
GONÇALVES CORREIA 

- Abordagem ao seu pensamento – II   

 

Prosseguindo na abordagem ao pensamento de Gonçalves Correia, que iniciámos no número anterior, 
começamos por um olhar sobre a problemática da Educação segundo alguns dos seus Textos. 

Se no artigo Cultura Humana (Jornal O Cubense, 1/4/1925) escreve sobre uma educação das crianças que não 
seja o reles e insignificante ‘B-á-b-á’, mas uma educação para os valores, embora reconheça a seguir que tal 
não é possível numa sociedade em que os grandes dominam os pequenos, no mais distante ano de 1914 havia 
publicado Escola Proletaria (Jornal O Operário, Beja, 22/3/1914), título que facilmente remete para o tipo de 
Escola que vai apresentar por oposição à existente. 

Com efeito, essa é a Escola que deveria ser criada e assegurada por proletários, e que Gonçalves Correia 
entende que promoveria a formação «dos caracteres, dos cérebros e dos corações», podendo contribuir para o 
fim «do velho mundo de iniquidades e de infâmias». Contudo, a sua reflexão vai mais longe, pois considera que 
os proletários têm muito a aprender e a lutar, e que estando ainda muito desorganizados devem associar-se com 
vista à sua própria consciencialização, por forma a que não continuem a colocar os filhos na Escola burguesa e 
possam efectivamente criar a sua própria Escola. 

Mais, ao contrapor Escola proletária a Escola burguesa, o texto oferece-nos uma caracterização desta, a escola 
que é mantida pelo Estado, que como patrão influencia os professores; em síntese, a educação aí ministrada não 
contempla a verdade, automatiza, e segundo o exemplo observado pelo autor (tenha-se em conta a época, a I 
República), «militariza», porventura para a defesa da pátria, que Gonçalves Correia desmente que seja «para 
todos a mesma carinhosa mãe».  

Nesse mesmo ano de 1914, as comemorações do 1º. de Maio em Beja contaram com a intervenção de 
Gonçalves Correia (a convite do Centro Socialista), que terá feito vibrar a assembleia com a sua exposição, 
justamente sobre o tema que decerto considerou pertinente para apresentar Educação e Comunismo (Jornal O 
Operário, Beja, 3/5/1914); do conteúdo da intervenção não nos dá conta o jornal, por ausência de notas de 
reportagem, como é afirmado. 

Se a fórmula actual da Escola e da Educação lhe merecia críticas, que foi proferindo em vários escritos, 
considera obviamente que é a revolução que deve preceder a educação, pois esta rapidamente se expandirá se 
os homens conscientes actuarem nos caminhos abertos pela primeira (ideia veiculada em Carta a um 
Anarquista, com corte da censura em Primeiro a revolução!). Por outro lado, igualmente vai transmitindo a 
sua esperança nas crianças, que em última análise irão construir o futuro e consolidar a nova organização 
social, desde que recebam uma educação moderna, racionalista, integral. 

Na sua perspectiva, isso era tanto mais possível quanto mais rapidamente os operários substituíssem o álcool 
pelo estudo, pela apreensão das ideias avançadas, e pela construção de escolas para os mais novos, mas 
sobretudo se a prática das Comunas permitisse que as crianças nascidas nesse território, de características 
especiais, obtivessem uma educação do corpo e do espírito que fizesse delas verdadeiros homens diferentes dos 
de então, assim dando corpo ao que os ‘crentes’, como ele, vinham concebendo em sonho. 

Ainda no âmbito da educação (podendo sugerir uma educação para o belo e uma educação ambiental) se podem 
integrar palavras de Gonçalves Correia que são hinos de amor à Natureza e respeito pelas espécies como 
fazendo parte de um todo, seja por exemplo quando chama a atenção para a maravilha das amendoeiras floridas 
em Janeiro, uma das diferentes maravilhas que a Natureza oferece em cada mês, seja quando se dirige a um 
Caçador e o adverte para esse assassinato legal de aves e pequenos animais indefesos, ou ainda quando refere a 
forma como os homens tratam - castigam os animais.  



Igualmente há a destacar a vertente da educação alimentar, bem perceptível na ‘campanha’ pelo Naturismo e na 
defesa de uma alimentação naturista. Assim, A Questão Social faz-se eco da importância do Naturismo, e o 
próprio Gonçalves Correia escreve sobre O que devemos comer? defendendo uma alimentação com base em 
alimentos crus, pois se o homem inventou o fogo, antes disso ele era por natureza «crudivoro», enquanto ao 
falar a um tio rico não se esquece de lhe referir os maus hábitos alimentares, por oposição à mais saudável 
alimentação dos pobres. 

Um outro aspecto relevante no pensamento destes homens avançados era a questão da organização, a 
Associação, sendo de todo o interesse a forma como Gonçalves Correia se lhe refere em Carta a um 
Anarquista, a quem dirige várias perguntas que traduzem no fundo os objectivos da organização de base – 
«Que tal de progressos aí pela associação? Tem aumentado o número de sócios? São já mais vastas as 
instalações da sede? Os associados vão criando gosto pela agremiação? O espírito de solidariedade tem criado 
raízes entre os rurais de aí? Já eles conseguiram o aumento de salário em que pensavam? Já frequentam o curso 
nocturno com mais assiduidade? Já lêem com prazer os jornais avançados? Já alguns são assinantes de 
publicações anti-políticas? Já puseram de parte a taberna? Já deixaram de fumar? Já são mais amigos das 
companheiras? Já se não curvam tanto ante o despotismo dos mandantes?».  

A resposta a este conjunto de perguntas permitiria avaliar do estado da associação e dos associados, em termos 
de número mas também de consciencialização e resultados obtidos, portanto, também do trabalho que ainda se 
impunha fazer, pelo que Gonçalves Correia pedia resposta e afirmava «…não se esqueça você, meu caro 
Lourenço, que temos ainda muitas léguas a percorrer» no caminho para atingir «o socialismo libertário, 
consciente, de acção directa (…) sem deputados, sem eleições (… )». 

Como refere, no sentido de explicar tão claramente quanto lhe seja possível o que é Sindicalismo, sob este título 
publica um artigo em o Jornal O Operário (Beja, 1/3/1914), momento que não será alheio à proximidade do 
Congresso Nacional Operário de Tomar. Da sua explanação não fica dúvida que sindicalista é aquele que está 
‘sindicado’, e que tal condição corresponde a ser filiado numa associação, e mais ainda esclarece que entre o 
operariado português há dois grupos que prosseguem caminhos diferentes, um que defende a acção legal e 
outro a acção directa, e ele, que já fez a sua opção … apela para uma unidade no Congresso, para que a 
‘D.Política’ fique confinada aos ‘centros’ que lhe cabem, ou seja, Gonçalves Correia traduz perfeitamente o 
que pensa sobre o que estava em discussão, remetendo para a corrente de que o movimento operário não 
deveria ser influenciado pelos partidos políticos. 

A importância de ler «jornais avançados», a que já aludimos, remete-nos de novo para o jornal local A Questão 
Social no qual Gonçalves Correia se refere por exemplo aos «jornalistas alugados – vendidos», por assumirem 
a defesa dos interesses da burguesia e denegrirem as organizações operárias, sendo de realçar uma vez mais a 
«doutrinação» que as suas páginas permitem, através de artigos diversos de que pode fazer a síntese esta 
afirmação de G. Correia «(…) está provado que o operariado, se quer viver e ser livre, tem de ser consciente o 
mais possível, trocando o papelinho de votar pelo alargamento consciente do raciocínio (…)», pois só assim 
caminharia para a sua emancipação e para a «guerra social» que os soldados – proletários deveriam 
desencadear depois da guerra (I Guerra).   

Sobre a «conquista» do Alentejo para as ideias revolucionárias, a propaganda e organização, o mesmo órgão de 
imprensa informa-nos que em Março de 1915 foi criada em Vale de S. Tiago a Secção da Associação dos 
Trabalhadores do Concelho de Odemira, que evidenciamos pela razão óbvia da ligação de Gonçalves Correia a 
esta aldeia. 

A propósito de «Como era a Associação?», do papel da intervenção de Gonçalves Correia, e em homenagem a 
Francisco Mestre, de Vale de Santiago, revolucionário nos movimentos de 1918, mas também a Francisco 
Canais Rocha e Rosalina Labaredas, que o ouviram em 1981 registando para futuro as suas palavras, destaque-
se (pág.102 – Bibliografia referenciada): 



 - «‘Claro, era muito forte. Além da Associação de Odemira havia em Vale de Santiago, Santa Luzia, Panoias, 
estava tudo minado. E tínhamos ligação com a sede da União Operária Nacional em Lisboa (…) Cá na 
Associação discutíamos o desemprego, a forma de arranjarmos trabalho e exigíamos que eles fabricassem as 
terras, mas eles nem as fabricavam nem as entregavam. Falavam lá na Associação o Campos e o Chico Paulino, 
que tinha sido propagandista da República, mas depois quando viu que só defendiam a burguesia pôs-se contra, 
mas ele tinha conversa que era capaz de revoltar um povo. Ele e o Gonçalves Correia (itálico nosso) (…)’».  

Vale de Santiago foi a terra de eleição onde Gonçalves Correia encontrou por perto aqueles 3 quilómetros de 
terra para na prática construir a «cidade da luz» que idealizava em A Questão Social (Nºs.5 e 6), apresentando-
a de forma pormenorizada como se fosse já uma realidade, o ensaio da vida em comunismo, na Comuna da 
Luz, sem propriedade privada, sem salariato, sem leis e autoridade, desenvolvendo uma educação racional para 
os valores supremos que constituíam o seu pensamento e iriam criar uma geração não fumadora, não alcoólica, 
não pervertida, uma comunidade que permitiria a observação da felicidade em todos os elementos «agregados». 

Refira-se, aliás, que no Nº. 3 e em artigo não assinado, mas porventura da autoria de Gonçalves Correia, é 
defendida a importância de demonstrar, em colónias libertárias, «(…) que a espécie humana pode viver feliz em 
sociedade e atingir o seu máximo desenvolvimento (…)», pelo que tal iria ocorrer logo que reunidas as 
condições para viver, já que existia o principal capital - «(…) a nossa vontade invencível (…)»; assim, no 
mesmo sentido defende em outro texto a importância de criar comunas em que seja implementada e praticada a 
Anarquia, pois tal seria a fase experimental da grande Comuna Mundial. 

Nessas impressões sobre a comuna, traçadas no seu jornal, lamentava-se o autor não o conseguir fazer com as 
qualidades de Fialho ou de Bordalo Pinheiro, contudo, elas permitem ao leitor ‘visualizar’ a comuna, por si 
baptizada Comuna da Luz, as habitações, os telhados, a sala, a cozinha -  refeitório, a distribuição dos serviços 
por forma a contrariar o individualismo, e para além disso toda a simbologia assinalada nos transporta ao 
ambiente «(…) Oliveiras da paz, aves da Liberdade, regatos da limpidez, erva macia, laranjas douradas, hinos 
de aves ternas, pétalas fresquíssimas que tornais a existência um paraíso! Sol Triunfante! Luz vitoriosa. Ar 
purificador, música dos ninhos (…)».  

Ainda que camaradas seus questionassem a realização da Comuna, pois entendiam que dificilmente 
sobreviveria uma espécie de ‘ilha’, por em termos económicos e outros se impor uma relação com o mundo 
exterior, contaminado, etc. etc, Gonçalves Correia respondeu sempre como um crente, com as convicções que 
superavam as dificuldades que reconhecia, por exemplo quanto aos preconceitos e vícios transportados, mas 
que se iriam esbatendo através do processo de consciencialização revolucionária facilitado pela vivência em 
comum, enquanto se processava igualmente a libertação do ‘salariato’, e ao mesmo tempo explicava, 
sistematizando, as questões de natureza económica relativas ao capital necessário ao desenvolvimento da 
actividade, e afastando qualquer comparação com uma base capitalista ou mesmo cooperativa, pois que esta 
não deixa de ser uma organização capitalista.    

Raul Brandão em «Os Operários» sintetiza o que lhe referiu Gonçalves Correia sobre a Comuna, a forma como 
os trabalhadores de Vale de Santiago a observavam com simpatia, enquanto os ricos fomentavam a guerra, que 
facilmente foi dimensionada aquando da greve de Novembro de 1918, como se os acontecimentos de Vale de 
Santiago tivessem «o foco» na Comuna. Gonçalves Correia não estava lá, mas foi preso em Beja, assim 
noticiava o Jornal «O Porvir» de 30 de Novembro de 1918, acusado, obviamente, de ser o mentor dos alegados 
excessos cometidos. 

A Comuna da Luz teve o seu fim, virá a suceder-lhe a Clarão, em Albarraque, duas experiências da 
praticabilidade do comunismo levadas a cabo pelo sonho de um libertário, que sobre esta última se refere 
também a Raul Brandão destacando o objectivo de recolher as crianças perdidas na rua e a actividade agrícola a 
desenvolver na terra, em particular a horticultura e floricultura. 



No que toca ainda aos factos relacionados com a greve de 1918, enquanto o Jornal A Folha de Beja se refere a 
crimes praticados e os relaciona com o perigo que vinha representando a associação anarquista de Vale de S. 
Tiago e a propaganda dos seus dirigentes (…) O Porvir, também de Beja, considera Gonçalves Correia um 
homem honesto, honrado, que podendo ser fanático «por ideias avançadas (não era seguramente) um 
criminoso». Em Lisboa, o Diário de Notícias fez-se eco das notícias de A Folha de Beja, e Gonçalves Correia 
defende-se através de carta escrita da cadeia do Limoeiro, de onde também escreve ao Porvir, agradecendo as 
palavras e manifestando a certeza no triunfo da justiça e do amor. 

Gonçalves Correia, o amante da Liberdade, até para os passarinhos, encontra-se privado dela, o que voltou a 
acontecer em 1920 no contexto de ataques reaccionários contra a organização operária em Beja, ele «(…) a 
quem unicamente podem acusar de ter um grande coração e de possuir a dignidade que falta aos que o 
perseguem» no dizer do Jornal A Batalha, Lisboa, 20/5/1920. Como o próprio afirma em Carta ao Presidente 
da República (Jornal A Batalha, Lisboa, 21/5/1920), preso pelo «crime» de amar a Justiça e a Humanidade, 
afinal o mesmo que o levará de novo à prisão em 1932 (aquando da 2ª. edição de A Felicidade de Todos os 
Seres na Sociedade Futura, 1931) e a ser alvo do Estado Novo. 

Em defesa da Justiça ergue bem alto a sua voz em palavras comoventes no artigo O Crime de Évora (Jornal A 
Batalha, Lisboa, 12/6/1920), sobre um julgamento na cidade e a condenação injusta de operários. Apela ao 
operariado para que se levante contra aquela injustiça, proclama a necessidade de não deixar «(…) que a justiça 
se perca …», defende que é importante rever o processo, e afirma ainda «Dignifiquemo-nos todos, camaradas 
de Portugal, procurando demonstrar a inocência daqueles homens (…) Sejamos dignos, sejamos honestos e 
corajosos! (…)». António Piloto leu este texto num comício em Évora (Jornal A Batalha, Lisboa, 15/6/1920). 

Se expressava o seu desejo sobre o triunfo do Amor na sociedade e entre a Humanidade, Gonçalves Correia 
igualmente manifestava em Carta a uma Mulher (como a propósito do casamento de um suposto primo) o seu 
pensamento sobre o amor livre entre homem e mulher, numa união natural resultante do acordo entre ambos, 
sem a necessidade do casamento, esse «preconceito social», esse contrato e mentira, na sua classificação, como 
que a seguir o anarquista Réclus, que abençoou a união da sua filha com o homem amado.  

E quando homens e mulheres vivem a todos os níveis «desonrados» pela «imoralidade» que os cerca, 
interpretando as suas palavras em A Moral do Futuro (Jornal A Batalha, Lisboa, 8 e 11/5/1920), afirma ainda 
Gonçalves Correia que só nesta se pode concretizar o Ideal que de várias formas explanou, e que para outros é a 
utopia, já que ele acredita ser possível no seu sistema de comunismo e fraternidade. 

Apesar da sua origem, a que aludia em Carta Aberta – Srs. Conservadores (Jornal O Facho, Beja 31/10/1915), 
proclamando «Eu sou um filho do povo. Honro-me com isso (…) sofri muito (…) por mais duma vez tive de 
fazer cruzes na boca …», Gonçalves Correia não alimentava ódio e reafirmava o seu alvo «Não vos tenho ódio 
como homens. Tenho ódio (…) um ódio imenso à organização social por vós criada e mantida (…)». 

Esta postura, que terá revelado ao longo da sua vida, deixou - a nas diversas publicações; quando em 1932 a 
polícia política o ouve manifesta o seu repúdio pela violência e fala de ideias / sentimentos de generosidade; 
após o seu falecimento escreve o Jornal Diário do Alentejo, Beja, 27/12/1967 «(…) professou desde sempre 
ideais generosos e a eles se manteve sempre fiel, suportando, por vezes, duros reveses (…)».   
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