monte o almoço do teu homem / e beija-lhe a testa suada / se ainda souberes!” (poema 

22). Também António, o contraponto masculino de Cacilda, é objecto desta curiosa 

intimidade do sujeito poético, o qual não mostra qualquer pejo em ir comentando o 

curso da sua vida. Numa leitura mais ambiciosa, considerar-se-ia a possibilidade de 

talvez se tratar da voz da própria terra, inevitável testemunha de tudo quanto nela tem 

lugar, venturas ou misérias: “Viva, António! / Eis a tua companheira para sempre! / 

Badalão! badalão! O sino o diz, / mas eu to digo primeiro” (poema 12) ou “António, é 

preciso partir!” (poema 24).  

Em Terra, Namora é particularmente hábil na discreta credibilização do retrato 

que procura empreender. Este misterioso sujeito poético parece capaz de atravessar a 

aldeia tanto no espaço como no tempo, chegando mesmo a captar das suas gentes 

intervenções avulsas e circunstanciais, em pontual discurso directo ou, por vezes, num 

quase registo de discurso indirecto livre, entremeando sempre tais registos com 

determinada descrição ou observação. Reproduzimos na íntegra o segundo poema do 

livro, no qual a descrição da igreja da aldeia é colorida por intervenções decalcadas do 

ambiente, numa bem-sucedida confluência de registos: 

 

Todos os caminhos vão encontrar as «almas». 
De pedra branquinha, cruz talhada no cimo 
e as chamas que o Senhor atiçou para purificar os condenados. 
Padre-nosso... Ave-Maria... 
O pintor nem esqueceu o pudor dos penitentes. 
Padre-nosso... Livrai-nos do fogo, Santo Deus! 
Há uma caixinha para as esmolas da igreja. 
E o trabalhador vem, despeja a reza e a moeda. 
Mas passou um ladrão e roubou o dinheiro. 
Sacrílego! 
O Senhor lá continua sentado no trono. 
E o fogo revive no corpo dos homens. 
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Apesar de não introduzidos por travessão, como acontece com as várias 

intervenções populares que nos surgem no poema nono deste mesmo livro (“ – Senhor, 

valei-nos!”), versos como “Padre-nosso... Ave-Maria...”, “Padre-nosso... Livrai-nos do 

fogo, Santo Deus!” ou “Sacrílego!” têm indubitavelmente o condão de dotar este já 

poderoso retrato do lugar da religião e da igreja na aldeia de um peso suplementar. A 

participação aparentemente genuína do povo anónimo neste quadro, como se o sujeito 

poético estivesse junto à igreja ou no seu interior a captar ao vivo as vozes à sua volta, 

vem comprovar a sinceridade que na advertência inicial o poeta afirma ter a sua 

contribuição para o conhecimento daquele meio. Estas vozes são captadas e 

introduzidas no poema da mesma forma que também o som do sino é repetidamente 

reproduzido ao longo do livro por meio da onomatopeia “badalão”. Outros são ao longo 

de Terra os exemplos da introdução de registos que se distanciam da entidade que é o 

sujeito poético pela sua naturalidade e tipo de linguagem. O poema 3 fala de uma 

procissão ao cimo de um monte e dos participantes dessa procissão: “Vinham de longe, 

de Missões do cabo do mundo; / – da  África? dos Brasis? – vinham de longe...” Mais à 

frente, refere-se o “Cristo, na cruz do alto, protegendo a freguesia – Hosana! / Terra e 

gente ficaram santos nesse dia – Hosana!” Tanto as interrogações como as exclamações 

constantes nestes versos parecem ser claramente intervenções populares como que 

alheias ao discurso mais neutral e descritivo do poema. Os próprios travessões parecem 

sugeri-lo (como por todo o já mencionado nono poema), mas não deixa de ser 

interessante e pleno de efeito esse procedimento de autenticação do poema por meio da 

participação das legítimas vozes da aldeia. 

Casos há ainda em que, ao invés do António e da Cacilda de Namora, o sujeito 

poético interpela uma anónima figura tipo, nomeando-a apenas pelo seu ofício, o que 

não deixa de ser sintomático de certa retórica neo-realista, nomeadamente no que diz 

respeito à atenção votada às relações de trabalho no seio da sociedade, segundo a 

conceptualização marxista. Este é o caso de, por exemplo, dois poemas de Álvaro Feijó, 

a saber, o já anteriormente mencionado “Ritmo eterno?” e “Varina”190. No primeiro, 

como já tivemos oportunidade de referir, o sujeito poético exorta um anónimo 

“cavador” à sua consciência social, garantindo-lhe no final que uma nova sociedade há-

de erguer-se e prevalecer. Para além de mais extenso e elaborado, “Varina” é também 

                                                 
190 Num outro plano, que é o dos poemas de teor mais religioso, ainda que fugaz ou subversivamente 
religioso, Feijó recorre também à apóstrofe. São disto exemplos “Avé Maria”, “Rota sem fim”, “Senhor! 
De que valeu o sacrifício?...” (com a apóstrofe desde logo no título do poema) ou “Prece”. 
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neste contexto mais interessante. Mais interessante desde logo por se tratar de uma 

única e longa estrofe de sessenta e um versos, e também pelo facto de o sujeito poético, 

aqui claramente identificado com o seu ofício de poeta, avaliar a distância que, grande 

ou pequena, o separa da anónima varina a quem ele se dirige, fazendo do registo 

utilizado no poema o próprio objecto de reflexão do mesmo. Logo no início, e numa 

confissão profundamente conforme ao espírito da geração, o sujeito poético parece 

sugerir uma decisiva influência da figura da varina (ou, por extensão, a influência de um 

contacto com a massa trabalhadora, com a crua realidade do trabalho) na sua escrita: 

 

Eu mudei de pincel e de paleta 
– embora seja a mesma a tinta com que escrevo –  
mas mudei, que, de repente, 
surgiste diante de mim. 
 

 

Um par de versos a seguir, temos da parte do sujeito a verbalizada consciência desse 

fosso particular entre poeta e objecto, um pouco à imagem dos versos de Mário Dionísio 

que a este respeito citámos, embora agora se faça ouvir da boca (da pena) do próprio 

poeta. Apesar de afirmar que lhe é possível relatar a história da varina, história essa 

“que se repete / e é sempre nova porque há sempre gente / que nunca a ouviu / ou que a 

não quis ouvir”, este sujeito poético faz ressalvar que: 

 

 Não é que te examine, porque sei 
 que me é quase impossível, 

que me é mesmo impossível descrever-te.  
 

 

Obviamente que não é isto que o irá ou sequer deverá impedir de, tal como no início 

previsto, discorrer largamente sobre os dias e misérias desta emblemática varina, 

espécie de musa glorificada, razão do cantar do poeta, “faminta e semi-nua, / mas livre 

como os peixes”. Após nos dar a conhecer a sua história, num ritmo cadenciado capaz 

de sugerir a própria inexorabilidade de um amargo e previsível destino, este 

transparente sujeito poético acaba o seu longo poema de estrofe única com a assunção 

de que, tal como em tantos outros poemas dos seus companheiros de geração, a 

protagonista é aqui mais um tipo representativo do que propriamente qualquer figura 

individual: 
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 E, no entanto, 
dum homem só ou de cem 
num porto do meu país ou num porto da Islândia, 
Tu surgiste aos meus olhos 
como a mesma mulher. 

 

 

Outro exemplo de um discurso dirigido na segunda pessoa do singular a uma anónima 

figura tipo, encontramo-lo no já mencionado poema 6 de Terra, de Fernando Namora, 

no qual o sujeito interpela uma “rapariga morena e triste”, que pelos versos percebemos 

ser uma trabalhadora sazonal. Também aqui o poema parece ganhar autenticidade pela 

inclusão de uma figura da terra à qual o sujeito pode lançar as suas interrogações e 

observações. Não se trata de um abstracto ou infundado poema sobre agruras ou 

destinos com os quais o sujeito mantém apenas um contacto indirecto ou etnográfico, 

mas sim um retrato genuíno de uma figura representativa que o sujeito trata por “tu”, 

como se diante dela estivesse, alicerçando portanto nessa mulher toda a legitimidade e 

validade das suas considerações.  

 Não obstante tudo isto, é interessante verificar que, de um modo geral, 

semelhante estratégia de aproximação do discurso poético ao seu objecto social, quer se 

trate de um determinado tipo ou de um ambiente ou mundividência particulares, poucas 

vezes parece servir-se da linguagem genuinamente popular, ou seja, daqueles vocábulos 

ou expressões próprios das camadas laborais e sociais em representação das quais a voz 

do poema se ergue. A personagem de cujo hipotético discurso o poema se apropria, 

encenando as histórias, soletrando os padecimentos e os anseios, vem falar-nos num 

registo algo distante de um jargão popular de traços regionais, com todos os seus 

vocábulos e construções específicos, invariavelmente à margem da norma. Neste 

sentido, o ventríloquo neo-realista salvaguarda-se de um perigo referido por Mário 

Dionísio em 1937, nas páginas de O Diabo. Na segunda parte de um artigo sobre o 

ainda jovem mas já influente escritor Jorge Amado, e a propósito de um dos poucos 

aspectos considerados menos conseguidos nos romances Cacau, Suor e Jubiabá, 

Dionísio fala do “inconveniente de trazer à obra realista a lamentável confusão entre 

realismo e realidade”: “estará alguém convencido de que é realmente indispensável a 

um autor realista «pôr os homens a falar como eles falam» (segundo a expressão 
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usualmente empregada?)”191. A isto contrapõe o autor o exemplo do unanimemente 

venerado Maximo Gorki: “Onde precisou ele de pôr os operários, os camponeses, as 

meretrizes, os vagabundos, a falar a linguagem «que eles falam», para nos dar a nítida 

noção da sua acabrunhante miséria cultural?” 

 

  

 4.2. Formas tradicionais 

 

Se é verdade que, no panorama da poesia portuguesa do século XX, o recurso a 

formas poéticas tradicionais não constitui aspecto característico exclusivo do neo-

realismo (e neste sentido o movimento prolonga outros esforços passados, ainda que 

estimulado por motivações muito próprias)192, não podemos deixar de perspectivar com 

o olhar atento que merece, neste particular contexto, a recuperação de modelos de raiz 

popular (a par de formas clássicas da tradição poética portuguesa) enquanto modo de 

aproximar o discurso poético do seu almejado destino, a saber, a anónima massa 

popular em prol da qual deveria a arte em geral combater, segundo os preceitos em 

voga. Tendo em conta que, conforme pudemos já elucidar, o discurso teórico neo-

realista pouco espaço dedicou, por suspeição ou alguma inépcia, ao fazer poético no 

seio do movimento, será importante reflectir um pouco acerca da utilização, ainda que 

não exaustiva, destas ditas formas tradicionais por grande parte dos primeiros e 

principais poetas da época.  

Encontramos aqui e ali, por toda a produção poética neo-realista, a utilização de 

estruturas estróficas regulares, aprimoradas pela rima e o uso de redondilhas de carácter 

popular, como se de decalques de uma determinada oralidade se tratassem. Como já 

referimos, estas formas são na maior parte dos casos anunciadas nos próprios títulos dos 

poemas: “romance”, “cantiga” ou “canção” são termos que, isolados ou acompanhados 

                                                 
191 “A propósito de Jorge Amado”, O Diabo, nº165, 21.11.1937, p.7. 
192 Ana Paula Ferreira faz notar que “a revalorização artística de que o folclore goza entre os escritores 
«comprometidos» do século actual [o século XX] no fundo obedece a uma tendência herdada desde 
meados do século XIX”, identificando nisto “o paradigma essencialmente romântico do neo-realismo” 
(obra cit., p.156). A vontade, sob a forma de projecto intelectual ou artístico, de recuperar formas 
populares da poesia portuguesa tem também antecedentes no próprio século XX, nomeadamente no 
âmbito de um ressurgimento da nacionalidade, distinto portanto da aproximação neo-realista às camadas 
populares. A título de exemplo, Fernando Guimarães cita Veiga Simões e a sua obra A Nova Geração 
(1911), na qual, advogando aquilo que chama de neo-lusitanismo, o autor afirma que “a geração nova tem 
a seu cargo a mais nobre das tarefas: ressuscitar com inteira consciência os textos populares, ou na doçura 
simples das canções portuguesas, ou na esquecida riqueza das formas poéticas do povo”.  
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de uma referência a quem por eles é liricamente responsável, podemos encontrar em 

inúmeros títulos de poemas dos primeiros anos de produção neo-realista193. Manuel 

Simões lembra-nos, por exemplo, que Manuel da Fonseca escreve “romances” “por 

deliberação expressa condicionada pelo peso cultural, pela tradição, mas também pela 

influência de um poeta popular (José da Graça Cabrita) com quem o poeta contacta 

desde muito cedo”194. Utilizando as já mencionadas formas métricas tradicionais (as 

redondilhas maior e menor), o “romance” tem um carácter genuíno, afastando ao 

mesmo tempo da entidade autoral a responsabilidade do fundo ou tese implícitos no 

discurso veiculado. A mensagem poética perde uma semantização de tipo intelectual ou 

político, colocando uma máscara de autenticidade e sinceridade. O longo e sinuoso 

verso branco, multiplicado por largas estrofes impossíveis de cantar ou decorar, dá lugar 

às formas e metros mais próximos da tradição popular, sem no entanto se render por 

completo a uma linguagem demasiado simplificadora da realidade, pelo que o poeta 

nunca parece entregar em absoluto o seu discurso a essa imaginada voz. Para além 

disso, o “romance” (também a “cantiga” e a “canção”) é caracterizado por certa 

narratividade, traço que irá caracterizar boa parte da produção poética neo-realista, 

principalmente no contexto da sua veia mais etnográfica e documental, já para não falar 

de certa adequação dessa opção pela narratividade aos propósitos didácticos que a 

espaços poetas como Mário Dionísio procuraram ver cumpridos.  

Se o propósito da comunicabilidade literária, ou a ambição de uma mínima 

referencialidade do texto poético na sua nova e mais aberta relação com o real, poderia à 

partida acarretar o perigo de algum prosaísmo, é possível encarar esta utilização neo-

realista de formas tradicionais também como uma engenhosa alternativa aberta a uma 

poesia que, sem grande experiência de como o empreender, munida de pouco mais que 

uma tradição de convivência difícil com a sua inclinação ideológica, quis abrir-se a um 

território diferente do da pura intimidade: o poeta faz por vezes com que outros cantem 

aquilo que, na sua voz plena de razões e propostas, resultaria porventura denso e 

pesado. Para além disto, Eduardo Lourenço vê nesta recuperação de formas cristalizadas 

“a verdadeira novidade formal no interior da primeira vaga neo-realista”, identificando 

                                                 
193 E para além dos títulos de inúmeros poemas, um volume como Romanceiro (1943), de Armindo 
Rodrigues, ou o próprio nome da colecção “Novo Cancioneiro”. 
194 Com efeito, em nota final à 3ª edição de Cerromaior, Manuel da Fonseca faz questão de informar que 
“as décimas intercaladas a páginas 257, 258 e 259 são do poeta José da Graça Cabrita, de Santa Luzia, e 
foram recolhidas pelo autor na idade de doze anos. José da Graça Cabrita, já falecido, era analfabeto. A 
sua vida agitada deixou um rastro de lenda na região sul do Baixo Alentejo, e as suas façanhas e génio 
poético andam ainda na memória do povo.” 
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aí “uma reacção, talvez inconsciente mas real ao espírito do Modernismo, em suma, em 

grau mais elevado ainda, a recusa, já implícita na Presença, do que no Modernismo 

havia de mais excêntrico e desorbitado”195.  

Revelando como esta questão posteriormente se mostrou central para a leitura da 

poesia neo-realista, ao reflectir sobre os poemas completos de Manuel da Fonseca em 

texto publicado pela primeira vez em 1958196, também o crítico e romancista João 

Gaspar Simões fala de duas supostas “veias” aí identificadas: o velho metro tradicional 

(a redondilha), próximo de uma certa musicalidade intrínseca à alma do povo (“Canção 

do maltês”, “Maltês”, “Estradas”, “Coro dos empregados da câmara”), e o verso livre, 

“na esteira de um Bandeira ou de um Drummond de Andrade” (“Romance do terceiro-

oficial de finanças” ou “Mataram a tuna”), sendo especialmente interessante verificar 

como o crítico encontra na primeira veia o mérito maior do poeta. Até mesmo Mário 

Dionísio, que na sua obra de estreia, Poemas, se mostrara exclusivamente dedicado ao 

verso livre, no qual parece encontrar o espaço idealmente amplo para a explicitação 

quase detalhada do seu projecto para uma formação do indivíduo socialmente 

empenhado, irá aventurar-se em As Solicitações e Emboscadas, seu segundo registo de 

poesia, pelos metros e rimas tradicionais (“Cantiga de roda”), ainda que poucas vezes 

com os notáveis resultados de Manuel da Fonseca.   

Estes e todos os outros possíveis exemplos permitem compreender como estas 

formas tradicionais não constituíram um mero terreno de exibição dos “tipos” neo-

realistas ou de recriação de cenários e ambientes entretanto arredados das atenções dos 

poetas. A sua reabilitação poética cumpre efectivamente uma ambição do próprio 

programa neo-realista, na medida em que ao recuperar a tradição popular que, sob um 

certo ponto de vista, a cultura burguesa havia negligenciado, o poeta procura romper a 

barreira que o separa do povo, recriando assim uma espécie de estado primordial de 

estreita relação entre poesia e vida. Recuperar uma forma tradicional tem a este nível, se 

não o mesmo efeito, pelo menos a mesma motivação da acção mais interventiva: fazer 

descer o poeta da sua torre de marfim. É aliás de acrescentar que semelhante afã 

conduziu inclusivamente a uma iniciativa como as Marchas, Danças e Canções, 

compostas por Fernando Lopes Graça e com versos inéditos de vários poetas 

                                                 
195 Obra cit., pp.31-32. 
196 Crítica II. Poetas Contemporâneos 1938-1960, 2ª ed., Lisboa, Imprensa Nacional Casa da Moeda, 
1999, p.232. 
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identificados com o neo-realismo 197, onde se desenha o movimento inverso de retribuir 

ao povo com um novo conjunto de composições de medida tradicional, uma vez que, tal 

como o compositor começa por afirmar no seu breve prefácio, “uma poesia de fundo 

popular e de projecção colectiva só se justifica e atinge a sua verdadeira finalidade 

quando utilizada por aqueles a quem se dirige”. Tendo em conta porém o pendor 

socialmente empenhado das poesias musicadas por Lopes Graça, já que 

apropriadamente se tratava de “dar ao nosso povo um pequeno repertório de canções e 

danças, que correspondessem ao conteúdo actual da sua consciência”, mais uma vez se 

revela, como atrás pretendemos acentuar, o paradoxal carácter da relação da poesia neo-

realista com as formas poéticas cristalizadas pela tradição. Se por um lado se patenteou 

um esforço de recuperação, não deixou também de por vezes ensaiar-se a contaminação 

ideológica dessas formas com as novas ambições de uma geração.   

                                                 
197 Lisboa, Seara Nova, 1946. São os poetas: João José Cochofel, José Ferreira Monte, Edmundo de 
Bettencourt, José Gomes Ferreira, Armindo Rodrigues, Carlos de Oliveira, Mário Dionísio, Arquimedes 
da Silva Santos e Joaquim Namorado.  
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III – Considerações finais. Poéticas em verso 

 

No seu recente estudo acerca do percurso da revista Sol Nascente, publicação 

que, como bem se sabe, constituiu um dos mais importantes órgãos de difusão e debate 

das ideias e ideais subjacentes ao neo-realismo português, Luís Crespo de Andrade faz-

nos mais uma vez notar que “a interpretação do significado social e político que se 

atribuía à literatura e à arte sobressaiu sempre relativamente às considerações que 

tivessem por objecto questões de índole estética ou de reflexão literária e artística”. 

Adianta também, conforme acreditamos ser possível verificar através de uma leitura 

suficientemente extensiva dos texto teóricos e críticos mais importantes, que “foi-nos 

dado a conhecer o universo conceptual que presidia ao neo-realismo, o intuito de 

utilidade a que se devia subordinar, as opções estéticas que se rejeitavam, mas pouco 

nos foi dito sobre o que devia caracterizar a sua natureza especificamente literária e 

artística.”198  Com efeito, a larga produção teórica em que se apoiou o aparecimento e 

propagação das novas ideias de inspiração marxista revelou muitas vezes, como já 

tivemos oportunidade de sublinhar, sérias dificuldades na abordagem do fenómeno 

artístico para além de uma perspectiva deliberadamente focada nas suas desejadas 

funções sociais. Essa dificuldade é particularmente notória em relação à poesia, género 

por excelência associado à precedente Presença, por oposição à qual a nova geração se 

procurava definir e afirmar. Perante esta dificuldade ou declarada relutância, o género 

narrativo foi sempre apregoado como melhor condizente com os propósitos da arte na 

sociedade, sendo naturalmente de lembrar que o texto ficcional em prosa, conforme 

perspectivado e cultivado à época e em vários momentos posteriores, se prestava bem 

mais, como já observámos, às linhas orientadoras de um realismo interventivo, quando 

cotejado com as potencialidades do género poético. 

 Daí que não seja de todo surpreendente, encontrar um pouco por todos os poetas 

associados ao primeiro fulgor neo-realista passagens em que surge aflorada, quando não 

até problematizada, a questão da própria criação poética e do papel ou posicionamento 

do poeta nas batalhas a travar. E isto quer em termos genéricos, à imagem do que é 

possível encontrar um pouco por toda a história da literatura e da nossa poesia em 

particular, quer em relação ao delicado e paradoxal lugar da poesia num contexto 

histórico e ideológico que, tanto quanto é possível ler em algumas intervenções, parecia 
                                                 
198 ANDRADE, Luís Crespo de, Sol Nascente. Da Cultura Republicana e Anarquista ao Neo-realismo, 
Porto, Campo das Letras, 2007, p.109. 
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cercear a própria natureza e potencialidades do género. Perante alguma estreiteza de 

horizontes por parte da teoria mais ortodoxa, os próprios poetas, uns naturalmente mais 

do que outros, acabaram por deixar em verso a sua particular perspectiva quanto ao 

labor ao qual se dedicavam, constituindo assim estas deliberadas “poéticas”, em certa 

medida, adicionais pontos de dissonância entre a criação em verso e o aparato teórico 

seu contemporâneo. Se por um lado é verdade que a reflexão sobre a própria escrita é, 

por tradição, tudo menos estranha ao próprio acto da criação, não deixa de ser 

interessante, fundamental até, constatar de que modo a poesia neo-realista soube, em 

muitas instâncias, (literalmente) versar sobre si própria de modo manifestamente 

distinto das insuficientes e inseguras abordagens da teoria.  

 Não obstante, como bem se sabe, em muitos casos, e nos mais variados graus de 

registo, também a poesia neo-realista fez questão de “cantar” a plenos pulmões o 

projecto de intervenção social, no que constitui um vigoroso momento dessa longa e 

relevante tradição portuguesa de registo poético política e socialmente empenhado, que 

terá conhecido algum esmorecimento findo o entusiasmo de Abril. Mas mesmo em 

sintonia com o discurso dos teorizadores do movimento, não deixa de ser interessante 

observar de que forma alguns poetas sublinharam nos próprios textos, muitas vezes com 

recurso a elaboradas metáforas e alegorias, o papel que o seu labor artístico era 

chamado a cumprir. Sob um certo ponto de vista, tendo em conta os mais proeminentes 

traços do neo-realismo literário português, conforme caracterizado nas suas aspirações 

gerais, poder-se-ia sugerir que qualquer poema de cariz mais interventivo constitui à 

partida uma forma de discurso metapoético, em tudo aquilo que implicitamente afirma 

acerca de uma pretensa função da poesia, suas ambições e necessariamente também 

seus limites199. A título ilustrativo, um poema como “Maria Fácil”, do primeiro livro de 

Sidónio Muralha (Beco, 1941), não só presenteia o leitor com um retrato cru de uma 

prostituta (um estereótipo social de ocorrência assídua na obra poética do autor), com a 

exposição ao mesmo tempo violenta e patética da sua existência, mas constitui 

igualmente a afirmação velada e implícita de que também cabe à poesia, mais do que o 

tema dos (genericamente falando) párias sociais, o exercício de uma aproximação 

realista ao meio, com certo apagamento do sujeito poético em favor do retrato 

cruamente captado. Neste sentido, no contexto da poesia neo-realista que aqui tomamos 

                                                 
199 Embora restringindo aqui a discussão à poesia de teor e propósito mais interventivo, temos consciência 
que o mesmo poderia ser dito relativamente a qualquer poema, naquilo que qualquer texto poético sugere 
ou permite alvitrar acerca da sua própria concepção e de uma qualquer implícita ideia de criação poética. 
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como objecto de leitura e reflexão, a evidente (ainda que sublimada e metaforizada) 

afirmação de uma poesia empenhada no comum combate dos homens por justiça e 

igualdade, e de um poeta de preponderante papel nesse mesmo processo de iluminação e 

emancipação via verso, surge como peculiar repetição e reforço, não apenas das linhas 

gerais já apontadas pelo discurso teórico mais explícito, como também da inspiração já 

implícita nas escolhas da poesia neo-realista mais empenhada em matéria de temas e 

motivos. Estamos em crer que a leitura de algumas ilustrativas metapoéticas neo-

realistas, naquilo que têm de dissonância ou adesão relativamente às já referidas e 

ponderadas considerações teóricas sobre o género poético, se reveste de particular 

interesse ao analisarmos e discutirmos o lugar e percurso da poesia neo-realista 

portuguesa nos seus anos de aparecimento e afirmação. E é com a convocação de 

algumas destas poéticas em verso que pretendemos concluir o que até aqui tem sido 

exposto, na medida em que, falando de si mesma, da sua condição e labor, no registo 

que é natural, a própria poesia se define e exibe a todos quanto a lêem. 

 É na já anteriormente referida estreia poética de António Ramos de Almeida, 

com o volume de 1938 Sinal de Alarme, que encontramos uma primeira e algo ambígua 

observação em relação ao acto poético. Apesar de se tratar de uma consideração rara no 

conjunto da obra poética do autor, não deixa de ser significativa esta curta reflexão, 

principalmente considerando, como já tivemos ocasião de o fazer, a contribuição de 

Ramos de Almeida, nas suas páginas de prosa ensaística, para o debate em torno do 

genérico tópico da arte social.  

 

 Minha estética desprezou a forma 
 E deixou-se abandonada  
 Ao «élan» dos conteúdos. 
 
 Tudo seria disfarce 
 Se quisesse enjaular minha loucura. 
 Teria um pobre leão domesticado 
 Com o falso ar de anomalia 
 

 

O breve poema traz o adequado título “Atitude”, e de facto o sujeito poético parece estar 

a descrever um certo rumo tomado pela sua poesia. Esse rumo é implicitamente 

resultante de uma decisão do próprio sujeito (aqui sem dúvida identificado com o poeta 

ou, pelo menos, com “algum” poeta) relativamente aos traços fundamentais da sua 

criação, embora no poema o agente da opção tomada seja curiosamente a sua “estética”, 
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e não o próprio poeta. Por outro lado, se é verdade que nestas duas estrofes encontramos 

o sinal da opção por uma atenção especial à mensagem veiculada em detrimento de um 

labor formal supostamente menos necessário, em sintonia aliás com as solicitações à 

criação artística por parte do discurso teórico neo-realista, da leitura da primeira estrofe 

fica a sugestão desse “abandono” a uma voga conteudista, pelo que a “atitude” ou nova 

“estética” descrita pelo poema não parece exibir-se em traços muito entusiasmados ou 

convencidos. Perpassa certa indiferença nas palavras de um sujeito cuja poesia 

“despreza” a forma e se “abandona”, como que resignada à corrente geracional da 

época, à necessidade de uma linguagem mais referencial, descrita como “élan” (assim 

mesmo, note-se, entre aspas), um termo que, pelo menos à luz de uma leitura actual, não 

deixa de estar conotado com certo passageiro e impulsivo entusiasmo. Não há dúvida 

que a segunda estrofe parece alertar e criticar, curiosamente de forma bem mais 

metafórica do que propriamente referencial, para os efeitos porventura falseadores de 

um estética puramente formalista, embora seja importante notar que essa “minha 

loucura” não deixa de existir ou necessitar de ser referida uma vez proferida a opção 

pelo “ «élan» dos conteúdos”. A profissão de fé que o autor teria porventura planeado 

deixa entrever, logo neste momento inicial, o modo muito próprio, caracterizado por 

certa ambiguidade, como alguma poesia neo-realista se irá ver ao espelho ao longo dos 

anos seguintes.    

 De 1939 data Mar de Sargaços, segunda amostra de poesia do então ainda muito 

jovem Fernando Namora. Exemplo de uma interessante, se bem que por vezes difusa, 

transição entre um espírito mais presencista e o movimento neo-realista desenvolvido a 

partir de Coimbra, o livro abre com um poema sem título (coisa raríssima à época) 

onde, com recurso a metáforas quase em catadupa, se dá conta de uma particular forma 

de encarar a criação. O que se destaca por todo o poema é um acentuado espírito de 

rebeldia perante normas estabelecidas ou limites orientadores. Versando 

especificamente acerca do acto criativo, encarado como liberto de quaisquer regras ou 

imposições, eis como o sujeito deste poema de abertura perspectiva o seu labor: 

 

A minha poesia é assim como uma vida que vagueia pelo mundo, 
por todos os caminhos do mundo, 
desencontrados como os ponteiros dum relógio velho, 
(...) 
Que ninguém me peça esse andar certo de quem sabe o rumo e a hora de o              
                                                                                                            atingir,] 
a tranquilidade de quem tem na mão o profetizado 
(...) 
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 Na minha vida nem sempre a bússola se atrai ao mesmo norte
200 

 

Se é certo que por todo o poema permanecem vagos os exactos contornos desse 

mencionado “andar certo”, a verdade é que não podemos deixar de ler aqui certa 

tentativa de preservar a independência e singularidade do acto poético, salvaguardando 

o indivíduo de qualquer tipo de receituário, numa manifestação que quase 

imediatamente faz lembrar o Régio de “Cântico negro”. Se cotejarmos este quase grito 

de liberdade, vindo a lume (note-se) já no ano de 1939, com a forma muitas vezes 

prescritiva como certa teoria fundadora no neo-realismo procurou moldar e orientar o 

fenómeno artístico em geral e a criação literária em particular, não nos poderá passar 

despercebida uma clara incompatibilidade de posições, se bem que, como já 

anteriormente foi referido, Mar de Sargaços revele ainda (mais por fogo de juventude 

que por consciente filiação) uma poesia aqui e ali notoriamente afeiçoada a um pendor 

intimista que só no seguinte volume Terra Namora irá objectivamente abandonar. 

Convocando o motivo do caminho, do rumo, do percurso, ideias tão da predilecção neo-

realista201, em especial numa obra como a de Álvaro Feijó, o sujeito poético deste 

poema (que relembramos ser o de abertura do volume a que pertence, quase em 

roupagem de manifesto ou declaração de intenções) conclui em estrofe final de verso 

único: “Não sei caminhos de cor.” Num poema do mesmo livro, sintomaticamente 

intitulado “Alheamento”, vemos o sujeito situar o acto criativo, o fazer poético, na 

esfera daqueles momentos de melancólica fuga ou letargia que, apesar da denúncia 

social já presente em muitas das composições de Mar de Sargaços, encontramos um 

pouco por todo o livro. Ainda que não se trate propriamente de uma poética, por 

descrever mais os vagos efeitos da poesia no indivíduo do que propriamente o seu labor 

ou ambições, serve porventura a última estrofe de “Alheamento” para desmentir 

qualquer sugestão mais preconcebida de que os poetas que comungaram do espírito 

                                                 
200 Na posterior reunião As Frias Madrugadas, este poema inicial apresenta alterações significativas, 
acima de tudo ao nível das escolhas lexicais e, inclusivamente, com o acrescento de alguns versos. A 
título de exemplo, no início da segunda estrofe, a ideia da versão original é, na edição de 1959, reforçada 
com os seguintes versos adicionais: “Minha poesia! /altiva, cavaleira, mendiga, / que ninguém lhe exija 
caminhos predestinados.” À mesma segunda estrofe, adiciona ainda Namora: “ – o mundo é mudança e 
não há geografias fixas –. / embora os olhos, de longe ou de perto, / estejam atentos ao mesmo sinal.”  
201 Como já tivemos oportunidade de referir, esta é uma imagem absolutamente central no contexto do 
neo-realismo português, quer seja enquanto motivo poético, elemento narrativo ou imagem profusamente 
explorada nos textos teóricos do movimento. No conjunto da produção poética que temos vindo a 
analisar, o campo semântico relacionado com este motivo do “caminho”, terrestre ou marítimo, é no 
mínimo copioso e seguramente digno de relevo. 
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interventivo do neo-realismo português teriam tido do acto criativo uma perspectiva 

semelhante à da mais ortodoxa teoria do movimento: 

 

 Estranha coisa esta, a poesia, 
 que  vai entornando mágoa nas horas 
 como um orvalho de lágrimas, escorrendo dos vidros duma janela, 
 numa tarde vaga, vaga... 
 
  
A poesia de Namora pertence ainda, num poema como este, a certo plano de intimidade 

mais melancólica, sugerindo a solidão do sujeito num espaço próprio e exclusivo, 

absorvido por elucubrações muito suas. Estamos ainda distantes (se bem que 

cronologicamente contemporâneos ou, no mínimo, contíguos) dessa abertura da poesia 

ao mundo, desse registo exortativo e combativo, resgatado do lamaçal das íntimas 

inquietações do sujeito e decididamente focado numa realidade que urgia transformar.  

Recuando a 1938, à estreia de Namora com o volume Relevos, encontramos 

igualmente exemplos tanto da referida atitude de obstinada rebeldia como de alguma 

incerteza (seguramente contaminada pela sombra presencista) no que diz respeito ao 

papel da poesia e ao estatuto do sujeito enquanto poeta. Da primeira instância temos 

como sintomático exemplo um poema como “Profecia”, também ele em tudo 

aparentado com a influente declaração de rebeldia de Régio e perfeitamente adequado 

aos dezoito anos com que contava Namora na altura. O sujeito poético, empenhado na 

acentuação de um “eu” de clara linhagem presencista e distante ainda da noção de uma 

poesia mais virada para o exterior, declarava nestes termos a sua indomável rebeldia: 

 

Não me venham dizer-me  
com frases adocicadas 
– não venham que os não oiço! – 
que levo o caminho errado, 
que tenho o caminho cerrado  
ao mais além! 
 

  

Difícil se torna por conseguinte imaginar este sujeito poético de Namora futuramente 

comprometido com uma visão unívoca da criação artística enquanto instrumento de 

combate social, ainda para mais tendo em conta que, no mesmíssimo livro, no poema 

“Edital” (dedicado a Miguel Torga), ele mesmo nem sequer sabe exactamente que 

género de poeta é, colocando até em causa a perenidade e perseverança do seu ofício:  
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 Eu não sou o poeta  
 o nobre doido que julgais. 
 Sou, talvez, um pedreiro curioso 
 e habilidoso 

que caia a sua casa de branco 
por ver o bairro caiado... 
Sou um lord bem trajado 
mas virado do avesso... 
Devo semelhar o fogo fugidio de arraial 
que sobe,  
brilha!, 
embasbaca!, 
faz: pum! 
e desfaz-se cobardemente 
no escuro.   

 

 

Como é evidente, o poema vale em grande parte pela incerteza e auto-crítica que 

contém, algo que dir-se-ia perfeitamente normal, sadio até, num poeta adolescente como 

o é Namora em 1937202. Se o citamos é não só para acentuar a influência presencista 

que é possível identificar nas primeiras investidas de poetas mais tarde associados ao já 

então emergente neo-realismo, como já aliás procurámos fazer, como também para 

iluminar uma posição relativa à poesia e ao papel do poeta que desde logo se afirma, 

problematizando-se, para jamais dar lugar por completo a uma visão absolutamente 

segura do poeta enquanto indivíduo empenhado e crente na sua responsabilidade de 

intervenção social. Se o sujeito poético em “Edital” não é decididamente o “nobre 

doido” que as pessoas possam pensar, aquilo que realmente é pode por ele ser ainda 

apenas equacionado (“talvez”, “devo semelhar”): um “curioso e habilidoso” construtor 

                                                 
202 O Fernando Namora de 1959, revisor dos poemas do Namora adolescente, parece ter bem consciência 
do carácter um tanto ou quanto juvenil dos poemas de Relevos. Eis como estes últimos sete versos de 
“Edital” nos são dados a ler em As Frias Madrugadas: 
 

[sou] 
Ou o fogo breve do arraial  
que sobe,  
brilha,  
embasbaca, 
estoira! 
– e é fumo. 

 
Apesar de mantida a bela gradação ascendente, seguida desse violento rebentamento, é de notar uma 
maior condensação da linguagem (especialmente no final do poema). Desaparece a construção verbal 
“devo semelhar”, com consequente supressão do sentido dubitativo aí contido (o sujeito poético é mesmo, 
frontalmente, “o fogo breve do arraial”) e ocorre a substituição de uma comparação por uma metáfora, 
alteração essa que é particularmente recorrente nas revisões empreendidas pelo poeta. Para além disto, 
são igualmente suprimidas duas exclamações, bem sintomáticas de algum ardor adolescente, e a 
onomatopeia é substituída por uma forma verbal, ainda que igualmente sugestiva.  
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de versos, permeável a influências, ao ponto de uma condenável imitação, ou alguém 

cuja arte é mais fogo-de-vista, artifício de transitório portento, incapaz de ir mais além 

na sua consecução ou impacto, por pura falta de coragem ou ambição. 

Não obstante tão ambíguas e até dubitativas aproximações pessoais, ou de teor 

mais generalizante, à natureza do fazer poético, não podemos deixar de observar que 

uma importante parte das poéticas em verso neo-realistas aponta efectivamente para 

uma visão do poeta empenhado, pressupondo a validade de certa missão interventiva da 

poesia. Alguma razão tem Carlos Reis ao afirmar que “um dos aspectos mais curiosos 

da produção poética de inspiração neo-realista é o que diz respeito à adopção, por parte 

do próprio discurso poético, de uma atitude de reflexão teórico-programática”203. Mais 

uma vez, tal como pretendemos elucidar relativamente a uma obra como Poemas, de 

Mário Dionísio, os aspectos mais ortodoxos ou ideologicamente marcados da produção 

poética neo-realista dos primeiros anos, não podendo em nossa opinião de todo servir 

para definir a verdadeira ou total dimensão da poesia desse período, contribuem ao fim 

e ao cabo para acentuar as diferentes dimensões (comprovativo de fertilidade e 

dissonâncias) que é possível topar no decurso de uma atenta leitura das principais vozes 

neo-realistas, nomeadamente as reunidas em torno do “Novo Cancioneiro” coimbrão. 

Transpostas para verso, estas poéticas mais assumidamente militantes polarizam-se em 

torno de distintas ideias centrais, as quais acabam por gravitar não muito longe de duas 

noções caríssimas ao neo-realismo: a ideia de uma abertura da arte e do artista para o 

exterior (particularmente o meio social e seus dramas prementes), com o abandono do 

reprovável intimismo de conotações presencistas, e a confiança na concreta 

possibilidade de a arte operar ou ajudar a operar efectivas mudanças na sociedade, quer 

ao nível da denúncia das iniquidades detectadas quer em termos da prefiguração de uma 

mudança social com concomitante emancipação dos mais desfavorecidos.  

Não deixa porém de ser interessante constatar a forma rica e elaborada como são 

formuladas também as afirmações de uma poesia empenhada e interventiva, 

formulações que, muitas vezes, de modo algo paradoxal, recorrem aos recursos de uma 

linguagem poeticamente mais trabalhada, formalmente virtuosa, para veicular 

precisamente a ideia de uma poesia de combate. Falamos aqui de certo paradoxo (ou 

ambiguidade) não porque em poesia se excluam mutuamente trabalho formal e 

mensagem social (como aliás o repetiram várias vezes alguns dos protagonistas do 

                                                 
203 Obra cit., p.469. 
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movimento, nomeadamente o empenhado poeta que foi Mário Dionísio), mas por essa 

complexa relação entre forma e conteúdo ter ocupado um lugar central nos debates da 

época, sendo muitas vezes veiculada a ideia de que a necessária valorização dos 

objectivos referenciais de uma poesia socialmente activa poderiam ser mais eficazmente 

alcançados mediante certa ocultação ou subalternização do labor técnico-estilístico do 

poeta. Para além disso, independentemente de como é elaborada e desenvolvida, essa 

reflexão metapoética mostra como, mesmo nos momentos de maior sintonia e 

consequência, nunca a poesia outorgou à teoria o monopólio do discurso sobre a função 

e natureza do fazer poético. Se é verdade, como cumpre assinalar, que numa boa parte 

da produção poética desta altura se patenteia a adesão do poeta às solicitações neo-

realistas mais ideologicamente marcadas, não se escusou essa mesmíssima poesia à 

manifestação de uma auto-avaliação enquanto acto de criação e emancipação social. 

 Um autor de significativo interesse a este nível é Sidónio Muralha (Lisboa, 1920 

– Curitiba, Brasil, 1982) que, como se sabe, antes de emigrar para terras brasileiras e aí 

se tornar um autor querido dos leitores mais jovens, participa com considerável 

dedicação no projecto literário neo-realista com dois livros de acentuado tom militante: 

Beco (1941) e Passagem de Nível (1942), sendo este último o oitavo título da colecção 

“Novo Cancioneiro”. Juntamente com um par de temas (e tipos) sociais de notória 

predilecção (a sordidez da prostituição e, já nessa altura, as crianças e seus 

injustificados padecimentos), a poesia em si (o que escrever representa e potencia, e 

também a particular condição do poeta) é claramente um tópico central de reflexão 

poética destes primeiros dois livros de Sidónio. No primeiro deles, o poema “Natal” 

trata do nascimento do Poeta (assim mesmo, anónimo e com maiúscula inicial) 

estabelecendo um audaz paralelismo (feito de pontos comuns e dissemelhanças) com o 

relato bíblico da Natividade. Tal como Cristo, também este Poeta nasce “numa 

choupana fria / e em cima de palha fria também”, apesar da ausência de anjos e estrelas, 

numa adequada aproximação do poeta à condição social dos mais humildes, 

distanciando-se simultaneamente dos “adereços” bíblicos mais acessórios. Mas o grande 

ponto comum que se sugere entre o Poeta e o Cristo apenas implicitamente convocado é 

um certo carácter messiânico de quem nasce já com um papel a desempenhar e com as 

armas necessárias a essa espécie de missão, na linha do que é possível também ler em 

Joaquim Namorado e na sua encenação do poeta enquanto arauto de uma nova idade. 

Constituído por quatros estrofes de versos desiguais em número e metro (não obstante a 

manutenção de uma rima constante, apoiada em não mais que duas sílabas principais), o 
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poema repete no final de cada estrofe esta ideia essencial (com variações na sua 

formulação) de que, tanto ainda no ventre materno como no momento do parto, “o Poeta 

ouvia, ouvia e sentia também, / mais ensanguentados e longos os gritos da mãe”. Para 

além da evidente intensidade da imagem, com essa importante ideia de um parto difícil 

e violento, estamos em crer poder aqui destacar-se uma alusão à ingénita vocação do 

poeta para escutar os sofrimentos e com eles poder compadecer-se. O jovem Sidónio 

apresenta aqui, em certa medida, uma versão muito particularmente sua dessa noção da 

poesia enquanto conhecimento e compreensão da sociedade, conforme perspectivada 

pelo discurso teórico neo-realista. O que toda esta torrente de sangue materno sugere é a 

associação natural da poesia à expressão da dor e, possivelmente à sua denúncia e 

superação, como se o poeta estivesse congenitamente fadado a abrir-se à realidade à sua 

volta, intervindo, cantando: 

 

 Trazia consigo, trazia, trazia 
 Distâncias marcadas, caminhos traçados, 
 E o ritmo de tudo que no mundo havia 
 – e que o mundo sabia e não sabia… –  
 e requintes, e pecados, 
 e todos os gestos, e todos os dramas, 
 e milhões de versos quentes como chamas,  

 
 
Diga-se de passagem que este é também o sentido de “Os olhos do poeta”, de Manuel 

da Fonseca. Aí, o privilegiado conhecimento do poeta é abrangente (todo o poema é 

uma longa e ambiciosa enumeração daquilo que há “em seu olhar”) e inclusivamente 

superior ao da ciência ou teoria, uma vez que os seus “olhos de água” reflectem “as 

formas e as proporções exactas, mesmo das coisas que os sábios desconhecem”. Na sua 

estreita relação com a realidade envolvente, a poesia desvela, abrindo assim um 

privilegiado espaço para a expressão de dramas e angústias, mas também de esperanças: 

 

 
  – todas as cores, todas as formas do mundo se agitam e gritam nos olhos do poeta. 
 Do seu olhar, que é um farol erguido no alto de um promontório, 
 sai uma estrela voando nas trevas, 
 tocando de esperança o coração dos homens de todas as latitudes. 
 
 
   

Mas voltando a Sidónio, também nas páginas de Beco, o poema “Água-furtada” 

revela-se igualmente de fundamental importância na reflexão que o sujeito poético (ora 

implícita ora explicitamente poeta) desenvolve acerca do seu lugar e papel num mundo 
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cruel e hostil (aqui descrito como uma “serpentina de tragédia”), povoado por trágicas 

personagens (os excluídos e abandonados da sociedade), como a jovem e sombria figura 

feminina à qual, neste poema, o sujeito se dirige em tom de profunda comiseração. Mais 

uma vez reitera-se aqui a consciência que o sujeito tem das agruras desta apagada 

mulher (a debilidade física, a insalubridade da sua “pobre água-furtada”, o trabalho, a 

tristeza), à qual está unido por uma afeição especial. A forma verbal “sei”, no sentido de 

“conheço”, surge anaforicamente repetida nos três primeiros versos da terceira e quarta 

estrofes, acentuando esse traço de compadecido conhecimento que caracteriza a relação 

do sujeito com a anónima destinatária das suas palavras. No que ao tema do próprio 

discurso poético diz respeito, o poema encerra dois momentos de contornos bem 

distintos: esmorecimento e esperança. A abertura do indivíduo à realidade e a 

consequente constatação de toda a pungente miséria humana, condensada nessa figura 

feminina a fazer lembrar a “pobre engomadeira” das “Contrariedades” de Cesário, 

parecem quase esgotar o arcaboiço emocional do sujeito poético, acabando este por 

colocar em causa o potencial referencial e expressivo da própria poesia perante esse 

quase excesso de realidade, ao qual a palavra poética não parece conseguir 

corresponder. Temos a esse nível um explícito desabafo, ainda que diluído na 

caracterização que se faz da situação dessa frágil e jovem mulher:  

 

Moras tão alto… – não me digam nada! –  
para além dos craveiros vejo tudo… 
Eu já não faço versos nem me iludo, 
olhando a tua pobre água-furtada.204  

 

 

Responder à realidade com poesia é encarado com uma ilusão, embora o poema culmine 

com uma mensagem de esperança, à qual a poesia surge intimamente ligada enquanto 

fundamento desse sugerido alento: demarcando-se do fazer poético, o sujeito vê no 

aparecimento de um poeta (na acepção de alguém absolutamente especial, com 

maiúscula inicial) a possível salvação da humanidade, num sentido de redenção 

messiânica que, na sequência do anteriormente mencionado poema “Natividade”, volta 

                                                 
204 Também no poema “Harpa”, do mesmo livro Beco e imediatamente anterior a este “Água-furtada”, 
encontramos a expressão de uma certa impotência da palavra perante a dimensão trágica e excessiva da 
realidade. Nos dois primeiros versos do poema, afirma-se que “Um gesto, por mais largo, já não chega, / e 
os versos, por mais altos, são perdidos.” Mais adiante no poema, e após uma estrofe onde se enumeram os 
mais díspares elementos do quotidiano humano, num exercício recorrente da poesia neo-realista mais 
fascinada pela recém-descoberta realidade exterior, volta o sujeito a constatar que “Há isto e muito mais: 
Mas tudo é vago. / As palavras, o gesto, é tudo pouco.”  
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a ser aqui insinuado pelo autor. A poesia é redenção e a vinda de um poeta, ainda que 

apenas de tempos a tempos, é já motivo de esperança: 

 

Mas não te mexas: – fica assim quieta… 
– dedos finos de Maio… 
– olhos acesos de febre… 
que de cem em cem anos nasce um Poeta  
e talvez a serpentina se quebre…  
Talvez…  

Talvez se quebre  
 

 

 A estreia de Sidónio Muralha termina com um poema ilustrativo de uma 

confiança absoluta no papel da poesia no contexto de um futuro redentor, superada que 

parece estar uma certa descrença, ainda que sempre fugaz e transitória nos poemas de 

Beco que tivemos ocasião de salientar. Esse poema final traz o título de “Amanhã” e 

inscreve-se nessa linha de força optimista que, como já pudemos ver, é possível 

identificar na poesia neo-realista mais interventiva, sempre que esta toma como seu 

objecto o futuro da sociedade (ou um qualquer tipo de prefiguração), por oposição à 

mais angustiada e até revoltada reflexão sobre a vigente condição da humanidade. A 

par, evidentemente, do próprio título do poema, repete-se a referência a essa “hora que 

vem ao longe, / cresce e vem, cresce e vem”, encarada como um devir iminente e 

inevitável, ao qual o sujeito poético acaba mesmo por dirigir-se na segunda pessoa do 

singular (a “hora” vem de “cabelos soltos” e “formosamente nua”). Mas o que neste 

poema é nosso intuito destacar, ilustrando desse modo a forma virtuosa e inventiva 

como se foram construindo em verso as mais confiadas visões do papel da poesia nesse 

esforço pela superação de um presente severo, é o modo como aqui se dá uma admirável 

fusão entre palavra e emancipação. Os poemas deste sujeito (mais uma vez aqui 

indissociável de uma figura de poeta) não são apenas exortação ao combate ou 

descrição prefigurativa de um mundo mais justo e fraterno. Os poemas são eles próprios 

a solução, o lenitivo que suaviza os padecimentos, o caminho que se abre para a 

aproximação dessa “hora que vem ao longe”. Consideremos as estrofes centrais de 

“Amanhã”: 

 

 – os que tiverem frio hão-de lançar os meus versos no lume, 
 e a chama há-de subir… 
 – os que tiverem fome hão-de lançar os meus versos à terra, 
 como se fossem estrume, 
 E a terra há-de florir… 
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 Os meus poemas de tragédia são degraus 
 da hora que vem, 
 – cresce e vem…– 

– cresce e vem…– 
Nos meus poemas cresceu, e sofreu, e aprendeu 
nos meus poemas revoltos, 
por isso vem de longe, nua, nua, 
e traz os cabelos soltos…  

 

 

Na imagem que aqui se constrói da poesia, não podemos deixar de fazer notar uma 

gradação que se manifesta tanto em termos do papel pretensamente desempenhado 

pelos poemas como ao nível da inventividade da linguagem. A primeira imagem dos 

versos alimentando o lume e, por conseguinte, ajudando a combater o frio, aqui 

naturalmente uma metáfora da utilidade da poesia (quanto mais não seja para consolo 

dos mais desafortunados), não deixa de pertencer ao foro do possível: o papel deitado ao 

fogo alimenta-o. Já no par de versos seguinte, a comparação é assumida (“como se 

fossem estrume”), reforçando-se a ideia de a poesia enquanto alimento, inclusivamente 

aqui associada à vida capaz de medrar205, desta feita por meio da universal imagem da 

fertilidade do solo. Na segunda estrofe reproduzida, já o sentido é simultaneamente mais 

complexo e profundo. A perspectiva de chegada dessa hora que “cresce e vem”, e que 

poder-se-ia legitimamente identificar com a mudança almejada por toda uma jovem 

geração206, parece estar intrinsecamente ligada à poesia, ou melhor, no sentido estrito 

que os versos possibilitam, aos “poemas de tragédia” e aos “poemas revoltos” do 

sujeito. Esses poemas “são degraus / da hora que vem”, ou seja, são fases de um 

processo que culminará no cumprimento das ambições do projecto neo-realista. É 

nesses poemas, na palavra de denúncia e revolta, que a hora “cresceu, e sofreu, e 

aprendeu”, tomando forma e podendo agora ser entrevisto, ainda que “de longe”. Este 

poema de Sidónio constitui pois uma expressão extraordinariamente inventiva da forma 

como o mais ambicioso discurso teórico neo-realista perspectivou a criação artística em 

                                                 
205 Esta é uma ideia que Sidónio Muralha irá recuperar no seu livro seguinte, Passagem de Nível. Falando 
de novo da sua poesia em particular, o sujeito de “Prelúdio” (como se depreende, o poema inaugural do 
livro) afirma que “A minha Poesia é uma árvore cheia de frutos / que um sol de tragédia amadurece”, 
completando-se depois a metáfora com a queda do fruto maduro “no chão da minha vida”. Em 
“Revelação”, “o Poema é um ventre de mulher / que o Poeta fecundou: // Tem lá dentro uma vida a 
estrebuchar”.  
206 Da mesma forma, e ainda em Beco, se fala no “Dia, aquele Dia, o nosso Dia”, com semelhante tom de 
profético anúncio (“Poema do nosso futuro”). 
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geral e a literatura em particular: para além da observação e denúncia da realidade, um 

papel directo e concreto na superação dos problemas. 

Num sentido mais imediato, e fazendo jus à sua pia convicção na necessária 

adesão do indivíduo à causa comum e ao combate por uma sociedade mais justa, Mário 

Dionísio é um dos que, desde o primeiro momento, perspectiva em poesia a premência 

de uma abertura do poeta e do acto poético ao mundo. Se é certo que para o crítico e 

teórico Dionísio as questões formais não deveriam ser ostracizadas do debate em torno 

da arte, sob pena de esta se transformar irremediavelmente em política207, sendo de 

destacar a este nível as suas reflexões a propósito da pintura, o poeta Dionísio irá num 

poema como “Arte poética” (dos seus Poemas), ainda que não pondo em causa o 

exercício das possibilidades formais em poesia, proclamar (constatando) a aproximação 

desta à esfera do homem comum, ao curso diário da vida social, a tudo quanto há de 

bom ou trágico na vida quotidiana, por oposição a um certo plano etéreo que neste 

poema surge satiricamente associado às “olheiras imorais de Ofélia”. A poesia, diz-nos 

o poema, tem portanto maior ligação com a realidade concreta (aquilo que mais importa 

do ponto de vista das ambições do novo humanismo) do que com quaisquer irrelevantes 

elucubrações líricas próprias de certa produção até à data. Reproduzimos o poema na 

íntegra, por o considerarmos paradigmático dessa vontade de dissolver as tradicionais 

distâncias entre poesia e vida, encarada esta no sentido mais estritamente neo-realista.  

 

A poesia não está nas olheiras imorais de Ofélia 
nem no jardim dos lilases 
 
A poesia está na vida, 
nas artérias imensas cheias de gente em todos os sentidos, 
nos ascensores constantes, 
na bicha de automóveis rápidos de todos os feitios e de todas as cores, 
nas máquinas da fábrica e nos operários da fábrica 
e no fumo da fábrica. 
A poesia está no grito do rapaz apregoando jornais, 
no vaivém de milhões de pessoas conversando ou praguejando ou rindo. 
Está no riso da loira da tabacaria, 
vendendo um maço de tabaco e uma caixa de fósforos. 
Está nos pulmões de aço cortando o espaço e o mar. 
A poesia está na doca, 
nos braços negros dos carregadores de carvão, 
no beijo que se trocou no minuto entre o trabalho e o jantar 
 – e só durou esse minuto. 
A poesia está em tudo quanto vive, em todo o movimento, 
nas rodas do comboio a caminho, a caminho, a caminho 

                                                 
207 De lembrar que os primeiros teóricos neo-realistas foram não poucas vezes acusados de confundir 
precisamente arte com política, como se do âmbito da criação artística não pudessem fazer parte legítimas 
preocupações e reivindicações de ordem social e política.   
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de terras sempre mais longe, 
nas mãos sem luvas que se estendem para seios sem véus, 
na angústia da vida. 
 
A poesia está na luta dos homens, 
está nos olhos abertos para amanhã. 
 

 

Fica assim descrita, no estilo profusamente enumerativo que caracteriza a poesia de 

Dionísio (fértil em repetições e estruturas anafóricas de intuito enfático), em especial a 

dos seus inaugurais Poemas, a esfera que a poesia deve habitar. A nova poesia, entenda-

se, não mais pode ser encarada como distante ou separada do mundo real. Não obstante 

o título do poema, anunciando estar o leitor perante um deliberado e consciente 

exercício metapoético, pelo qual se almeja veicular uma dada concepção de poesia, é 

interessante verificar que esta cadenciada sucessão de versos sugere, de igual modo, 

uma espécie de particular apreço ou consideração pela realidade palpável dos dias 

comuns, não apenas por esta ganhar o estatuto de tema ou motivo poético, mas no 

sentido de “haver poesia” nos mais quotidianos cenários e movimentos do mundo 

contemporâneo. Poesia aqui na acepção de beleza, de encanto, de singularidade, traços 

que podem também ser encontrados e destacados numa fábrica, num grito, no frémito 

de uma multidão, conforme proposto, décadas antes e num registo evidentemente 

distinto, em certos momentos da poesia modernista208.  

Por outro lado, ao contrário de certa teoria neo-realista especialmente dedicada a 

criticar os “erros” ou equívocos de um pretenso subjectivismo presencista, esta “Arte 

poética” de Mário Dionísio está mais interessada em afirmar o que é a poesia e não 

tanto o que ele não deve ser. Apenas na breve estrofe introdutória se recrimina certo 

pendor mais lírico de uma poesia porventura mais pessoal que, anos mais tarde, em As 

Solicitações e Emboscadas, o mesmo poeta parece designar de “poesia humilde das 

coisas conformadas”. Nesse poema, com o pouco pujante título “Oh hora morna”, o 

sujeito poético, inevitavelmente identificável com o jovem Dionísio, acaba por admitir a 

atracção exercida (porventura desde sempre e sempre ainda) por essa lírica menos 

comprometida com o trabalho das fábricas ou o buliço das cidades:  

 

 

                                                 
208 Falando das “preocupações próprias” dos poetas neo-realistas portugueses, Cecília Meireles refere 
precisamente “a beleza mecânica das fábricas” e “uma espécie de estética do trabalho” (Poetas Novos de 
Portugal, Rio de Janeiro, Dois Mundos, 1944, p.52). 
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Poesia humilde das coisas conformadas 
porque existes 
às vezes 
tão traiçoei- 
ramente cativante?  

 
 
São ainda assim, e de um modo geral, claramente comprometidas com o projecto neo-

realista as reflexões do poeta Dionísio acerca do próprio fazer poético, mesmo num 

livro mais comedido ou, se quisermos, menos panfletário como nos parece ser As 

Solicitações e as Emboscadas. Mais uma vez, neste segundo livro de Dionísio, 

encontramos uma reafirmação veemente da primazia da realidade material e quotidiana 

enquanto justa fonte da poesia, corroborando o que já fora acentuado em “Arte poética”. 

Fonte é neste contexto o termo certo, uma vez que o poema em causa se intitula 

“Hipocrene (II)”209. Mais uma vez Dionísio recorre à estrutura anafórica, desta feita 

levada ao extremo, para explicitar a matéria de que nasce a poesia: 

 

Dos gemidos sem força nascem versos 
Dos gritos alterados nascem versos 
Das músicas ocultas nascem versos 
Das asas de aeroplanos nascem versos 
Dos guarda-lamas nascem versos 
Das vielas sem nome nascem versos 
Das velas brancas dos barcos nascem versos 
Das chaminés gritantes nascem versos 
e das facturas das lojas nascem versos 
e dos caixotes do lixo nascem versos 
e das mãos de unhas negras nascem versos 
 
Versos Versos fortes no mundo 

 

Por uma poesia claramente interventiva se parece bater também Álvaro Feijó na 

sua fase tardia, a dos poemas de “Diário de Bordo”, datados todos do último ano da sua 

vida e, como já se disse, publicados postumamente no conjunto Os Poemas de Álvaro 

Feijó. “Poema” é, neste contexto, um contundente apelo aos poetas para que, também 

neste caso, se abram ao mundo em redor e se empenhem no combate contra as injustiças 

da sociedade. É de suspeitar que uma tão determinada tomada de posição fosse difícil de 

ter lugar no Feijó dos “Primeiros Versos” ou de Corsário, conjuntos nos quais, como 

tivemos já ocasião de fazer notar, longe está o sujeito de uma adesão firme e segura ao 

                                                 
209 Hipocrene (literalmente “fonte do cavalo”) era, segundo a mitologia grega, uma fonte sagrada para as 
Musas, situada no Monte Helicon, na Beócia. Diz-se que teria surgido após o cavalo Pégaso ter batido no 
chão com as patas, tendo-se tornado símbolo da inspiração poética.  
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projecto social da nova geração com que contacta em Coimbra210. Mas agora, em 

Novembro de 1940 (conforme data associada pelo próprio autor a “Poema”), já a função 

do poeta e da poesia é para Feijó mais clara. Ao contrário da “Arte poética” de Dionísio, 

o sujeito poético de “Poema”, interpelando a dada altura um outro (anónimo) poeta na 

segunda pessoa do singular (destinatário que faz aqui claramente as vezes de todos os 

poetas e, porventura, de todos os artistas sobre a terra), dedica-se tanto a invectivar 

“líricas inúteis” como a exortar à denúncia das agruras do mundo. Estamos perante um 

verdadeiro manifesto poético neo-realista, devedor, como se poderá ler, da mais 

ortodoxa terminologia da novíssima corrente, cujos destinos a morte prematura não 

permitiu a Feijó testemunhar. 

 

Fundiu-se o olhar do poeta em lágrimas salgadas 
e o poeta não quis cantar o que os seus olhos viram. 
É que o poeta só cantava  
para as meninas dos balcões floridos 
de cactos e de cravos,  
para aquelas 
que sonham com estrelas 
e príncipes de lenda. 
– E preferiu cegar. 
Fechar os olhos ao vaivém da rua, 
cerrar ouvidos às canções da rua 
e continuar morando em sua Torre de Marfim. 
 
Ah! Poeta inútil! 
Enrouquece a cantar líricas inúteis 
aos cravos das janelas 
das meninas fúteis 
e ninguém mais se lembrará de ti. 
Mas se cantares a rua, a fome, o sofrimento, 
se abrires os olhos sobre o nosso mundo, 
se conseguires que toda a gente o veja 
e o sinta, e sofra, só de ver sofrer, 
ninguém se lembrará de ti, poeta,  
mas terás feito a tua luta, 
e, nela, 
justificado uma razão de ser. 

 

 

Aqui estão explicitados portanto os dois lados de uma contenda que o neo-realismo 

desde o início alimentou como forma de definir-se e legitimar-se enquanto movimento 

cultural e artístico: de um lado a criticável arte pura, encarnada pelo poeta cego e surdo 

                                                 
210 Com efeito, já em “Primeiros Versos” reflectira Feijó sobre o acto poético, nomeadamente no poema 
de 1937 “Versos que eu faço”. Não se tratando de qualquer tipo de profissão de fé, o poeta simplesmente 
descreve os vários tipos de poesia a que se dedica, nos quais confessa incluir-se uma certa inspiração 
presencista, de carácter intimista, tendo em conta que aí afirma ainda escrever “muita vez, molhando a 
pena / no amargo fel da minha própria dor”.   
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à realidade à sua volta, com residência nessa já bem conhecida “Torre de Marfim”211, e 

do outro lado a arte social, voltada para a denúncia dos dramas humanos, atitude essa 

que, segundo Feijó, não garantindo lugar na memória dos homens (consideração que, 

aplicada a alguns poetas neo-realistas, assume um carácter de clarividência quase 

premonitória), logra pelo menos (o que já é quase tudo) justificar a existência do poeta. 

Num plano menos evidente, e a par de explícitas considerações em verso 

relativamente à natureza do próprio processo criativo ou do lugar do poeta e da poesia 

no mundo, é possível por vezes entrever aquilo a que poderíamos chamar de poéticas 

implícitas ou insinuadas. Nessas instâncias, não surgindo a criação poética como tema 

central (ou por vezes sequer, à primeira vista, significativo), é possível porém 

depreender num ou noutro passo uma noção de poesia que se destaca, pela forma ou 

formulação, do resto do poema, passível ele próprio de ser encarado, 

independentemente do assunto ou linguagem, como consciente ou inconsciente 

testemunho do poeta acerca do seu acto criativo. Neste sentido, será interessante 

determo-nos no admirável poema “Radiografia”, de Políbio Gomes dos Santos, uma das 

cinco composições do já mencionado volume Voz Que Escuta. Procurando apresentar 

um retrato agudo e rigoroso de uma cena urbana, com a contundência que do poeta à 

época se exigiria, Políbio constrói um longo poema em que o destaque dado a esse 

retrato da cidade acaba por não ser maior que o (ainda assim mais velado) peso 

concedido ao próprio sujeito poético e à forma como este se relaciona (como observador 

tornado poeta) com os elementos urbanos que o rodeiam: “Eu e uma cidade... / Que a 

lava da noite veio sepultar / Dentro de mim...”, declara a dada altura o sujeito. Introduz 

este assim o seu “exame”: 

 

 Não sei se era esplêndida loucura. 
Porém a noite escura, àquela hora, 
Veio pôr-me nos olhos 
Uma super-visão de Raios X.  

 

 

Justificando desde logo o título do poema, estes versos introdutórios não devem, em 

nosso entender, ser apenas lidos como fantasiosa sugestão de uma “esplêndida loucura”, 

mas como metáfora de um olhar particular, neste caso clínico até, que aos poetas está 

                                                 
211 De recordar que Feijó utilizara já este motivo num dos seus primeiros poemas, intitulado “Essa estrada 
que passa à minha porta”, dessa feita, como já anteriormente fizemos notar, referindo-a como sua inicial 
morada. 
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reservado na sua apreciação da realidade. Com efeito, a radiografia parece sem dúvida 

uma metáfora capaz de falar da natureza do acto poético enquanto olhar profundo sobre 

a realidade, tanto exterior como interior, logrando superar uma certa opacidade material 

ou complexidade ontológica das coisas, de modo a alcançar um qualquer plano de 

verdade. Desta forma, e naquilo que é para nós uma poética implícita bem mais 

elucidativa que grande parte dos textos teóricos neo-realistas acerca da criação artística 

em geral e da poética em particular, o sujeito poético, este “eu” que naturalmente 

aproveita o cair da noite para as suas radiográficas explorações, é evidentemente capaz 

de vislumbrar a pequena vida burguesa (a que ele adequadamente chama a “tragédia 

funérea de ser”) através das paredes das casas e até, tal é o poder agudo do seu poético 

olhar de raio-X, as entranhas da mulher amada através da própria opacidade da pele: 

 

  A mulher que eu amava dormia. 
 E lá estava perdendo a magia  

Das formas, 
O mistério das coisas opacas. 
Ai, eu via os seus orgãos medonhos, eu via,  
Comprimidos boiando em fluidos 
De estranha alquimia.    

 

 

A capacidade do sujeito poético de desvendar o “mistério das coisas opacas” e com a 

sua radiografia dar conta dessa “Pompeia que me entrou pelos olhos”, faz em certa 

medida lembrar, pelo carácter sobrenatural dessa “supervisão de Raios-x”, a 

transfiguração do real por vezes operada por Cesário Verde, nomeadamente num poema 

como “Bairro Moderno” que, pela sua crua descrição da cidade, não deixa de parecer ter 

porventura inspirado a “Radiografia” de Políbio. É certo que, em Cesário, a imaginação 

(“Subitamente – que visão de artista!”) transporta o sujeito poético para uma 

reformulação absolutamente fantasiosa da realidade, enquanto conhecimento 

complementar, de carácter evasivo, de uma cidade que ele também sabe perspectivar e 

caracterizar na sua palpável e verdadeira dimensão. Porém, poderíamos emparelhar 

Cesário e Políbio na mesma afirmação de uma visão especialmente poderosa e 

contundente que se pressente ser estritamente do foro da criação poética.  

O que Políbio neste poema vem acrescentar às brevíssimas considerações da 

teoria neo-realista acerca, particularmente, do fazer em verso é a sugestão de que uma 

radiografia da realidade social, em todas suas iniquidades e sórdidos pormenores, não é 

apenas resultado de uma qualquer receita proclamada como dogma ou opção orientada, 
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mas sim de uma especial propensão do poeta para essa necessária auscultação (“E eu 

via, via tudo, entretinha-me a ver). Não deixa de ser curioso verificar, nos já transcritos 

versos de abertura, que semelhante capacidade radiográfica (aqui, repetimos, entendida 

por nós enquanto metáfora do próprio olhar poético) é concedida ao sujeito poético pela 

“noite escura, àquela hora”, ou seja, pelo próprio ambiente, momento ou circunstância. 

Porventura algo não muito distante de uma vaga e indeterminada noção de inspiração. 

 

Pelo que é possível ler nas incursões metapoéticas do nosso neo-realismo, e pelo 

que ficou exposto no decurso da nossa (re)leitura e reavaliação da produção poética 

neo-realista portuguesa dos anos de formação e inicial afirmação do movimento, ao 

contrário da forma muitas vezes simplista ou redutora como essa produção foi encarada 

nas décadas subsequentes (aquilo que José Fernandes Fafe refere como “conspiração de 

silêncio ou classificatória que por aí se trama contra a poesia chamada neo-realista”212), 

parece-nos ficar claro que o projecto de denúncia e intervenção social à luz do qual o 

neo-realismo procurou redefinir o papel da arte e da cultura na sociedade portuguesa a 

partir do eclodir da Guerra Civil Espanhola constitui apenas uma das perspectivas (e 

porventura nem sequer a primacial) a partir das quais devemos hoje equacionar o lugar e 

sentido dessa poesia. Na verdade, mesmo subtraindo à presente avaliação os primeiros 

momentos de transição entre o inquieto intimismo presencista e a afirmação entre nós 

do “novo realismo” literário, o aspecto porventura de maior interesse da produção 

poética neo-realista, principalmente a desse período de afirmação do movimento, parece 

ser o exercício de perscrutação e definição do particular lugar do indivíduo (assumindo 

ou não no poema a pele do poeta) no seio do projecto social a que adere, quer por 

inequívoca convicção pessoal quer por acentuada exposição a um espírito geracional 

marcado por uma sedutora ideologia de mudança e humanismo. Nesse tempo de 

contornos especiais, a cuja urgência histórica poucos intelectuais e artistas ficaram 

insensíveis, o que encontramos nos poemas que constituem o corpus da presente 

investigação, a par da denúncia social e do apelo à fraternidade dos homens no combate 

por um destino comum, são “testemunhos” da particular relação do sujeito poético 

(legível porém enquanto sintoma ou traço parcial de uma geração) com a realidade 

social e espiritual do seu tempo: reticências ou dificuldades de adesão total ao projecto 

social em causa, transformação pessoal rumo à iluminação e afirmação do seu papel 

                                                 
212 “Introdução” a Poemas Completos, de Manuel da Fonseca, Lisboa, Iniciativas Editoriais, 1958, p. i. 



 
 

195 

actuante no mundo, ou até, em tantos casos, resignação perante os desconcertos da 

sociedade e os golpes infligidos às esperanças da sua geração. Tudo isso foi poesia no 

seio do nosso neo-realismo, ao contrário do que talvez tenha pretendido a teoria mais 

panfletária e ao contrário do que porventura tenham lido aqueles menos atentos a 

multiplicidades ou menos sensíveis a dissonâncias. É essa ressalva que Carlos de 

Oliveira parece querer fazer num soneto de admirável alcance: 

 

Acusam-me de mágoa e desalento, 
como se toda a pena dos meus versos 
não fosse carne vossa, homens dispersos, 
e a minha dor a tua, pensamento! 
 
Hei-de cantar-vos a beleza um dia, 
quando a luz que não nego abrir o escuro 
da noite que nos cerca como um muro, 
e chegares a teus reinos, alegria! 
 
Entretanto, deixai que me não cale: 
Até que o muro fenda, a treva estale, 
seja a tristeza o vinho da vingança. 
 
A minha voz de morte é a voz da luta: 
Se quem confia a própria dor perscruta, 
maior glória tem em ter esperança.213        
 

 

Dirigindo-se a um destinatário colectivo (os “homens dispersos”) semelhante ao do 

mencionado poema II de Sol de Agosto, de Cochofel, o sujeito deste soneto como que 

põe o dedo na ferida, denunciando esse estranho equívoco ou estreiteza de vistas que 

consistiria em não admitir “mágoa e desalento” na esfera do combate e da intervenção. 

O canto mais colorido ficaria para o momento da vitória, sendo que também é “a tristeza 

o vinho da vingança” e a “voz de morte é a voz da luta”. Neste sentido, e na linha 

daquilo que sugere Eduardo Lourenço, a poesia neo-realista portuguesa teria medrado, 

ganhando forma e alcance, nesse fertilíssimo território intermédio que há entre o ideal e 

a sua real possibilidade de concretização, cabendo aí todos os múltiplos e pessoais graus 

que vão da mais pronunciada desilusão à confiança mais combativa. É que, nas palavras 

de quem, como poucos, soube ler os poetas desse período, 

                                                 
213 O “Soneto” é do volume Colheita Perdida (1948), embora no Trabalho Poético de Carlos de Oliveira, 
definitiva edição da poesia do autor, o poema surja como pertencendo a Mãe Pobre, de 1945. Pelo lugar 
absolutamente singular que ocupa no contexto da poesia portuguesa do século XX, pela complexidade das 
sucessivas revisões empreendidas pelo poeta, e em virtude também da extensa e profícua reflexão crítica 
de que tem sido objecto, decidimos no presente trabalho refrear, como se terá notado, a atenção concedida 
à poesia de Carlos de Oliveira. 
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a poesia neo-realista, com todo o seu optimismo de princípio fustigado pelos desmentidos dos 

quotidianos – e esta contradição lógica é a sua verdade poética – retoma a mais clássica das 

tradições líricas e em particular a nossa, portuguesa, de canto de paraíso ausente, de desencanto 

do purgatório presente, numa dialéctica e numa óptica próprias a cada um dos seus poetas.214  

 

Na continuação e enriquecimento dessa particular linhagem poética nacional, a 

poesia dita neo-realista corrobora por conseguinte a já mencionada e atraente 

perspectiva que George Thomson tem do fazer poético enquanto forma primordial de 

discurso em tudo afim à magia215. Tal como um acto ritual mágico, também a poesia, 

presente desde sempre no quotidiano dos povos, seria uma permanente tentativa de 

imposição da ilusão à realidade. “De onde vem este anseio dos poetas pelo 

impossível?”, pergunta Thomson. “Da função essencial que a poesia herdou da magia”, 

precisamente na medida em que ambas são iniciativas pelas quais se exprime um certo 

desejo de modificar a realidade. E acrescenta o autor: “A tentativa fracassa, mas o 

esforço não é em vão, porque resolve o conflito psíquico entre o homem e o meio 

natural. Restabelecido o equilíbrio, o homem regressa à realidade concreta em melhores 

condições para lhe fazer frente.” Também isto porventura faz sentido no contexto 

particular da poesia portuguesa do século transacto, tendo em conta tudo aquilo a que 

em Portugal se teve de fazer frente até Abril de 1974. Em certa medida, nunca foi 

pacífica e linear a questão do(s) nosso(s) neo-realismo(s) pois nunca as suas ambições 

foram no momento próprio cumpridas.  

 

Tivemos ocasião de aludir, ao longo do trabalho que agora se conclui, a certo 

labor de revisão, por vezes até ao ponto de uma completa reformulação, empreendido 

por alguns poetas sobre parte da sua obra, nomeadamente no que diz respeito a poemas 

de uma primeira fase, por assim dizer de juventude. Fernando Namora, João José 

Cochofel ou Carlos de Oliveira, para citar os casos mais notórios, em especial o deste 

último, fizeram em certa medida, e à luz de alguns anos, aquilo que, com as evidentes 

diferenças, os estudos literários se permitem de tempos a tempos, ou seja, reler e 

reavaliar um texto literário em particular ou a obra de um autor ou período. Ao referir o 

poema “Edital”, de Fernando Namora, um dos primeiros do seu livro de estreia Relevos, 

                                                 
214 LOURENÇO, Eduardo, obra cit., p.16. 
215 Obra cit., pp.24-25. 
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omitimos propositadamente uma referência a outro que a ele se parece ligar 

intimamente e com o qual o poeta remata o dito livro. Falamos do poema precisamente 

intitulado “Último edital”, também ele de estrofe única, e igualmente contendo uma 

amargurada reflexão do sujeito poético relativamente à sua condição de poeta, à sua 

escrita, e ao verdadeiro impacto, peso ou influência da sua poesia. Se em “Edital” o 

sujeito alvitra ser “fogo fugidio de arraial”, duvidando portanto da perenidade da sua 

mensagem, em “Último Edital” esse mesmo “eu”, que dificilmente podemos evitar 

identificar com o próprio Namora, afirma sentir-se “gasto de galgar montanhas”, uma 

metáfora um pouco vaga, que não sabemos se relacionar com um qualquer esforço de 

combate social (porventura algo prematuro nesse precoce ano de 1938) ou com 

tribulações pessoais a que o sujeito poético parece aludir ao confessar-se, em verso 

anterior, igualmente “gasto de carícias que nunca vieram”. É porém curioso verificar 

que “Último Edital” é um dos poemas que maiores alterações irá sofrer na posterior 

reunião e revisão levada a cabo em As Frias Madrugadas, nomeadamente por via da 

duplicação do número de versos, com uma consequente elucidação (ou reformulação) 

das razões pelas quais o sujeito poético deseja que os “ladrões de estrada” não o 

poupem. Cotejemos as duas versões do poema em causa: 

 

Ladrões de estradas, quando eu passar – matai-me! 
A mim,  
que me sinto gasto de carícias que nunca vieram! 
A mim,  
que me sinto gasto de galgar montanhas! 
 

(Relevos, 1938) 

 

 

Ladrões de estradas, quando eu passar – matai-me! 
A mim,  
que levo estes versos debaixo do braço 
sem um fogo que os consuma! 
A mim,  
que levo versos em vez de cantigas, 
que levo queixas em vez de gritos, 
a mim, 
de pés esfacelados 
das montanhas que não alcanço!   

 

(As Frias Madrugadas, 1959) 
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Ainda que não tenhamos informação relativamente à exacta data da revisão 

empreendida pelo autor sobre este ou qualquer outro dos poemas reunidos em As Frias 

Madrugadas216, uma leitura das duas versões permite-nos levar a cabo algumas 

reflexões acerca da pungente auto-recriminação contida em “Último Edital”. Para além 

de uma amplificação e reforço da estrutura anafórica da versão original do poema, esta 

segunda versão permite-nos situá-lo no âmbito de uma apreciação negativa do labor 

poético do sujeito, algo que, como já referimos, não é de todo claro (porque não 

explicitado) na versão de 1938. Estamos ademais em crer que o ponto central desta 

apreciação negativa tem que ver com algo que fomos tentando sugerir ao longo do 

presente trabalho: um certo sentimento de inadequação da poesia ao projecto neo-

realista de intervenção social e a afirmação, nuns casos mais evidente que noutros, de 

uma certa mágoa e culpabilização por parte do sujeito poético em não lograr contribuir 

para o combate da sua geração, pelo menos ao nível do fazer poético. Sentimento de 

inoperância e expressão de culpa seriam assim, respectivamente, causa e consequência 

daquilo que Eduardo Lourenço descreve como uma “permanente tentação de desistência 

no combate e na consciência político-militante do neo-realismo”. Se é verdade que seria 

porventura demasiado ambicioso afirmar que semelhante assunção da impotência 

interventiva da poesia se encontra já contida na versão original de “Último Edital”, não 

deixa de ser interessante (talvez até paradigmático) descortiná-la nesta posterior versão 

do mesmo poema, num exercício não de todo distinto daquele que procurámos levar 

aqui a cabo: reler e reavaliar a poesia no seio do neo-realismo português e concluir, a 

par de outros aspectos de crucial singularidade, acerca da dissonância de uma parte 

importante dessa produção poética em relação ao espírito combativo da geração neo-

realista, o qual sempre pareceu acreditar, quiçá com excessiva ambição, no efectivo 

papel da arte em geral enquanto veículo de mudanças sociais concretas. Mas tal como o 

amargurado sujeito de “Último edital” constata, versos (leia-se o labor poético) não são 

a mesma coisa que cantigas (lembremos de novo o peso deste termo no contexto do 

jargão neo-realista). Nem as queixas (numa alusão, acreditamos, ao intimismo que a 

poesia nunca realmente abandonou, e que vai muito para além de um qualquer 

vilipendiado umbicalismo presencista) não são a mesma coisa que gritos (a denúncia, o 

combate). As íngremes montanhas que os mais ambiciosos neo-realistas de propuseram 

                                                 
216 O leitor é apenas informado, em breve nota inicial, de que “nesta colectânea se reúnem, na sua maioria 
revistos ao longo dos anos, os versos publicados nos livros Relevos, Mar de Sargaços e Terra, e ainda 
algumas poesias ulteriores que, por pertencerem a uma fase poética mais conforme com Mar de Sargaços, 
nele serão incluídas.”  
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escalar, não logrou conquistá-las este sujeito poético em particular. Nem sequer terá 

sido esse, talvez, o objectivo primacial do fazer poético no seio do neo-realismo em 

Portugal. Como invariavelmente acontece em poesia, também no contexto que nos 

propusemos trabalhar residiu e reside ainda o seu valor primordial e a validade da sua 

mensagem naquilo que tem de titubeante e múltiplo, e não tanto numa mensagem de 

natureza política que a ventania dos anos tantas vezes acaba por erodir. 

 

Se houve coisa que pretendemos aqui levar a cabo, e esperamos que com algum 

sucesso, foi responder, cingindo-nos ao particular âmbito da poesia neo-realista 

portuguesa dos primeiros anos, a certa questão colocada por António Pedro Pita num 

dos seus vários ensaios acerca deste período da literatura e cultura nacionais, a saber, 

“qual é a especificidade da obra de arte para que, embora ligada às circunstâncias 

históricas em que é produzida, continue legível para além dessas circunstâncias?”217 Na 

nossa opinião, essa especificidade reside em grande parte em todos aqueles aspectos e 

dimensões da poesia neo-realista que escapam ou contrariam uma visão unívoca das 

produções deste período enquanto mera e obediente ilustração das mais ortodoxas 

reflexões de inspiração marxista em torno da arte dita social. Para além da fertilidade 

das opções formais tomadas, quer tenham estas passado pelo cultivo e aperfeiçoamento 

do verso livre, em continuidade com as tendências da poesia nacional na viragem para o 

século XX, quer tenham envolvido uma hábil e por vezes até admirável recuperação de 

formas tradicionais, num acto de celebração social da cultura popular, a especificidade 

da poesia neo-realista pode ser encontrada, estamos em crer, na sua legível dissonância 

relativamente ao corpo teórico e ideológico estrito que procurámos descrever na 

primeira parte da nossa tese (momentos dubitativos, falência do fulgor militante, 

problematização do lugar da poesia e do poeta no singular contexto do seu tempo), bem 

como no inventivo processamento e aprofundamento de alguns traços particulares do 

nosso neo-realismo, em várias instâncias sugeridos em textos de intervenção crítica (a 

expressão da urgência e singularidade do momento histórico em questão, a 

metaforização da militância e da adesão ao combate). Será porventura por isto que os 

versos permanecem mesmo após esgotado o maior fulgor dos ideais. 

                                                 
217 Obra cit., p.11. 
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Anexo  
 
A representação da poesia neo-realista em antologias e reuniões de 
poesia portuguesa do século XX 
 

 

 Se existe traço comum à díspar e variada produção poética neo-realista em 

Portugal, nomeadamente a dos primeiros anos, conforme já a pretendemos delimitar em 

introdução a esta tese, esse é sem sombra de dúvida o relativo esquecimento em que 

obras e autores foram caindo ao longo da segunda metade do século XX, principalmente 

a partir do momento em que foi perdendo fulgor e entusiasmo a visão de uma arte 

profundamente comprometida com a sociedade, ideia essa que, como é sobejamente 

sabido, orientou em grande medida a definição e afirmação do neo-realismo entre nós. 

Como já tivemos ocasião de sugerir na introdução ao presente trabalho, não há dúvida 

de que os poetas associados ao neo-realismo português, nomeadamente aqueles 

incluídos na colecção de poesia “Novo Cancioneiro”, se encontram relativamente pouco 

representados em antologias e reuniões de poesia portuguesa, variando essa 

representação consoante o escopo cronológico destas. Mas antes de passarmos a 

fornecer alguns exemplos do fraco peso da poesia neo-realista em panoramas 

antológicos da produção poética portuguesa, convirá esclarecer algumas questões. 

Pretendemos lançar aqui o olhar sobre edições de cariz antológico, 

independentemente do nome com que ao público se anunciem, por nos parecer 

constituírem uma importante instância de certa canonização literária ou, no mínimo, 

reconhecimento de importância para memória futura da produção poética de um país ou 

língua. Se, por um lado, os estudos literários universitários tendem, hoje em dia, a 

caracterizar-se por uma considerável variedade de abordagens e leituras, sendo algo 

problemático, improdutivo até, avaliar as possíveis razões da exclusão, em certo 

momento, de um dado autor ou obra dos programas de literatura de instituições de 

ensino superior, por outro lado, nos currículos escolares a poesia ocupa um espaço de 

tal forma diminuto que seria algo ingénuo questionar a leitura de um Camões ou Pessoa 

em detrimento da poesia de Manuel da Fonseca ou João José Cochofel. Ao contrário das 

instâncias de ensino da literatura, as reuniões de poesia com carácter antológico mais ou 

menos pronunciado, elaboradas invariavelmente por indivíduos com alguma autoridade 

intelectual, e que assim cedem o seu nome e reconhecida competência valorativa 

(porventura mais institucional do que propriamente mensurável) à edição em causa, 
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procuram declaradamente congregar o que é entendido como sendo o melhor. Daí que 

passar os olhos pelas escolhas de algumas antologias de poesia nos possibilite 

vislumbrar os autores (e também os livros) consagrados ao ponto de serem apresentados 

como “os melhores”, sendo com certeza de levar em conta a influência que terão 

semelhantes escolhas para as leituras ou apreciações valorativas de futuras gerações, 

tanto entre nós como além-fronteiras. Uma antologia de poesia, de cariz mais ou menos 

académico ou mais ou menos genérico, apresenta-se como possuindo aquele curioso 

atributo de, a um mesmo tempo, partir de uma entidade com certa autoridade intelectual 

e, muitas vezes, ter como público destinatário leitores não necessariamente habituados 

ao contacto com a poesia e que, mediante a disponibilização de uma selecção 

antológica, são convidados a conhecer a produção poética considerada mais 

significativa, naturalmente seleccionada segundo critérios que, para além do próprio 

acto antologiador, se prendem muitas vezes com o tipo de antologia que se pretende 

levar a cabo.  

Deste modo, tomando em consideração os vários tipos de reuniões e antologias 

de poesia existentes218, cada um deles com efeitos inevitavelmente restritivos, importa 

desde já acentuar que nos interessa aqui dar sumária conta da ausência ou escassa 

presença da poesia neo-realista em antologias que, apresentando naturalmente 

determinadas balizas temporais, não estão restringidas por qualquer outro tipo de 

critério de selecção de textos ou autores. Daí que não façamos referência a antologias 

temáticas (como as que têm recentemente proliferado sob o genérico tema do amor), 

antologias dedicadas a determinado movimento literário, antologias centradas num 

momento histórico-político demasiado restrito, ou reuniões de ou sobre um espaço 

geográfico nacional em particular. Também deste breve olhar se excluem reuniões 

resultantes de escolhas assumidamente pessoais, ou seja, selecções onde é claramente 

descartado o intuito de fornecer qualquer tipo de panorama minimamente representativo 

da produção poética de dado período, centrando-se a antologia no gosto ou valoração de 

alguém cujo nome, na qualidade de antologiador, constitui porventura o principal ponto 

de interesse de semelhante reunião219. De acrescentar por fim que primordial atenção 

                                                 
218 Para uma proveitosa reflexão acerca dos vários tipos de antologias e suas orientações, vide, por 
exemplo, as páginas introdutórias à já citada Antologia da Poesia Portuguesa 1940-1977, da 
responsabilidade de Maria Alberta Menéres e E. M. de Melo e Castro. 
219 Este é manifestamente o caso da Antologia Pessoal da Poesia Portuguesa, levada a cabo por Eugénio 
de Andrade (Porto, Campo das Letras, 2000), ou de uma reunião como Edoi Lelia Doura - Antologia das 
Vozes Comunicantes da Poesia Moderna Portuguesa, organizada por Herberto Helder (Lisboa, Assírio & 
Alvim, 1985). Neste último caso, o próprio organizador afirma ser a sua selecção “ferozmente 
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será prestada à presença ou ausência das vozes e poemas desse primeiro fôlego neo-

realista que procurámos demarcar na introdução ao presente trabalho, e que tem como 

inevitável epicentro os autores e livros que enformaram a colecção de poesia “Novo 

Cancioneiro”. Sendo a baliza temporal superior do nosso corpus o ano de 1945, será 

menos significativa para a presente investigação a presença ou ausência, nas antologias 

analisadas, de poetas que, enformando uma segunda geração neo-realista, ou de algum 

modo a ela ligados, apenas se revelaram posteriormente. 

Orientando-nos cronologicamente pela data de edição das antologias 

consideradas, começamos por dar conta das quatro séries de Líricas Portuguesas, cada 

uma da responsabilidade de um diferente antologiador. O primeiro destes é José Régio, 

que verá a sua selecção ser reeditada por duas vezes (tendo sido apenas operados 

acrescentos da 1ª para a 2ª edição), embora seja aqui de pouca ou nenhuma relevância 

analisar as escolhas operadas pela grande figura da Presença, dado o facto de um dos 

critérios orientadores da selecção ser assumidamente o da exclusão de poetas vivos à 

altura da primeira edição220. Será para as séries seguintes que o projecto editorial das 

Líricas Portuguesas reservará alguma atenção para os poetas seus contemporâneos. A 

segunda série é da responsabilidade de Cabral do Nascimento e cobre um período 

compreendido entre os últimos anos do século XIX e a primeira metade do século XX, 

ficando porém desde logo desfeiteada no “Prefácio” do organizador qualquer esperança 

de aqui encontrar amostras da poesia associada ao recente neo-realismo, por aí se 

anunciar desde logo que os poetas incluídos “nasceram depois de 1858 e antes de 

1909”221, facto aliás compreensível, tendo em conta que a 1ª edição desta 2ª série vem a 

lume no ano de 1945, estando ainda em desenvolvimento o projecto neo-realista de uma 

arte e literatura socialmente empenhadas e interventivas. É na 3ª série de Líricas 

Portuguesas, seleccionada e apresentada por Jorge de Sena, e que haveria igualmente de 

                                                                                                                                               
parcialíssima”. Caso a nossa análise incluísse este tipo de antologias, é seguro dizer que, salvo uma ou 
outra excepção, nelas não encontraríamos qualquer texto do nosso neo-realismo. 
220 “Pois não poderemos achar entre os poetas vivos alguns dos mais belos poetas da nossa literatura? Não 
o negaremos; antes diremos que sim; (...) A exclusão, portanto, na antologia presente, daqueles nossos 
poetas a que a morte não atirou ainda a definitiva coroa de loiros – não passa duma arbitrária limitação 
conscientemente aceite.” (RÉGIO, José, “Prefácio” a Líricas Portuguesas, 1ª série, 1ª ed., Lisboa, 
Portugália, 1944, pp. 11-12). De referir, não mais que a título de curiosidade, que por altura da selecção 
de Régio já dois poetas do “Novo Cancioneiro”, Álvaro Feijó e Políbio Gomes dos Santos, cumpriam, por 
assim dizer, essa estabelecida condição de não estarem vivos, se bem que seja mais do que natural a sua 
ausência das escolhas do antologiador, tendo especialmente em conta a dimensão do volume (cerca de 
350 páginas) e o espaço temporal coberto (praticamente oito séculos).  
221 NASCIMENTO, Cabral do, “Prefácio” a Líricas Portuguesas, 2ª série, 1ª ed., Lisboa, Portugália, 
1945, pp. 17). Não obstante, também não se inclui uma voz como a de José Gomes Ferreira, nascido em 
1900 e com poemas publicados em diversos periódicos da época, se bem que Poesia, que o autor 
publicamente afirmava ser o seu primeiro título, só tenha saído em 1948. 
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conhecer três edições (1958, 1972 e 1983), que iremos encontrar todos os poetas que 

participaram na colecção “Novo Cancioneiro”, sendo-lhe porém naturalmente prestados 

diferentes graus de atenção. Respeitando a ordem pela qual Jorge de Sena vai 

apresentando os poetas antologiados, ordem estabelecida segundo o ano de nascimento 

dos mesmos, diremos que: de Políbio Gomes dos Santos são incluídos quatro poemas 

(um de As Três Pessoas e três de Voz Que Escuta); de Manuel da Fonseca, sete poemas 

(dois de Rosa dos Ventos, três de Planície e outros dois da sua obra dispersa); de 

Joaquim Namorado, nove poemas (sendo apenas o primeiro de Aviso à Navegação, o 

livro com que participa na colecção “Novo Cancioneiro”, cinco de Incomodidade, de 

1945, e os restantes do mais tardio volume A Poesia Necessária); de Álvaro Feijó, cinco 

poemas (dois de Corsário e os outros três de “Diário de Bordo”, livro em gestação 

aquando da sua morte e incluído em Os Poemas de Álvaro Feijó); de Mário Dionísio, 

uma dezena de composições, se bem que nenhuma delas retirada de Poemas, segundo 

volume do “Novo Cancioneiro”, e apenas um de As Solicitações e as Emboscadas, de 

1945; de Fernando Namora, oito poemas, sendo dois deles do seu livro de estreia 

Relevos e três de Terra; de João José Cochofel, dezoito poemas, embora apenas cinco 

da sua obra até à participação no “Novo Cancioneiro”, inclusive (um de Instantes, outro 

de Búzio e dois de Sol de Agosto); de Sidónio Muralha, onze poemas, sendo porém 

apenas um de Beco e outros dois de Passagem de Nível; do são-tomense Francisco José 

Tenreiro, quatro poemas, três deles de Ilha de Nome Santo, livro com que participa na já 

referida colecção coimbrã de poesia neo-realista; e finalmente, de Carlos de Oliveira, 

dez poemas, se bem que nenhum de Turismo e um apenas de Mãe Pobre, de 1945. Para 

além destes, encontramos também incluídos outros poetas de uma forma ou de outra 

ligados ao neo-realismo português (alguns acima de tudo conotados com uma segunda 

fase do movimento) como é o caso de Papiniano Carlos (de quem são incluídos sete 

poemas), Arquimedes da Silva Santos (também com sete), Pedro da Silveira (oito 

poemas) ou José Fernandes Fafe (com outros oito). Por fim, a 4ª série do projecto 

antológico Líricas Portugueses, organizada por António Ramos Rosa222, dedica-se em 

exclusivo a poetas nascidos a partir de 1930, pelo que é natural não se registar a 

presença de vozes significativas do neo-realismo português.  

Do que aqui fica sumariamente dito em relação a uma das mais abrangentes 

antologias da poesia portuguesa, cobrindo, no conjunto das suas quatro séries, oito 

                                                 
222 Lisboa, Portugália, 1969. 
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séculos de produção poética nacional, não surpreende que registemos a presença dos 

nomes que participaram na colecção “Novo Cancioneiro” e ainda de outros que, desde o 

primeiro fôlego ou mais tardiamente, se revelaram ligados ao movimento neo-realista. 

Concentrados, por claros motivos de organização editorial, na 3ª série da 

responsabilidade de Jorge de Sena, estranho seria que um período tão marcante como o 

neo-realismo fosse ignorado, no que à sua poesia diz respeito, numa antologia de tão 

largas dimensões (só a 3ª série inclui um total de setenta e quatro poetas). Ainda assim, 

não deixa de ser menor, nas páginas consagradas a alguns autores, a atenção prestada 

aos livros mais ligados ao movimento neo-realista na sua fase de afirmação. Tal é 

notoriamente o caso de Carlos de Oliveira, em relação a quem é sobretudo valorizada a 

produção poética posterior a Mãe Pobre, ou de Sidónio Muralha, de cujos poemas a 

maior parte corresponde à sua produção posterior ao “Novo Cancioneiro”. Dar conta da 

presença do primeiro nas antologias examinadas chega a ser, na maior parte dos casos, 

atestar como a sua participação no “Novo Cancioneiro” com Turismo foi sendo 

progressivamente esquecida à medida que a sua produção posterior, cada vez mais 

afastada dos fulgores geracionais de juventude, foi ganhando peso e justo 

reconhecimento. 

Orlando Neves e Serafim Ferreira organizaram em 1973 uma antologia a que 

deram o título de 800 Anos de Poesia Portuguesa223 e que, conforme se refere na 

respectiva “Introdução”, não é uma compilação “onde impera um critério pessoal dos 

organizadores, mas antes uma colectânea que engloba todas as principais correntes e 

linhas de força da sempre renovada poesia portuguesa”. Desde logo se indica também 

que, por não ter sido concedida a necessária autorização, não figuram na antologia 

poetas como Torga, José Gomes Ferreira, Carlos de Oliveira, Cesariny ou Herberto 

Helder. É ainda assim incluída sensivelmente centena e meia de poetas, com especial 

destaque para a secção de “poetas contemporâneos”, curiosamente acompanhada da 

indicação “pós-movimento da «Presença»”. Sem merecer portanto secção própria, ou 

sequer menção específica no nome dado à secção em que se inclui, vê-se o neo-realismo 

poético fracamente representado nas cerca de 500 páginas que constituem a antologia 

em questão, especialmente tendo em conta alguns dos nomes incluídos. No que aos 

poetas do “Novo Cancioneiro” diz respeito, figuram não mais que três poemas de 

Manuel da Fonseca e outros três de Joaquim Namorado. Neste último caso, nenhum dos 
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poemas seleccionado é do volume Aviso à Navegação. Para além disto, é de assinalar a 

presença ainda de poetas como Armindo Rodrigues, Papiniano Carlos ou Armando 

Ventura Ferreira, embora representados com composições já bastante posteriores ao 

período de emergência do neo-realismo português.  

 De 1979 data a Antologia da Poesia Portuguesa 1940-1977, da responsabilidade 

de Maria Alberta Menéres e E.M. de Melo e Castro224, reunião onde figuram 88 poetas. 

Não deixa de ser significativo verificar serem apenas incluídos nesta reunião três poetas 

do “Novo Cancioneiro”. Manuel da Fonseca surge na antologia com sete poemas, sendo 

três de Rosa dos Ventos, outros três de Planície e um outro da sua produção dispersa. 

De Carlos de Oliveira são incluídos oito poemas, nenhum deles de Turismo ou de Mãe 

Pobre, e de Sidónio Muralha figura um conjunto de seis composições, sendo apenas 

duas de Passagem de Nível e as restantes de produção posterior. Tendo em conta o 

escasso período de tempo coberto pela antologia (menos de quarenta anos), não 

podemos deixar de constatar, neste caso em particular, o relativo esquecimento a que a 

poesia neo-realista foi votada, ainda que aos referidos poetas se junte a presença de um 

nome como José Gomes Ferreira que, como já se referiu, para todos os efeitos se 

estreou em livro apenas em 1948, tendo em conta o ostracismo a que o próprio poeta 

votou os seus livros de juventude Lírios do Monte (1918) e Longe (1921). 

 Também em 1979 é editado o brevíssimo volume Prova Poética de Portugal. 

Antologia da Poesia Moderna Portuguesa, da responsabilidade de Andrée Rocha e 

Clara Crabbé Rocha225, o qual não se faz acompanhar de qualquer prefácio ou nota 

explicativa da parte dos antologiadores, exceptuando a indicação “Curso de Férias da 

Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra”, a encimar a página. Não obstante o 

aparentemente fraco impacto que esta pequena antologia terá tido à época da sua 

publicação, a poesia neo-realista não está completamente ausente da selecção 

apresentada, a qual parece ter em Cesário Verde o limite inferior do período de tempo 

considerado. De Mário Dionísio apresenta-se “Arte Poética”, da obra Poemas, de João 

José Cochofel inclui-se “Pórtico”, de Instantes, e de Manuel da Fonseca o famigerado 

“Coro dos empregados da câmara”, de Planície. Ou seja, três poetas em dezoito 

                                                 
224 Os mesmos autores organizaram em 1959 uma Antologia da Novíssima Poesia Portuguesa (Lisboa, 
Moraes Editores), com 2ª edição em 1961 e uma outra em 1971. Desta antologia não daremos aqui conta, 
já que o período de tempo antologiado tem início em 1945, pelo que é natural não encontrarmos nesta 
selecção grande parte dos nomes que à partida mais nos interessariam. Ademais, são apenas considerados 
poetas que se estrearam após o referido ano, o que explica, por exemplo, uma ausência tão notória como a 
de Carlos de Oliveira. 
225 Coimbra, s.e., 1979. 
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antologiados, correspondendo a três poemas em vinte e quatro de que se compõe a 

antologia. 

 Em meados da década de 1980 surge uma Antologia de Poesia Portuguesa, com 

selecção e notas de Branquinho da Fonseca226. Cobrindo oito séculos de produção 

poética nacional em cerca de duzentas páginas, o organizador da antologia confessa em 

nota introdutória que, “como em nenhuma outra, nesta assentará bem a chancela de 

incompleta e arbitrária”. Dezoito são os poetas de que se compõe esta reunião, nenhum 

deles ligado ao neo-realismo português. 

Também de antologias estrangeiras de poesia portuguesa conviria dar alguma 

conta, se bem que nos vejamos obrigados a cingir essa análise às edições que o nosso 

conhecimento de línguas estrangeiras e o acervo das bibliotecas nacionais nos 

permitiram consultar. Preferimos essa abordagem necessariamente incompleta a deixar 

de apresentar um olhar sobre essas reuniões antológicas publicadas além-fronteiras, por 

acreditarmos desempenharem estas, nos seus espaços geográficos e linguísticos, um 

papel primordial na constituição de um certo cânone da nossa poesia ou, no mínimo, na 

homologação das vozes portuguesas a reter como sendo as mais significativas.  

Comecemos logo por 1944, ano em que no Brasil a poeta Cecília Meireles 

organiza o volume Poeta Novos de Portugal227. Com trinta e nove nomes divididos por 

cerca de duas centenas e meia de páginas de poesia, a organizadora afirma nas suas 

palavras introdutórias que “esta não é, na verdade, uma antologia de «poetas 

contemporâneos», mas apenas de «poetas novos»”, o que desde logo sugere a presença 

de alguns autores mais alinhados com a recente poesia portuguesa de intervenção social. 

A antologia divide-se em duas partes principais, a saber, “Camilo Pessanha e o grupo de 

«Orpheu»” e “Da «Presença» aos poetas mais novos”. É naturalmente nesta segunda 

parte que iremos encontrar uma significativa quantidade de nomes ligados ao neo-

realismo, com especial destaque para livros da colecção “Novo Cancioneiro”, o que 

acaba por poder justificar-se tanto pelos objectivos e como pelas balizas temporais que 

presidem à reunião em causa. Assim sendo, e por ordem de inclusão na antologia, 

podemos encontrar: dois poemas de Rosa dos Ventos, de Manuel da Fonseca; três 

poemas de Aviso à Navegação, de Joaquim Namorado; cinco dos Poemas de Mário 

Dionísio; sete poemas de João José Cochofel, sendo seis deles de Sol de Agosto e um 

                                                 
226 Lisboa, Manuscrito, [198-]. Apesar de, nas suas palavras introdutórias, Branquinho da Fonseca referir-
se ao volume como sendo uma 3ª edição (revista e emendada) à qual se acrescentam nomes relativamente 
às edições anteriores, foi-nos impossível encontrar qualquer exemplar da 1ª ou 2ª edições desta antologia.  
227 Rio de Janeiro, Dois Mundos, 1944. 
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outro de 1938; e cinco poemas de Fernando Namora, sendo que um é do livro Relevos, 

dois são da colaboração do autor na revista Presença e outros dois de Terra. Para além 

disso, encontramos ainda duas composições de Augusto Santos Abranches, do seu 

volume Poemas de Hoje. 

Em Itália são editadas em 1955 as Pagine della Letteratura Portoghese228, 

organizadas por P.A. Jannini e congregando tanto o género poético como a prosa (nas 

suas mais diversas variantes genológicas). Em advertência inicial ao volume, o 

organizador lembra ser esta “la prima crestomazia della letteratura portoghese che si 

pubblichi in Italia”, pelo que se optou por “offrire un panorama il piú possibile obiettivo 

dell’evoluzione letteraria del Portogallo”. Porém, se é verdade que no capítulo de 

sensivelmente cem páginas dedicado ao século XX (ou melhor, à sua primeira metade, 

tendo em conta a data de publicação da antologia) vamos encontrar nomes como 

Fernando Namora e Alves Redol, ambos representados por excertos da sua prosa, não 

deixa de ser significativa a ausência da poesia neo-realista nestas páginas de literatura 

portuguesa. É mais uma vez José Gomes Ferreira que acaba por atenuar a lacuna, com o 

poema acentuadamente militante “Pobres gritai comigo”.    

No Brasil foi dado a lume em 1956 o eclético Roteiro Literário do Brasil e de 

Portugal, edição em dois volumes da responsabilidade de Álvaro Lins e Aurélio 

Buarque de Hollanda, e que traz o subtítulo de Antologia da Língua Portuguesa229. 

Tendo em conta que o volume dedicado aos autores portugueses se estende por cerca de 

370 páginas, dividindo atenções entre a prosa e a poesia nacionais desde a fundação do 

país, não surpreende que a produção poética do nosso neo-realismo não tenha sido de 

todo considerada. Na verdade, são apenas sete os poetas portugueses do século XX aqui 

incluídos, para o que terá com certeza contribuído o facto de esta selecção datar de 

meados da década de 1950.  

De 1966 data o breve volume Selections from Contemporary Portuguese 

Poetry230, da responsabilidade de Jean R. Longland. Dedicando-se a antologia a poetas 

nascidos no século XX, encontramos surpreendentemente, entre os vinte e oito autores 

antologiados, nada menos que três nomes do “Novo Cancioneiro”, aos quais se junta 

José Gomes Ferreira com o poema “Ruas desertas, XVII”. Assim, de Álvaro Feijó 

reproduz-se “Natal”, apresentado como o derradeiro poema deixado pelo autor antes da 

                                                 
228 Milano, Nuova Accademia, 1955. 
229 Rio de Janeiro, Livraria José Olympio. 
230 Irvington-on-Hudson (New York), Harvey House, 1966. 
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sua morte; de Mário Dionísio são incluídos três poemas, sendo dois de As Solicitações e 

as Emboscadas e o outro de O Riso Dissonante; e de Fernando Namora o poema 23 de 

Terra. Perante isto, e apesar de apenas serem retirados dois poemas dos livros da 

colecção de Coimbra, não podemos deixar de assinalar uma razoável representação da 

produção poética neo-realista num volume de escassas cem páginas. 

No ano seguinte é publicada, novamente em terras brasileiras, uma antologia de 

poesia portuguesa, agora da responsabilidade de João Alves das Neves e centrada 

naqueles nomes que o antologiador etiqueta de Poetas Portugueses Modernos231. 

Ordenados os nomes por data de nascimento, a selecção tem início em Afonso Duarte e 

termina com Maria Teresa Horta. Entre os sessenta poetas seleccionados, encontramos 

seis nomes do “Novo Cancioneiro, naquela que é uma das mais simpáticas (ou 

simplesmente equilibradas) representações da poesia neo-realista portuguesa em 

antologias. Manuel da Fonseca figura com três poemas (um de Rosa dos Ventos e dois 

de Planície), Joaquim Namorado com cinco composições (ainda que nenhuma de Aviso 

à Navegação), o improvável Álvaro Feijó com cinco, Mário Dionísio com outros tantos 

(três de As Solicitações e Emboscadas e outros dois de Memórias dum Pintor 

Desconhecido), João José Cochofel também com cinco poemas (distribuídos pelos seus 

quatro primeiros volumes de poesia), e finalmente, de Carlos de Oliveira, e para não 

destoar, igualmente cinco composições, não estando de todo representado o inaugural 

volume Turismo. Se a estes poetas acrescentarmos José Gomes Ferreira, Papiniano 

Carlos ou José Fernandes Fafe, igualmente representados nesta antologia, havemos de 

considerar relativamente bem contemplada a poesia portuguesa de linhagem neo-

realista, sendo porém significativo o facto de terem sido seleccionados somente oito 

poemas do “Novo Cancioneiro”, e cinco deles exclusivamente à conta da presença de 

Álvaro Feijó. 

Em França, Isabel Meyrelles leva a cabo em 1971 uma abrangente Anthologie de 

la Poésie Portugaise du XIIe au XXe Siècle232, na qual os poetas do século XX ocupam 

praticamente dois terços do volume. Manuel da Fonseca e Carlos de Oliveira são os 

autores do “Novo Cancioneiro” aqui incluídos, cada um com quatro poemas, ainda que 

deste último os poemas em causa se tenham extraído dos seus livros de 1968, Sobre o 

Lado Esquerdo e Micropaisagem. Ademais se inclui novamente um nome inevitável 

                                                 
231 Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 1967. 
232 Paris, Gallimard, 1971. 
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como o de José Gomes Ferreira, visto como acentuadamente ligado ao neo-realismo 

português e aqui representado com seis poemas. 

Da Pessoa a Oliveira é o título da antologia bilingue organizada em Itália por 

Giuseppe Tavani233, constituída por trinta e cinco poetas e almejando cobrir as 

tendências modernista, surrealista e neo-realista da nossa poesia. Aí encontramos 

Fernando Namora (um poema), Mário Dionísio (quatro poemas), Carlos de Oliveira 

(cinco poemas), João José Cochofel (sete poemas), Joaquim Namorado (dois poemas), 

Manuel da Fonseca (dois poemas) e Álvaro Feijó (dois poemas). A estes juntam-se os 

nomes de José Gomes Ferreira, com nove composições, e Armindo Rodrigues, com 

cinco. Dir-se-ia generosa a representação da poesia neo-realista portuguesa nesta 

antologia, não fora o facto de terem sido seleccionados poucos poemas da colecção 

“Novo Cancioneiro”, privilegiando-se (à excepção naturalmente de Manuel da Fonseca 

e Álvaro Feijó) produção poética posterior. Da colecção de Coimbra estão apenas 

representados os livros Poemas, de Dionísio, e Planície, de Manuel da Fonseca, para 

além, evidentemente, da louvável presença de Feijó. 

Pilar Vazquez Cuesta organiza no país vizinho a antologia bilingue Poesia 

Portuguesa Actual234, com o objectivo de “poner de relieve las líneas maestras de la 

evolución que ha experimentado la poesía portuguesa en lo que va de siglo a través de la 

obra ya redonda de unas pocas figuras bien significativas y unanimemente reconocidas 

como fundamentales”. A antologia integra apenas quinze poetas, colocando o neo-

realismo, pela sua importância na primeira metade do século XX, em adequado pé de 

igualdade com o modernismo, a poesia da Presença, alguns poetas dos Cadernos de 

Poesia e o surrealismo. Para além de José Gomes Ferreira, cuja obra poética é descrita 

como tendo “en común com el neorrealismo su preocupación a la vez impaciente y 

compasiva por el sufrimiento humano”, encontramos três representativos poetas do 

“Novo Cancioneiro”, a saber, Joaquim Namorado, João José Cochofel e Carlos de 

Oliveira, figurando, dos dois primeiros, nove poemas, e do último, oito. Não obstante a 

inclusão destes nomes no restrito grupo de quinze (grupo cujos “limites” inferior e 

superior são, respectivamente, Pessoa e Eugénio de Andrade), mais uma vez se constata 

o aparente desafecto em relação à colecção “Novo Cancioneiro”. Desta, só Sol de 

Agosto surge representado, e com apenas um dos nove poemas com que Cochofel figura 

na antologia. De Aviso à Navegação ou Turismo, apenas a referência bibliográfica, 
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sendo que estão representados nada menos que todos os outros livros de Namorado e 

Carlos de Oliveira até à data publicados. 

Reunindo trinta e oito poetas nascidos no século XX, a antologia inglesa 

Contemporary Portuguese Poetry235, organizada por Helder Macedo e E.M. de Melo e 

Castro, inclui precisamente, ao nível da linhagem que aqui mais nos interessa, os 

mesmos poetas da antologia francesa acima referida e em medida não muito diferente. 

De José Gomes Ferreira encontramos seis poemas, de Manuel da Fonseca dois (ambos 

de Planície), e de Carlos de Oliveira outros dois poemas, um de Mãe Pobre e o outro de 

Micropaisagem.   

 Já na década de 1980, Angel Crespo organizou em dois volumes uma Antología 

de la Poesía Portuguesa Contemporânea236, antecedida de importante material 

introdutório e cobrindo a produção poética “que se ha escrito en Portugal desde la 

primera mitad del segundo decénio de nuestro siglo hasta el presente”. Estamos portanto 

a falar de um período de tempo do mais fértil em termos da produção poética 

portuguesa do século XX, o qual abrange por completo o movimento neo-realista 

português. Ainda assim, dos quarenta poetas antologiados, apenas Carlos de Oliveira 

surge em representação do “Novo Cancioneiro”, com um poema do seu livro Turismo 

(“Infância”), de entre os nove que do autor se incluem. Para além disto, apenas José 

Gomes Ferreira e Armindo Rodrigues surgem antologiados, com dez e doze poemas 

respectivamente, poetas que Crespo descreve como “procedentes de generaciones 

anteriores, pero que se integran perfectamente en la neorrealista desde un punto de vista 

literário”. 

 Do final do século passado data a ambiciosa Antologia da Poesia Portuguesa 

Contemporânea237, reunião organizada no Brasil por Alberto da Costa e Silva e Alexei 

Bueno, e confessamente devedora do já mencionado trabalho antológico de Cecília 

Meireles. Considerando pretender tratar-se de “o mais extenso panorama da poesia 

portuguesa contemporânea já aparecido no Brasil”, incluindo setenta e dois nomes 

nascidos entre 1900 e 1965, este volume atesta de certa forma o decréscimo, com o 

passar das décadas, da atenção prestada à produção poética do neo-realismo português. 

Na verdade, em quatrocentas páginas de poemas, não encontramos uma única 

composição de um livro do “Novo Cancioneiro”. José Gomes Ferreira com oito poemas 
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e Carlos de Oliveira com nove são os nomes mais alinhados com o neo-realismo, ainda 

que deste último, por exemplo, os poemas sejam acima de tudo representativos do seu 

muito particular percurso poético.    

 Mais recentemente foi editada em França uma Anthologie de la Poésie 

Portugaise Contemporaine 1935-2000238, organizada e apresentada por Michel 

Chandeigne, e com prefácio de Robert Bréchon. Estamos portanto a falar de uma 

reunião cujo limite temporal inferior corresponde sensivelmente ao dealbar, entre nós, 

das aspirações neo-realistas por uma literatura social e interventiva. Não obstante, e 

ainda que o antologiador registe, numa breve cronologia final de apoio ao leitor, o ano 

de 1941 como marcando o aparecimento da colecção de poesia “Novo Cancioneiro”, 

referindo inclusivamente os nomes de Mário Dionísio, Fernando Namora e Carlos de 

Oliveira, apenas este último é contemplado nas opções antológicas levadas a cabo. Dos 

trinta e quatro poetas escolhidos, nenhum outro se relaciona com a experiência literária 

do neo-realismo português. E até de Carlos de Oliveira são seleccionados, como seria 

aliás de esperar, poemas posteriores a 1945, a saber, os vinte poemas de Descida aos 

Infernos, o poema “Vento”, de Cantata, os poemas “Sobre o lado esquerdo” e “Praias”, 

de Sobre o Lado Esquerdo, e os sete poemas que, extraídos de Micropaisagem, se 

reúnem sob o título “Debaixo do vulcão”. 

 No ano seguinte, é dada à estampa, em Itália, a ambiciosa Antologia della poesia 

portoghese e brasiliana239, volume bilingue dirigido por Luciana Stegnano Picchio e 

que consagra sensivelmente quatro centenas de páginas à poesia portuguesa, desde a 

lírica galaico-portuguesa aos chamados “novíssimos”, aqui representados pelo 

precocemente desaparecido Daniel Faria. Uma das particularidades desta antologia, para 

além da generosa introdução, é a organização dos autores seleccionados em categorias 

de ordem periodológica, sendo uma delas precisamente o neo-realismo. No entanto, são 

apenas dois os poemas apresentados em suposta representação da poesia neo-realista 

portuguesa: “Lavoisier”, de Carlos de Oliveira (do seu livro de 1968 Sobre o Lado 

Esquerdo) e, surpreendentemente, um poema da obra Campo Aberto (1951) do 

improvável Sebastião da Gama. Para além de escassos, não poderá deixar de observar-

se que tanto um poema como o outro (poderíamos até dizer tanto um poeta como o 

outro) dificilmente ilustram uma linha da poesia nacional que, apesar das suas distintas 
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vagas, com significativa dispersão no tempo, terá tido na década de 1940 o período de 

maior fulgor.       

 À data da conclusão deste trabalho, tinha acabado de ser publicado o extenso 

volume Poemas Portugueses – Antologia da Poesia Portuguesa do Século XIII ao 

Século XXI240. Da responsabilidade de Jorge Reis-Sá e Rui Lage, esta antologia abre 

com com Pai Soares de Taveirós, trovador do primeiro decénio do século XIII, e encerra 

com um poema de Luís Quintais, “Rasto”, datado de Outubro de 2008. À excepção de 

Álvaro Feijó, Sidónio Muralha e Francisco José Tenreiro (este último, para todos os 

efeitos, poeta são-tomense), figuram todos os poetas do “Novo Cancioneiro”, 

acompanhados, como de costume, por Armindo Rodrigues e José Gomes Ferreira. Não 

tendo sido possível consultar a dita antologia em detalhe, não sabemos ao certo que 

poemas foram seleccionados de cada um dos nomes referidos.  

 Ainda que as sumárias observações aqui oferecidas sejam esclarecedoras acerca 

da representação da poesia neo-realista portuguesa em antologias, cabe-nos acrescentar 

duas constatações suplementares. Por um lado, verifica-se que, quanto maior é o âmbito 

cronológico que uma dada antologia se propõe contemplar, menor parece ser a 

probabilidade de encontrar poetas neo-realistas entre os autores seleccionados, sinal de 

certa marginalidade a que acabou por ser progressivamente votada a produção poética 

do movimento. Conclui-se portanto que a poesia do “novo humanismo” português 

raramente sobrevive aos processos de selecção canonizante sempre que tal selecção se 

propõe cobrir um período de tempo mais alargado. Por outro lado, pelo menos no que 

toca à projecção da produção poética nacional no estrangeiro, não estaremos muito 

longe da verdade se afirmarmos que a presença da poesia neo-realista em antologias e 

reuniões perde tanto mais peso quanto mais recente é o trabalho antológico em causa, 

facto que vem de certa forma corroborar essa impressão de um relativo esquecimento da 

produção literária neo-realista nas últimas três ou quatro décadas. A última antologia 

referida é, de certa forma, uma excepção a estas duas constatações, não sendo possível 

porém perspectivar-se com segurança uma significativa e generalizada alteração da 

tendência valorativa observada nas antologias consultadas. 

 Em certo sentido, podemos afirmar que a avaliação canonizante da poesia 

portuguesa do século XX, pelo menos a que tem sido levada a cabo em antologias do 

tipo referido, constitui um reflexo suavizado da contundente opinião de Herberto 
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Helder, quando este, em 1963, afirma que os neo-realistas portugueses “converteram em 

má literatura o que deveria ter sido boa acção social”241, se bem que semelhante 

agudeza de palavras se fique porventura mais a dever à linhagem poética de quem as 

profere do que a uma análise absolutamente justa da produção literária de inspiração 

neo-realista, em particular a poética.  

                                                 
241 HELDER, Herberto, “Relance sobre a poesia de Edmundo de Bettencourt”, in Poemas 1930-1962, de 
Edmundo de Bettencourt Lisboa, Portugália, 1963, p. xiii. 
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