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A ligação entre a Literatura e a História tem sido advogada por litera-
tos e historiadores. Para os primeiros, abre-se sempre que a História 
é entendida como «memória de um passado humano coletivo, que é pas-
sível de ser reconstituído através de várias formulações verbais (ficcio-
nal, memorialista, científica, etc.) (…) ou como movimento acional de 
um texto, remetendo para situações idênticas, porque se reportam a um 
mundo real (circunstancial), ou imaginário ou da memória, que envolve 
uma reescrita».1 Também aos historiadores interessa o texto literário, 
mesmo o que se reveste de caráter ficcional: «[L]o que la novela pro-
porciona son pistas acerca de las condiciones de vida, las costumbres, los 
sentimientos y las ideas de una sociedad, pistas que han de ser compro-
badas mediante fuentes de otro tipo, pero que quizá no habría sido fácil 
encontrar en primer lugar en esas otras fuentes.»2 

O texto ficcional é apropriado como fonte, e  a sua análise apro-
priada como método, na assunção de uma interrelação entre as 
conjunturas sociopolíticas e as correntes estéticas coetâneas, e na ava-
liação ponderada do conteúdo (objetivo ou subjetivo) das representa-
ções plasmadas em crónicas, novelas, romances, etc. Sobre o assunto, 

1 Maria Alzira Seixo, «Literatura e História. Poética da descoincidência. Peregrinação de 
Barnabé das Índias, de Mário Cláudio» in Actas do Colóquio Internacional sobre Literatura 
e História, II (Porto: Departamento de Estudos Portugueses e Estudos Românicos, 2004), 
231-232.
2 Francisco Fuster García, «La novela como fuente para la Historia Contemporánea: El 
árbol de la ciencia de Pío Baroja y la crisis de fin de siglo en España», Espacio, tiempo y 
forma — Historia Contemporánea 23 (2011), 62 apud Juan Avilés, «La novela como fuente 
para la historia: el caso de Crimen y Castigo (1866)», Espacio, Tiempo y Forma — Historia 
Contemporánea 9 (1996), 337-360.
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afirma-se que a literatura não flutua acima do mundo material, mas 
desempenha um papel relevante na compreensão do sistema global 
complexo que traduz a realidade.3

Da prolífica complexidade das representações da pobreza e da 
fome, selecionaram-se obras e projetos literários de Fialho de Almeida 
(1857-1911), Abel Botelho (1854-1917), Alfredo Gallis (1859-1910) e 
Raúl Brandão (1867-1930). Este foco corresponde a uma cronologia 
de publicação limitada a cerca de cinquenta anos, aproximadamente 
entre 1875 e 1925. À  sua maneira, cada um destes grandes escrito-
res assimila a influência dos movimentos culturais emergentes na sua 
época — naturalismo, decadentismo, simbolismo, realismo —, ou dei-
xa-os coalescer com os anteriores, posicionando-se num nicho literário 
próprio, feito de ideias e formas de individualidade e originalidade. 
Embora de curta duração, neste período ocorreram mudanças impor-
tantes na cultura e política nacional, em que para lá das correntes esté-
ticas já citadas se viveram duas relevantes alterações de regime político: 
as quedas da Monarquia Constitucional e da Primeira República.

Visões distintas sobre a origem e causas da fome identificadas na 
Inglaterra oitocentista podem ser reconhecidas nesta geografia e tem-
poralidade.4 As visões divina e moral apresentam a pobreza e a fome 
como fenómenos naturais ou sobrenaturais, com os quais as socie-
dades devem conviver. A  primeira gera piedade e comiseração, e  a 
segunda responsabiliza o pobre ou o faminto pela sua própria circuns-
tância. De outro modo, a visão social tem raízes no pensamento filosó-
fico e económico que acompanha a revolução industrial e que suporta, 
por um lado, a  ideologia liberal e, por outro, as causas marxistas e 
anarquistas que se desenvolvem na segunda metade do século XIX.

Sobre as causas do pauperismo, lê-se num opúsculo anónimo de 
1844: «extrema liberdade, e abuso na produção — direção exclusiva dos 
capitais para empresas industriosas em prejuízo da agricultura — e falta 
de proteção aos operários, e classes pobres — eis as causas principais do 

3 Cherryll Glotfelty, «Introduction: Literary Studies in an Age of Environmental Crisis», 
in The Ecocriticism Reader. Landmarks in Literary Ecology, ed. Cherryll Glotfelty e Harold 
Fromm (Atenas e Londres: The University of Georgia Press, 1996), xv—xxxvii.
4 James Vernon, Hunger: A Modern History (Cambridge, Mass: Belknap Press of Harvard 
Univ. Press, 2007).
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pauperismo». Apesar das causas identificadas, o  texto não advoga a 
igualdade e o fim do regime de exploração das classes trabalhadoras: 
«Não queremos com isto dizer que pretendemos apresentar um projeto, ou 
resolver o problema da igualdade de fortunas. É da natureza da sociedade 
haver sempre pobres, e ricos — Semper pauperes habebitis vobiscum, S. 
Matheus, cap 26. V.jj». Aos pobres recomenda-se «paciência, resignação, 
trabalho, sobriedade e religião»; aos ricos, «a ilustração, a beneficência e 
a caridade cristã».5 

Anos mais tarde, a  «Geração de 70» denunciava uma sociedade 
decadente e onde urgia transformar as relações sociais. Com as Con-
ferências do Casino (1871) este grupo, heterogéneo e politicamente 
ambíguo, articulava o seu pensamento em torno dos conceitos de 
«democracia», «revolução» e «socialismo». Um dos seus mais ilustres 
elementos considerava que a degenerescência moral residia na condi-
ção de pobreza: «Acima da perversão económica devemos pôr a perver-
são moral. (…) Onde o prostíbulo está em frente da taberna, ao lado do 
bilhar e entre o bilhar, o prostíbulo e a taberna, se funde a féria? (…). Se 
esses homens não fossem pobres, seriam melhores».6 

NATURALISMO, DECADENTISMO, 
SIMBOLISMO, REALISMO 

Logo no incipit do conto «A Ruiva» (1881), Fialho de Almeida privile-
gia sensações autênticas e vívidas. Aí retrata com pormenor a taberna 
do Pescada, em frente ao cemitério dos Prazeres, onde param «peri-
gosos amigos contraídos na intimidade do vício e no surdo deboche das 
tascas». O  ambiente era lôbrego, e  frequentado por gente feia, suja 
e esfarrapada. Carolina, a filha do coveiro, arrastava ali a sua bebe-
deira: «uma gaja de grenha encarnada com um sinalzinho no pescoço», 
andava doente, a deitar «sangue pela boca» (p.13) e sempre «[b]êbeda, 

5 Anon, As causas do pauperismo, e os meios mais conducentes para adoçar a infeliz sorte das 
classes pobres (Coimbra: Imprensa de Trovão e Companhia, 1844), 3, 10 e 18.
6 J. P. Oliveira Martins, Portugal e o socialismo; exame constitucional da Sociedade Portu-
guesa e da sua reorganização pelo socialismo (Lisboa: Imp. de Sousa Neves, 1873), 76.
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como ratos!» Aos 15 anos, já «o seu sangue tinha originalidades singula-
res, inquietações de luta e furor de aventura, e do seu seio dimanava essa 
ânsia ardente de que se fazem os gozos, ansiada como uma sede antiga».7 
Nascera pobre e, pela sua própria natureza, vivia dos maus costumes, 
em continuada degradação física e moral. Esta personagem, e todo o 
enredo do conto, é o resultado da opção naturalista-decadentista do 
autor, bem como de uma realidade sociocultural que caracterizou o 
final do século XIX em Portugal.

O longo reinado de D. Luís (1861-1889) pautou-se pelo agrava-
mento do défice público, pelo desinvestimento nos sistemas produ-
tivos e pelo atraso infraestrutural. As sementes do republicanismo 
germinaram. A chegada de D. Carlos I ao poder não travou o empo-
brecimento do país. As obras assistenciais criadas pelos seus pais não 
davam resposta suficiente, mesmo funcionando a par com as Miseri-
córdias e outras estruturas ligadas à Igreja. Com a crise financeira de 
1891, cresceram as más condições de trabalho, habitação e saúde da 
população, agravando uma miséria crónica. A cidade de Lisboa rece-
beu população rural à procura de alternativas de vida e foi ficando, 
também por isso, cada vez mais repleta de pobres.

Neste contexto, surge a série «Patologia Social», de Abel Botelho. 
Entre outras obras, O Barão de Lavos (1898) foca o tema da pederas-
tia, enquanto O Livro De Alda (1898) se centra na prostituição. Os 
pobres são sujeitos doentios e degenerados. O escritor descreve estas 
personagens como «dois exemplares humanos tiranizados pela diathese 
das faculdades afetivas», isto é, com uma predisposição hereditária ou 
constitucional para uma doença ou um distúrbio. Diz que abordará 
noutros livros «outras ordens de faculdade» de que depende «a solução 
do problema da nossa vida», as «‘de pensamento’ e de ‘ação’»: o predo-
mínio, porém, de qualquer uma destas [três] faculdades, no dosea-
mento dum caráter, «origina desequilíbrios, aberrações e anormalismos 
patológicos».8 Tal como Fialho de Almeida e Oliveira Martins, Botelho 

7  Fialho de Almeida, J.V., «A Ruiva», in Contos, Parte I — Os doentios (Porto: Livraria 
Chardon, 1881), 13-23.
8 Botelho, Abel, Prólogo in O Barão de Lavos (Porto: Livraria Chardon, 1898, 2.ª ed. cor-
rigida), XVII.
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parece acompanhar, pelo menos nas obras citadas, a  ideia de que a 
pobreza resulta de causas naturais e de deficiências individuais, asso-
ciadas a falta de capacidades, como a inteligência, e qualidades, como 
a determinação.9

No mesmo período, Alfredo Gallis iniciou a série «Tuberculose 
Social». O momento era de projetos literários com várias obras sujeitas 
a um tema genérico. Antes deste, também Fialho de Almeida anun-
ciou um projeto romanesco intitulado Os Decadentes (Romance da Vida  
Contemporânea) em três volumes, que nunca chegou a concretizar. 

Ao contrário de Abel Botelho, «tuberculose» era a doença da socie-
dade, que existia para além da dos corpos. Gallis escreveu: «ao escritor 
compete, sem dúvida, a autópsia dos males sociais, e, enterrando fundo o 
bisturi, ir descobrir através das enganadoras aparências da derme ceti-
nosa e alva, o frúnculo pustuloso que sob ela se oculta».10 Fosse qual fosse 
a causa e natureza da enfermidade, «a mendicidade era uma realidade 
socialmente tolerada e até mesmo legitimada pelas autoridades, quando 
desenrolada de acordo com os regulamentos administrativos».11

Raúl Brandão muito contribuiu para o diagnóstico da pobreza, 
enquanto escritor e enquanto jornalista de O Dia. Um projeto sobre 
«A  Miséria em Lisboa», de que foi autor, trabalhou as respostas de 
entrevistas escritas enviadas a todos os médicos da capital. Afirmando-
-se como «dever social», e contra o que chamou «literatura gelada ou pos-
tiça», porque «está fora da vida», o trabalho «não [foi] só sobre a proteção 
à infância» (…) mas também «sobre a proteção à mulher e aos velhos».12 
Nas suas obras literárias, identificou-lhe as causas sociais. A caridade 
foi criticada enquanto pretexto para festas mundanas promovidas pela 
aristocracia: «socorrer uma criatura para quem a vida é dura, é esmagá-la 

9 A mesma ideia de base persiste na chamada «teoria biogenética da pobreza e da desigual-
dade», cf. Royce, Edward. Poverty and Power: The Problem of Structural Inequality (Londres, 
Rowman & Littlefield Publishers, 2018).
10 Alfredo Gallis, «Proémio» in Os Chibos (Lisboa: Livraria Central, 1901), 5.
11 Susana Trovão, «Da pobreza sagrada à mendicidade como desvio», in Frederico Ágoas 
e José Neves. O Espectro da pobreza. História, Cultura e Política em Portugal no século XX 
(Lisboa: Editora Mundos Sociais, 2016), 10.
12 Túlio Ramiro Ferro, «Introdução. Raúl Brandão e a questão social», em Os operários, 
Raúl Brandão (Lisboa: Biblioteca Nacional, 1984), 152 apud Brandão, Raúl, «Miséria em 
Lisboa», O Dia, 21 de Agosto de 1902.
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com a nossa riqueza, quando ela tem fome: equivale a dizer-lhe: — Olha 
p’ra mim que sou rico, que tenho dinheiro para te dar, quando tu vives na 
lama e na desgraça. Na verdade, tenho pena de ti!…»13

Dirá um filósofo português, quase um século depois, que «[a] ver-
dadeira história é a da dor».14 É por este seu uso do signo — o signi-
ficante, a  realidade concreta, é  a pobreza — representada por algo 
abstrato, a dor — que a literatura lhe conferirá o epíteto de simbolis-
ta-decadentista, marca notória em Os Pobres (1906). Ressalta daí um 
questionamento existencial — o que é a vida? —, que o prefaciador 
Guerra Junqueiro destaca: «A  miséria, mesmo sinistra e delinquente, 
é já um princípio de virtude. Nenhum dos ladrões, nenhuma das prosti-
tutas do seu poema resvalaram ao vício ou ao crime por vontade própria, 
por fatalidade fisiológica. Obrigou-os a fome, calcou-os a injustiça. A sua 
infâmia e a sua ignomínia é a avareza ou a luxúria dos homens opulen-
tos e devassos. Todos os ricos, ainda os caridosos, são perversos, e todos os 
miseráveis, ainda roubando ou esfaqueando, são criaturas boas, porque 
são vítimas dos primeiros».15

Óscar Lopes reconhece-lhe uma influência naturalista, mas que 
se transforma, «sondando a tragédia dostoievsquiana (e fialhesca) dos 
pobres espezinhados».16 Outros notaram também um paralelo entre a 
obra de Brandão e a de F. M. Dostoiévski (1821-1881) que se exibe 
nos «sórdidos e insólitos ambientes em que se movem, o submundo em que 
vegetam os comparsas dos seus dramas, a ênfase dada à face dramática 
da sua vida, o grotesco da maior parte dos seus tipos, a exploração dos 
mais secretos resíduos da alma humana».17

Depois de 1911, o escritor passou a frequentar o Chiado e parti-
cipou no «movimento de renovação da sociedade portuguesa», que deu 

13 Túlio Ramiro Ferro (1984), 71 apud Brandão, Raúl, «Sextas-Feiras». Correio da Manhã, 
26 de abril de 1895.
14 Joaquim C. Araújo, A filosofia trágica da vida (ensaio sobre a obra de Raúl Brandão) 
(Lisboa: Difel, 1998), 29.
15 Raúl Brandão, Os pobres (Lisboa: Marujo Editora, 1986 [1906]), xiv.
16 Óscar Lopes, «Certa filosofia da dor na sua moldura histórica», in Ler e Depois (Porto: 
Inova, 1970, 3.ª ed.), 188.
17 Guilherme de Castilho, «Dostoievsky e Raúl Brandão», Memórias da Academia das 
Ciências — classe de Letras, XXIII (1983), 141.
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origem à revista Seara Nova, fundada em 1921.18 Pretendia-se quebrar 
o isolamento da elite intelectual portuguesa, aproximando-a da reali-
dade social. Num período de escassez e de agitação social, com lutas 
laborais e ruturas políticas, os literatos afirmavam-se como represen-
tantes do povo, a quem davam voz. 

Na fase final da sua vida, Brandão substitui a metafísica estetizante 
das suas primeiras obras. Em Húmus (1917), descreve o sacrifício de 
uma mulher do campo: «[a]os trinta anos, a fêmea encardida está velha. 
Está velha de fome. Está velha de trabalho. Ela carrega (…) Ela pesa o 
pão e reparte-o, ficando com o quinhão mais pequeno. Com isto, gasta-se. 
Nasceu com a pobreza, dormiu com a desgraça, e com os anos, uma se foi 
sobrepondo a outra figura».19 No capítulo final, «Vêm aí os desgraça-
dos», o escritor retrata uma revolta da plebe. É esta a consequência da 
pobreza e da fome: por vários lugares, por várias cidades, é tempo de 
insurreição e é tempo de repressão.

Prosseguindo neste posicionamento, no final da vida, Brandão pro-
põe-se realizar uma série denominada «A Vida Humilde do Povo Por-
tuguês». A atividade das classes laboriosas é a sua matriz estrutural. 
O  trabalho in situ (no mar, no campo, na cidade) não é aquele que 
enobrece e aprimora a pobreza e os pobres; é aquele que, na sociedade, 
distingue as classes desfavorecidas e as unifica na sua diversidade ocu-
pacional. Escreveu Os Pescadores (1923)20, mas nunca Os Lavradores e 
Os Pastores, que tinha planeado. A obra Os Operários teve o seu texto 
fixado por Túlio Ramires Ferro, a  partir de manuscritos. Num dos 
fragmentos sobre o Centro Socialista, situado na Rua do Benformoso, 
descreve o local como aquele «onde mora gente pobre — gente de traba-
lho». Quando se refere ao trabalho dos metalúrgicos, descreve: «[o]s  
homens, nesta luz amortecida, só se distinguem como sombras, que, às 
vezes, o fogo ilumina violentamente. Barulho constante de martelos, cla-
rões de forjas e máquinas que mexem silenciosamente (…) não resistem 
além dos 50 a 55 anos. Depois desta idade, se o patrão é consciencioso, 

18  Guilherme de Castilho, Vida e obra de Raúl Brandão (Lisboa: Livraria Bertrand, 
1978), 72.
19 Raúl Brandão, Húmus (Porto: Renascença Portuguesa, 1917), 287.
20 Raúl Brandão, Os pescadores (Paris: Aillaud, 1923).
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como sucede, por exemplo, na Parceria [dos Vapores Lisbonenses], dá-lhes 
trabalhos moderados — não morrem de fome». A pobreza é o resultado 
da desigualdade e da sujeição. Os tempos são de organização do movi-
mento operário, reivindicando melhores condições de vida. O velho 
Ávila (…), «lutador que nunca esmoreceu nem através de fomes, perse-
guições, lutando sempre por um ideal humanitário», exorta os seus com-
panheiros: «Isto para mim acabou. Agora… vocês».21
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21 Raúl Brandão, Os operários (Lisboa: Biblioteca Nacional, 1984), 278, 307-308 e 309.
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