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INTRODUÇÃO 

«Meus bons amigos, respondeu alegremente Athelstan 
aos rapazes, já meio embriagados, quem pretender 
seguir em frente no mundo não deve saber para onde 
quer ir. Eu desejaria ir para longe, e o mais longe 
seria o melhor. Guiar-se sempre pelo faro, como diz o 
camponês; mas é preciso não esquecer que o nariz 
roda connosco em todas as direcções do vento. Eis por 
que o nariz não serve para nada a quem não é senhor 
da sua cabeça». 

LUDWIG TIECK, in «A Viagem no Azul» 

Um conto índio, citado por Thierry Gaudin na introdução de Pouvoirs du Rêve. 

«Depois de ter possuído ostensivamente a mulher do seu filho, o homem exilou-se na 

floresta, antes que fosse banido pela tribo. Ao cabo de vários anos de buscas, o filho 

encontrou o pai. Estava rodeado de objectos maravilhosos: olarias resistentes e decoradas, 

facas-de-mato afiadas e bem feitas, armas e armadilhas engenhosas. Então, a tribo perdoou-

lhe e pediu-lhe que regressasse. Mas o homem não quis. Entretanto, a tribo instalou-se onde 

ele estava, e o homem voltou a afastar-se. Tinha deixado as suas origens e, desde aí, passara 

a viver em harmonia com as estrelas. E é desde esse tempo que àquilo a que vós chamais 

"técnica", nós, no Amazonas, damos-lhe o nome de "o homem que se fez estrangeiro". 

Sabemos isto de nossos pais e os nossos pais de seus pais». Assim falou um velho índio. 

Nascida com duas pátrias, e em ambas estrangeira, a musa de Francisco Gomes 

de Amorim ficou portadora de um lugar mítico - o Amazonas. É nele que, inevitavelmente, 

o vamos encontrar. Como o movimento do homem imóvel é a errância mais difícil de 

seguir, tentou-se circunscrever o espaço de circulação deste trabalho. Até porque acontecia 

emigrar-se para um autor nas condições em que ele próprio emigrou para o Brasil: sem ter 

conhecimento do que fosse aquele país e, até, onde efectivamente pudesse ficar. 
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Como obra caracterizadamente autobiográfica que é a de Francisco Gomes de 

Amorim, todos os atalhos convidam a um percurso biográfico: na biografia, estaria 

encontrada a obra; na obra, inseparavelmente, a vida do escritor. Ter-se-ia, ainda assim, que 

optar ou pela biografia clássica («tel arbre, tels fruits», Sainte-Beuve), ou pela 

psicobiografia (tal criança, tal obra), ou pela hagiografia (o triunfo sobre as vicissitudes da 

vida), ou pela patografia (os infortúnios transformados em riqueza). O curioso é que todos 

os modelos se ajustariam, concomitantemente, a Francisco Gomes de Amorim. 

Tantas vezes inextricável, a obra é um convite ao transvio, pois muitas são as 

curupiras que levam o leitor a perder a picada que tenha feito com o terçado. O sol torna-se 

um guia pérfido; o rio, ou lago, onde deixara amarrada a embarcação, some-se. Foi isto que 

inspirou Júlio César Machado a escrever, em Aquele Tempo, p. 107: «[...] e o Brasil 

observado e sentido - por um caixeiro — que era ao mesmo tempo um poeta —, devia 

originar, como sucedeu, dramas, romances, poemas, livros de curiosidades, obras 

multíplices, variadas na ideia e nos fundamentos, em que se agrupam, se separam, se ligam, 

se isolam, se fortificam, e, ora juntas, ora de per si, triunfam as qualidades de dramaturgo, 

de erudito, de poeta e de contista». 

Resistir ao «vem por aqui» da oitocentista sociedade do elogio, também não foi 

fácil. As fontes de informação rareiam, e as que há glosam, invariavelmente, temas 

fornecidos pelo próprio Francisco Gomes de Amorim - a sua infância deserdada, a vida 

aventureira e desventurada no Brasil, o regresso à pátria e a sombra protectora de Garrett 

nas ardências do poeta incipiente; a doença que o inutilizou para «as agitações da vida 

ordinária». Por aí se ficam. Pensar em romper este bloqueio, foi um são propósito; vir dá-lo 

agora como desempenhado, é coisa que até a petulância repugna. 

A dissertação pretende ser um olhar para os variados olhares que o Amazonas 

abriu em Francisco Gomes de Amorim: o olhar do tapuio Pedro que não se cansava de 
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admirar a água escorrendo do remo levantado, espelhada pelo clarão da lua, como se fora 

um rolo de fitas de cristal; o mau olhado duma jovem tapuia de Monte Alegre; o olhar sem 

lágrimas das mães africanas a quem arrancavam os filhos dos peitos. Enfim, o olhar do 

tempo. E o tempo, já o disse Cortázar, nasce nos olhos. 

A circunstância,feliz, de, na fase de investigação, ter sido propiciada a leitura de 

manuscritos autógrafos inéditos e de colaborações, não inventariadas, em jornais e revistas, 

aconselhou a que se fosse mais pela contextuação do que pela individuação da obra de 

Francisco Gomes de Amorim. Superficialmente, diga-se. 

Como primeira fase do plano de trabalho estabeleceu-se a inventariação da 

bibliografia de Francisco Gomes de Amorim, tarefa em que bastaria seguir o valioso elenco 

feito por Henrique de Campos Ferreira de Lima, se não se desse o caso, aliás admitido por 

aquele militar e publicista, de também a sua listagem ser incompleta. Houve, pois, que 

alargar o campo de acção a zonas geográficas como os Açores, França, Espanha, Bélgica e 

Brasil, na tentativa, não de todo bem sucedida, da recolha de novos elementos. Enquanto, 

nos Açores, foi possível detectar epistolografia inédita, do Brasil pouco ou mesmo nada 

chegou, não obstante as reiteradas solicitações feitas, nomeadamente, aos pelouros de 

cultura das prefeituras de Belém do Pará, Santarém, Óbidos, Monte Alegre, Manaus e 

Alenquer. 

Recolhido o material "novo", houve que, dada a sua abundância, fazer a triagem 

daquilo que se apropositasse ao tema escolhido - «O Brasil na vida e na obra de Francisco 

Gomes de Amorim» -, comparando-o com o que pudesse estar divulgado em livro ou em 

publicações periódicas. Se, nas principais bibliotecas portuguesas, nem uma só terá o 

conjunto das obras de Francisco Gomes de Amorim, facto que obrigou a uma peregrinação 

por alfarrabistas, nas hemerotecas é que as lacunas são mais evidentes. 
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Seriar o material foi, sem dúvida, o trabalho mais custoso, porque a todo o 

momento foram chegando elementos que ou eliminavam o interesse do já existente, por 

conterem melhores e mais esclarecedoras informações, ou requeriam a pesquisa de outras 

fontes que, obtidas, alargariam os horizontes, é certo, mas que, se não controladas, 

acabariam, também, por alagar as margens confinantes da dissertação. 

Nestas circunstâncias, e para que não se perdesse de todo o conjunto dos 

materiais colectados e tratados, recorreu-se a anexos (Inéditos; Dispersos; Outros; Diário 

da Bahia), com o intuito de com eles evidenciar o muito mais que estará por investigar no 

tocante à vida e à obra de Francisco Gomes de Amorim, inclusive na questão vertente do 

Brasil - ou melhor, do Amazonas. Prova de que assim poderá acontecer é o facto de, já 

depois de ultimado este trabalho, terem chegado outros contributos. 

À semelhança das ilhas de canarana deslizando pelo Amazonas, e nas quais tudo 

é possível surgir e encontrar, esta dissertação é, não sem propósito, capim de água onde 

muita coisa se foi reunindo e deixado a vogar ao sabor da escrita e do pensamento errantes 

de Francisco Gomes de Amorim. 

Apesar de esta ou de aquela dificuldade pontual, a verdade é que só a 

incapacidades próprias se ficará a dever o tresmalho de ideias no plano idealizado - uma 

tentativa de acompanhamento do olhar de Francisco Gomes de Amorim por alguns dos 

seguintes temas, marcantes da sua obra: 

1 - A emigração para o Brasil como "sucedâneo" da escravatura, e qual a sua 

política, no contexto social, económico, religioso e cultural português, nos anos 30 do 

século XIX, com alguns esclarecimentos de carácter biográfico, 

2 - A sociedade hostil de chegada, a natividade brasileira do pequeno emigrante, 

em Belém, e a deserção da «classe caixeiral» para o baptismo no Xingu, onde convive com 

gentios, tapuios, negros, mulatos (cabanos, muitos destes); 



3 - O Amazonas na perspectiva ecológica, sociológica e antropológica de 

Francisco Gomes de Amorim; 

4 - A "riqueza" trazida, no regresso a Portugal - a das vivências tidas no 

Amazonas - e a aplicação que fez desse capital, na persistente luta contra os aleijões sociais, 

na defesa da propriedade literária, no sempre protestado amor ao Brasil mas que não 

impede o escritor de beliscar D. Pedro II, de desmascarar monsenhor Pinto de Campos, de 

denunciar Santa-Anna Nery e de verberar Francisco Carlos Brandão; 

5 - O eco saudoso do Brasil nas correspondências para o Diário da Bahia, 

plenas de auto-referências e abundantes em subsídios para o estudo do autor, da sua obra e 

da sua época. 

Esta a talagarça onde se procurou bordar um texto com as pontas dos milhentos 

fios brasileiros espalhados por uma bibliografia acrescentada, é certo, de alguns inéditos, 

mas longe ainda de poder ser dada por completa. 

Se houve dificuldades, elas agora apagam-se à vista das muitas ajudas recebidas, 

a maior das quais vinda, sem dúvida, do Exmo Sr. Francisco Gomes de Amorim, bisneto do 

escritor. Tudo lhe deve este trabalho; tudo... menos os defeitos! Reconhecimento é moeda 

sem valor para pagar tamanha dívida. Como também o é para os valiosos contributos 

recebidos dos Exmos Srs.: Prof Doutor Arnaldo Saraiva, meu orientador, pela sua ciência e 

paciência; Manuel Lopes, Director da Biblioteca Municipal Rocha Peixoto, Póvoa de 

Varzim, sempre prestimoso; João Gomes de Amorim, óptimo "relações-públicas" junto da 

Família, e Carlos Vilardebó Loureiro, bisnetos do escritor; jornalistas António Catarino, 

excepcional colaborador, e Vialle Moutinho; Monteiro dos Santos, da Biblioteca Municipal 

de Vila do Conde; Jorge Corrêa Faria Maya d'Aguiar, de Ponta Delgada; Dr. José Noronha 

Bretão, de Angra do Heroísmo; Senador José Sarney; artista plástico Artur Ferreira; e os 

das Exmas Srt Dr3 Lídia Madeira de Abreu, que fez a "ponte" Rio de Janeiro-Lisboa, para 
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os contactos com Francisco Gomes de Amorim (bisneto); Dr3 Maria Elisabete Pereira 

Ribeiro da Silva; e Dr'as Eliane Perez e Dayse Pacheco, da Fundação Biblioteca Nacional, 

Rio de Janeiro. 

À Dr* Isabelle Guillemois o agradecimento especial devido a quem tanto ajudou 

e se sacrificou. 

ADVERTÊNCIA - Por comodidade computacional, as indicações que 

remetem para NOTAS vão de uma forma não-canónica. Houve, ainda assim, a 

preocupação de pôr em evidência os números, o que não absolve de todo a incorrecção. 

As referências a livros feitas em NOTAS indicam como regra apenas os 

títulos, as datas e as páginas: a indicação completa está na Bibliografia final. 

As referências a textos reunidos nos "dossiers" INÉDITOS, DISPERSOS, 

OUTROS e DIÁRIO DA BAHIA são feitas com recurso àisiglas AI (Anexos-Inéditos), 

AD (Anexos-Dispersos), AO (Anexos-Outros) eADB (Anexos- Diário da Bahia). 

Nas citações de textos antigos procedeu-se à actualização ortográfica, 

menos nos casos - como o da obra de Jean de Léry, Histoire d'un Voyage en Terre de 

Brésil - em que pareceu aconselhável respeitar o estado do texto da edição de referência. 
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A ESTRADA DE PEDRO II 

Ao princípio era o preto. Mudar a cor das «peças» foi o estratagema urdido pelos 

negreiros, para salvarem da imobilização as trotas de comércio de carne humana. Se, 

politicamente, Portugal podia aceitar sem constrangimento os ditames da Inglaterra e da 

França na imperiosidade do abolicionismo, já em termos financeiros o país temia-se das 

consequências da alforria. Eram as próprias contas públicas a aconselharem prudência. Em 

1836, por exemplo, o rendimento de todas as colónias andava pelos 578 contos. índia e 

Macau contribuíram com 288, as restantes com 290 contos, 200 dos quais provenientes do 

tráfico de escravos. 

Habituados a medrar nas tibiezas do poder, os negreiros contrapunham o desdém e a 

desfaçatez aos protestos de vontade política, às pressões inglesas e francesas, e à 

acomodada assinatura de tratados internacionais, plenamente confiantes na impunidade e 

certos de que, tudo comprando, o dinheiro 1 até se encarregaria, alfim, de reclamar 

decantadas honrarias e badalados títulos de nobreza. O conde de Ferreira que, entre 1816 e 

1828, só à sua conta transaccionou pelo menos 10 714 escravos, é um dos casos 

paradigmáticos de exaltação institucional do aviltamento das normas. 

De um modo farisaico, o ocidente europeu que, fundamentando-se no registo 

religioso, se blasonava de ter sido o alfa da escravatura negra para o Novo Mundo, fazia 

igualmente questão de ser o ómega do tráfico, como e quando determinasse, querendo com 

isso significar que esclavagismo e abolicionismo eram prerrogativas muito suas. A mesma 

mão que subjugava era a só capaz para alforriar. Uma maneira tipicamente eurocentrista de 

provar a niilidade das revoltas dos escravos negros, durante as travessias do Atlântico e nos 

países de acolhimento, e, também, de tirar sentido à amplitude e à diversidade das formas de 

resistência na própria África. Nos barcos segurados pela Lloyd, a partir de 1689, os 

sinistros deveram-se, em mais de 17% dos casos, a insurreições e revoltas, ou mesmo às 

pilhagens feitas ainda em Africa por populações da costa. 

Favorecendo a hemiplagia da memória com a mitificação da propaganda 

abolicionista, o que o ocidente europeu fez vingar foi a ideia de que a ânsia de liberdade e a 

própria liberdade eram emanações dos filósofos das Luzes, dos agitadores abolicionistas ou 

do humanitarismo republicano, e, em circunstância alguma, resultantes de uma 



2 

movimentação própria das sociedades africanas 2. Aliás, nunca a Europa consentiria em 

ser submetida a juízo ou em ter de fazer o acto de contrição pelo crime de haver desterrado 

para o outro lado do Atlântico, em quatro séculos, no mínimo 20 milhões de africanos. 

Sem as consequências das movimentações dos escravos do Haiti e de S. Domingos, 

a verdade é que também no Brasil, nomeadamente no século XIX, a resistência negra 

traduziu-se em revoltas organizadas pela tomada do poder, como os levantes hauçá e nagô, 

na Baía, entre 1807 e 1835, insurreições armadas, como a do preto Cosme, ligada à 

Balaiada, e outras ocorridas na Baía, Rio de Janeiro e S. Paulo; fugas e organização de 

quilombos, como os de Palmares, Campo Grande e Jabaquara. Estimulado pelos cai/ases, 

este último quilombo, na periferia de Santos, chegou a reunir cerca de dez mil ex-escravos 

fugidos de várias propriedades da província 3. 

1. 1. BRANQUEAMENTO DA ESCRAVATURA 

Em Portugal, o decreto de 10 de Dezembro de 1836, de Sá da Bandeira, sobre a 

abolição do tráfico de escravos a sul do equador, constituiu uma primeira medida legislativa 

na luta contra o comércio de carne negra, que, ainda muitos anos depois da independência do 

Brasil, continuaria a ter naquele país o cliente preferencial e garantido. 

Embora não se fechando à propagação das ideias antiescravistas, os jornais dos anos 

30 só espaçada e avulsamente se ocupavam do assunto, e quase sempre apenas com uma ou 

outra referência a apresamentos de barcos negreiros. Mais que à condenação do próprio 

processo, os periódicos atendiam às suas rupturas circunstanciais, mais que o carácter 

estrutural e latente do aleijão social, o critério informativo privilegiava o conjuntural e 

manifesto. Sirva de exemplo o Lisbon Mail, ao publicar, na edição de 27 de Maio de 1837, 

sem qualquer comentário, um trabalhoso "caixilho" com os nomes dos barcos portugueses 

(mais a sua tonelagem e respectivos comandantes), apresados e condenados na Serra Leoa, 

entre 1 de Janeiro e 31 de Dezembro de 1836, «por se terem encontrado no ilícito tráfico da 

escravatura»: brigue Mindelo, com 266 escravos a bordo, escuna Creolo, 315; brigue 

Jovem Carolina, 421; brigue Feliz, 557; brigue Esperança, 471, o mesmo brigue 

Esperança, agora com 434; escuna Vitória, 379, brigue Vigilante, 248, barca 4 de Abril, 

478; escuna Olímpia, 282; brigue Veloz, 508, brigue Fénix, 484; escuna Serra, 22. Um total 

de 5 201 escravos! 
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O caso do brigue Esperança comprova o escasso ou nulo efeito das medidas legais 

adoptadas, pelo que se impôs o recurso a outros métodos interventivos. Assim, em 1842, e 

na sequência do tratado luso-britânico, aos navios de guerra portugueses e ingleses foi 

cometido o direito a fiscalizar, também no mar alto, as embarcações suspeitas de traficarem. 

A providência servia de capa a uma outra mistificação da Inglaterra que, como nação 

industrial, procurava, primordialmente, ampliar o mercado consumidor para os seus 

produtos. 

«Às vezes não estão de pachorra para nos aturar, e deixam vir os franceses buscar 

insultuosamente ao Tejo os vasos negreiros, que os nossos fiéis aliados nos 

obrigaram a tomar; mas tudo isso são bagatelas» 4. 

Bagatelas principalmente para os negreiros que não hesitavam em atirar os escravos 

ao mar, mesmo agrilhoados, mal pressentissem a aproximação de patrulhas. Em termos de 

estatísticas oficiais, sem dúvida que se notava uma significativa quebra no tráfico. Isso 

acontecia, porém, à custa de pretos horrorosamente sepultados no Atlântico! 

«Para tomar a embarcação mais veloz na fugida, alija-se a carga pela borda fora, e 

semeia-se o oceano de cadáveres. Estes, ao menos, encontraram na asfixia rápida o 

fim de todas as penas; mas os outros?» 5 

Em 1854, foi decretada a libertação de todos os escravos pertencentes ao Estado. 

Ainda que na sombra, Francisco Gomes de Amorim teve uma quota-parte de merecimento 

nesse passo dado em frente na luta antiescravista: 

«Foi em Dezembro [1853] que ele [Almeida Garrett] apresentou esse trabalho ao 

conselho. O autor interrogara-me largamente, algum tempo antes, acerca dos 

costumes e viver dos escravos no Brasil, comparando os meus esclarecimentos com 

outros, pedidos para Angola a Teixeira de Vasconcelos, e que este lhe mandou em 

carta que tenho à vista» 6. 

O incidente do apresamento da barca "Charles et Georges", já em 1857, pôs a 

descoberto a falta de boa-fé das políticas antiesclavagistas, e revelou, também, como era 
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precária a distinção entre os antigos escravos e os pretensos trabalhadores-livres recrutados 

à força, ardil a que os acordos internacionais fechavam os olhos, para garantia da mão-de-

obra servil, onde e quando fosse precisa. Campeava um arremedo de moral saint-simoniana 

assente no critério do maior ou menor progresso, e não nos princípios do bem e do mal. Daí 

que a simples abolição do tráfico não implicasse a extinção da escravatura. 

«O Times trata bruscamente os abolicionistas e os negrófilos, e brada aos 

filantropos que eles são os culpados da ruína que ameaça as colónias! O 

Constitucional, de Paris, analisando o artigo do Times censura que a Inglaterra 

pregasse a cruzada contra o tráfico e tolere agora, ou antes pareça disposta a 

permiti-lo, senão a exercê-lo. O jornal francês, no entanto, parece no meio das 

amargas verdades que diz ao inglês, ter tendências para combater os abolicionistas. 

A razão é porque o governo francês tem mandado os seus navios à costa de Africa, 

equipados é verdade por oficiais da marinha de guerra, carregar pretos para as 

colónias da França» 7. 

Se os escravocratas europeus entravavam o processo abolicionista, é porque tinham 

o favorecimento real dos «mercados do Brasil» 8, que nem queriam ouvir falar no assunto. 

O projecto do deputado António Ferreira França, de 16 de Março de 1835, estipulando que 

«do presente em diante todos os que nascerem no Brasil serão livres», não foi julgado 

objecto de deliberação. A mesma sorte estaria destinada, em 7 de Maio, à emenda do 

deputado Cornélio França, na qual se determinava que, «depois de vinte anos contados da 

data da presente lei, não haverá mais escravidão no Brasil» 9. 

O processo da extinção da escravatura, no Brasil, seria, portanto, e como sucedeu 

em Portugal, moroso e controverso, apesar das pressões inglesas, nas duas frentes: a Lei de 

Eusébio de Queirós, de 4 de Setembro de 1850, tornaria ilícito o tráfico; a Lei do Ventre 

Livre, declarando livres os filhos de mulher escrava que nascessem a partir daí, é de 28 de 

Setembro de 1871; a Lei dos Sexagenários, considerando livres os que atingissem 60 anos, 

data de 1885; e só a 13 de Maio de 1888 - dez anos depois de definitivamente abolida em 

Portugal - foi declarada extinta a escravatura, com a Lei Áurea. 

Ainda nos anos 30, quando Francisco Gomes de Amorim emigrou para o Brasil, não 

era só economicamente que os brasileiros não se imaginavam a viver sem escravos, era, 
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também, psicológica e afectivamente. «O negro já se assimilara ao tecido nacional; a 

abolição teria sido, como foi meio século mais tarde, uma amputação» 10. 

Se, em 1823, havia 1 147 515 escravos, cabendo à Baía e a Minas Gerais quase 

metade desse total, em 1872 andavam pelo milhão e meio, sendo Minas Gerais (370 459), 

Rio de Janeiro (292 637), Baía (167 824) e São Paulo (156 612) os principais centros. O 

acréscimo deveu-se ao facto de o Brasil ter importado, em 1845, 19 463 escravos, em 1846, 

50 324, em 1847, 56 172; em 1848, 60 000, e, em 1849, 54 000. Estes quantitativos iriam 

descer, em 1850, 1851 e 1852, respectivamente para 23 000, 3 287 e 700 11 O 

recrudescimento de actividade, por parte dos negreiros, nos anos 40, explicar-se-ia, 

certamente, como reacção aos progressos de mais uma campanha abolicionista - a do 

francês Victor Schoelcher que, em 27 de Abril de 1848, assinaria, como subsecretário de 

Estado para as colónias francesas, o decreto da emancipação dos escravos. Além disso, era 

melhor prevenir que remediar. No Brasil, o tráfico de escravos estava proibido, 

teoricamente, desde 1831, na prática, a deliberação constituía letra morta, pois os negreiros 

contavam com a cumplicidade moral da maioria dos brasileiros. A Lei de Eusébio Queirós 

surgia, assim, como séria ameaça a uma semelhante conivência. 

A imparável expansão do abolicionismo levara os governos e os agiotas-barões 

portugueses a procurarem, prontamente, soluções para os embaraços já advindos e ainda 

por vir. O meio que se lhes apresentou como o mais expedito para superar as dificuldades, 

surgidas tanto do lado de cá como lado de lá, foi a transposição, para o Brasil, de mão-de-

obra do Portugal continental e insular - sobretudo dos Açores. Uma estratégia rotulada de 

emigração, pelos políticos, mas que o povo, pouco dado a eufemismos, dizia ser, sem mais 

aquela, «escravatura branca». A não se manter o tráfico de negros, a emigração, sem 

interferências ou pressões internacionais, apresentava-se como a melhor alternativa, até 

porque mais remansada e não menos lucrativa. 

DIONÍSIO, assobiando como para indicar o superlativo 

Fiu!... magníficos, para a estrada de Pedro segundo 12. 

Atenuados os focos de guerra civil, em meados dos anos 30, o movimento 

emigratório começou, então, a ganhar força, devido às ofertas de trabalho vindas do Brasil, 

país que via também na imigração as vacinas apropriadas para a epidemia do abolicionismo. 

Atentos aos sinais dos tempos, especuladores nacionais e sociedades estrangeiras 
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monopolizaram praticamente o novo negócio, como o próprio Governo português 

reconheceu, em portaria de 16 de Maio de 1835, lamuriando-se mais do que agindo. Dois 

anos depois, Sá da Bandeira legislava visando à melhoria de transporte e à fiscalização das 

condições de desembarque, os mesmos objectivos que Almeida Garrett teve em vista, na 

sua fugaz passagem pelo Governo (4/3/52 a 17/8/52), como ministro dos Estrangeiros, ao 

pôr a funcionar, no Rio de Janeiro, uma comissão de vistoria, presidida pelo cônsul e 

composta por negociantes portugueses daquela praça. 

O arrebanhamento de famílias inteiras ou, o mais comum, só dos seus elementos 

masculinos 13, era particularmente fácil em períodos de quase bancarrota, como em 1836, 

ano em que houve corte do crédito externo. Portugal teve de começar a pagar uma dívida 

publica que, em 1834, era de 29 400 contos e, em 1836, passou a ser de 40 398 contos. Tão 

desastrosa situação económica do país explica, por si só, o facto de, já em 1836, a evolução 

da estrutura etária, no movimento emigratório do distrito do Porto, apresentar o escalão 

dos 10-14 anos muito próximo do dos 15-19 14. Este último escalão só era mais 

expressivo por razões que tinham muito a ver com a fuga ao serviço militar obrigatório -

oito anos, em média, sendo três efectivos e cinco na reserva.. 

Não obstante as medidas legislativas periodicamente tomadas para se obstar a 

crescente emigração clandestina, "fazer passar por alto" era prática generalizada, as mais 

das vezes desapercebida pelas autoridades portuguesas e brasileiras. Nos barcos, da popa à 

proa era só engajados, a quem a fome, os castigos e as doenças deixavam poucas forças 

para respirarem, no tombadilho, o ar menos corrupto, porque muitos outros jaziam no 

porão, estirados sobre magras e rotas enxergas. Vulgar era, também, que, num barco com 

apenas 224 toneladas, fossem acamados trezentos e muitos colonos, dos quais só uma 

minoria com passaporte: a maior parte passava por alto, como contrabando, e muitos eram 

agarrados na costa, sempre que fosse necessário compor o lote. Quando o navio estava 

literalmente entulhado de pessoas, havia emigrantes que, apercebendo-se dos perigos, 

. saltavam para terra, mas logo eram presos e reembarcados pelos processos mais violentos. 

Quando, em 1837, foram anunciadas pelo Governo português medidas radicais de 

saneamento financeiro - vistas pela oposição como uma espécie de declaração de bancarrota 

- negociantes e agiotas tremeram de cima abaixo. A Associação Comercial do Porto até 

profetizou a dissolução da sociedade portuguesa. Depois de muito rebuliço pelos salões e 

pelos gabinetes, «os financeiros decidiram, porém, não consentir a falência de um Estado 

que tanto lhes dera a ganhar» 15. 
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Era a mesma gente que punha em campo os aliciadores, estimulando-lhes o faro na 

caça ao homem, com a promessa de lucros chorudos; os mesmos agiotas-barões que 

investiam a qualquer preço na escravatura branca, como já o tinham feito na escravatura 

negra, continuando a navegar à costa com os olhos bem fitos na conjuntura internacional. 

«Tinha eu pouco mais de nove anos quando algumas leis repressivas do tráfico de 

pretos encaminharam a especulação dos negreiros para o comércio dos escravos 

brancos. Os negreiros correram pois para o continente do reino e ilhas dos Açores 

[...]; e, dentro em pouco, os mercados do Brasil abundaram novamente em came 

humana, com grande vantagem para os consumidores, que podiam comprar escravos 

brancos mais baratos do que os pretos» 16: 

Um elemento perturbador no processo de normalização das trocas comerciais com o 

Brasil foi o surgimento da pauta alfandegária setembrista (1837). Penalizava fortemente 

alguns produtos brasileiros e, de um modo particular, a aguardente de cana e o arroz. Mais 

um problema para a praça do Porto, pelo que a Associação Comercial reagiu, considerando 

menos exacto o ponto de vista por que estava a ser apreciado o desempenho do Brasil nas 

relações comerciais com Portugal: « [...] Nós pagamos os seus produtos com os nossos 

próprios produtos, e essa mesma emigração que à primeira vista parece ruinosa a Portugal, 

não o é, pois, se por um lado perdemos braços, cujo emprego proveitoso oferece dúvida, 

por outro lucramos com a renovação dos laços de sangue, que já nos unem com aquele 

país, e com a fortuna que uma grande parte desses emigrados ali adquire, e traz consigo 

para Portugal, resultando sempre que, quer voltem, quer ali fiquem, eles sustentam milhares 

de famílias no nosso país» 17. 

Por detrás das atitudes de suspeição e de protesto, tantas vezes sustentadas pela 

Associação Comercial do Porto contra os centros de decisão política, estavam, 

principalmente, os interesses dos vinhos, mercadoria com forte expressão nas exportações 

para o Brasil. Não os do vinho do Porto, que esse continuava a ter na Inglaterra o maior 

consumidor. Activar a emigração significava contribuir para a existência, no Brasil, de mais 

lojas de secos e molhados, onde os milhares de hectolitros de carrascão ajudariam a irritar a 

coceira das saudades: 
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Quando eu estava na minha terra 

Acompanhado ou sozinho. 

Cantava de noite e de dia 

Ao pé dum copo de vinho 18. 

E que melhor cautério na boca do tapuio do que a «aguardente do Reino»? 

MARTHA, com uni frasco na mão 

Ali! Jurupari-açu! (senta-se no chão.) O Caxiri é boa bebida; aguardente de 

beiju, cachaça, tudo isso; mas como a aguardente do Reino é que não há 

nada. (Bebendo.) Ah! Isto é sangue de branco... Consola os tapuios 19. 

No infame e degradante açougue em que se transformara Portugal, bem 

pregava no deserto o padre Manuel, qual outro João Baptista: 

«[...] Se eu governasse, ou se este desgraçado país tivesse tido sempre 

governos patrióticos e generosos, nenhum português seria vendido como 

animal de carga. (Ao povo). De cada cem, voltará um, quando muito; os 

outros noventa e nove chorarão, muitas vezes, antes do seu fim miserando, 

pela fatia de pão de milho e a tigela de caldo, que comiam alegremente no 

lar paterno» 20. 

1. 2. BACOQUICE E BEATICE 

O problema, sem sombra de dúvida muito grave, não podia ser visto só pelo lado 

económico, passava também, e em grande parte, pela falta de instrução. E de 1835 a 

disposição legal que estabeleceu a escolaridade obrigatória. Utilizando a cidade do Porto 

como modelo, pelo facto de ser a capital do distrito que, no século XIX, maiores 

contingentes forneceu à emigração, os dados estatísticos relativos ao censo de 1878 

mostram que nem 7 000 habitantes sabiam 1er e escrever, num total de 84 675 com idade 

igual ou superior a 7 anos 21. Nestas condições, não é de estranhar que, de Outubro de 

1855 a Setembro de 1856, a frequência de leitores, na Real Biblioteca Pública do Porto, 
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fosse de 2 543 leitores que poderiam não ser 2 543 pessoas diferentes. Não chegaria a 10 

leitores por dia! 22. 

Com tão elevados índices de analfabetismo num grande centro urbano, que se 

poderia esperar das zonas rurais, onde as necessidades de subsistência aconselhavam que, 

primeiro, seria preciso sobreviver e, só depois, pensar nessa demasia do aprender as 

primeiras letras? Segundo as estatísticas demográficas de 1835, num total de 3 061 684 

habitantes, a distribuição desta população no quadro económico-social - considerando 

apenas os indivíduos maiores do sexo masculino (970 000) - apontava para a existência, na 

agricultura, de cerca de 440 000 jornaleiros, pastores e outros. As jornas eram tão baixas, 

que o nível de vida dos trabalhadores rurais foi calculado em apenas quatro vezes o dos 

mendigos, em numero muito aproximado dos 100 000! 

- Eu sei cá!.... Servir, talvez?... Em casa de algum lavrador rico... aqui perto. 

Pedro levantou-se zangado. 

- Sou pobre, rude e ignorante; sou um estúpido, como diz o sr. padre cura!... Mas 

servir?!... Não, isso não! Não nasci para servir. Antes morrer! 23. 

A terra não dava; o homem não se dava à terra. Feita, pelos padres, no temor de 

Deus, a administração de uma tamanha pobreza material fazia medrar, naturalmente, a 

pobreza de espírito. E eram uma coisa e outra o que os aliciadores exploravam com um 

descaro que os levava a actuarem, afoitos, no terreno do "inimigo" - o largo da igreja. 

Quantas vezes com a conivência dos párocos! Mas havia excepções: 

DIONÍSIO 

Cale-se, que apanha alguma coisa. Eu entendo a leria... acomode-se e faça-nos 

serviço, que lhe dou um pipo do maduro. 

MANUEL 

Enganá-se comigo; eu não negoceio em carne humana 24. 

Nem negociava o padre Manuel nem alguma imprensa, já nos anos 50, e contra a 

qual o Dionísio bolçava impropérios: 
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«[...] Se eu pilhasse a bordo algum dos tais escrevinhadores, que dizem cobras e 

lagartos da emigração para o Brasil, apalpava-lhes as costas com a ponta de um 

virador. Que lhes importa, a esses senhores da imprensa, que a gente leve os lapuzes 

daqui para fora? Isto é negócio como outro qualquer; se os jornalistas fossem 

pessoas de juízo, ainda nos deviam louvar, porque polimos e civilizamos a labregada 

das aldeias» 25. 

E nos anos 30 do século XIX, que informação actuante havia? Nos grandes centros 

urbanos - e só Lisboa e Porto assim podiam ser considerados -, os ambientes de informação 

eram o passeio público, o café, o restaurante, o teatro e, a nivel elitista, o jornal, a 

epistolografia, os salões e os saraus literário-musicais. De certo modo, todos operando 

como aparelhos de sociabilidade, sobretudo os jornais, onde o prestígio se dividia entre os 

que os redigiam (muitos), os que os liam (pouquíssimos) e aqueles (incontáveis) que 

disputavam, à viva força, ao menos a referência do nome nas colunas dos periódicos. O 

passeio público, o restaurante e o café, produssumidores de escândalos, de intrigas, de 

notícias e de folhetins, esses é que verdadeiramente movimentavam as platinas e 
: determinavam, inclusive, o tempo de vida das representações teatrais. 

No resto do país - que era paisagem -, a comunicação centrava-se no altar, no 

púlpito e no sino da igreja («Laissons donc les cloches rassembler les fidèles, car la voix de 

l'homme n'est pas assez pure pour convoquer au pied des autels le repentir, l'innocence et 

le malheur») 26. Era a comunicação que agradava a Deus. De um modo muito especial 

num Minho que permaneceria religiosamente intolerante e intolerável, Minho todo ele só 

«árvores, água, frio, bois e padres» 27 e muita beatice: «[...] De Braga não direi tanto, 

mas também posso dizer alguma coisa; que quer dizer em 1870 - no sábado de Lázaro 

andarem magotes de povo pelas ruas em número fabuloso, rezando em voz alta, desde as 6 

horas da tarde de sábado, até às 8 da noite de domingo?! Fazendo um barulho infernal com 

os tamancos que parecia uma revolução. Eu, Amorim, tenho a consciência de ser religioso, 

temente a Deus, mas indignei-me com aquela beatice hipócrita» 28. 

A comunicação que fazia as delícias do baetas, essa, andava pela taberna, pelo 

barbeiro-saca-molas, pelo beatério, pelo «cordel», pela rodilhice do coradouro. Numa 

sociedade obscurecida por um analfabetismo de conveniência política e religiosa, a estrutura 

dos jornais era horizontal só na medida em que os publicistas e noveleiros se preocupavam 

pouco com a opinião dos leitores e muito com a dos confrades, ora brindados com ridículos 
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tagatés ora escalavardados com formidáveis tundas. Era o indisfarçável narcisismo de que 

vivia a sociedade do elogio mútuo e do auto-elogio. Debilidades que contrastavam com 

proclamadas inteirezas de carácter . 

Independentemente das questões estruturais e das chicanas conjunturais, há que 

atender às alterações que se iam dando na concepção da imprensa como empresa. Se à linha 

editorial, mesmo que indefinida, convinha a liberdade de expressão, e até fazer dela um 

cavalo de batalha, à expansão comercial dos jornais eram as liberalidades dos anunciantes o 

que mais importava.. Nos jornais, convivia-se com Deus, nas duas primeiras páginas; com o 

diabo, nas duas últimas, aquelas onde apareciam estampadas as "tentações" do Brasil. 

Enfim, era a política do olha para o que eu digo - com os artigos de fundo - e não para o 

que eu faço. As empresas de navegação, proporcionando substanciosas receitas aos jornais, 

através dos anúncios de «viagens gratuitas» oferecidas aos labregos, emprestavam sólidos 

argumentos ao pragmatismo. 

Entre 1888 e 1898, foram 25 040 os anúncios de navegação publicados só no Jornal 

de Noticias, do Porto: todos normalmente com duas colunas de largo e outras tantas de 

alto. Também neste aspecto, o que se passava com a «escravatura branca» não era mais do 

que o retomar dos processos utilizados na escravatura negra: « Aliás, o pequeno anúncio de 

escravos foi disputado, durante muitos anos, por jornais que viam nessa fonte de renda 

razão de prosperidade. Gondin da Fonseca assinala que "de 1808 a 88 se publicaram, no 

Rio, cerca de um milhão de anúncios de escravos..."» 29. 
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2 

OS RATINHOS DO DOURO 

O brigue General Nepomuceno partiu do Porto, rumo ao Pará, no mesmo dia (28 de 

Agosto de 1837) em que, no lugar de Chão da Feira, Porto de Mós, as forças cartistas e as 

forças setembristas não quiseram bater-se, quando os comandos já tinham desencadeado a 

acção de combate 1. 

Saído de Vila do Conde a 21 de Maio, o barco fundeou no Douro a 22. José Gomes 

de Andrade era o comandante do General Nepomuceno, Manuel José dos Santos Apolino o 

seu consignatário. No mapa do movimento de entradas e saídas da barra do Douro, de 

Julho de 1836 a Maio de 1837 2, o General Nepomuceno figura uma só vez, e na data 

mencionada (22 de Maio), entre os navios mercantes surtos naquele rio - ou porque tivesse 

estado em construção, ou em reparação, nos estaleiros de Vila do Conde, ou porque fossem 

pouco habituais as suas estadias no Porto. A viagem de 28 de Agosto de 1837 seria das 

últimas feitas pelo brigue que, um ano depois, naufragaria nas costas da América 3. 

Com destino ao Pará embarcaram seis moços de Vila do Conde e dois da Póvoa de 

Varzim, todos eles com passaportes passados, "por tempo de 30 dias"- uns em 25, outros 

em 26 de Agosto de 1837 -, pelo Governo Civil do Porto. Foram eles: Joaquim Francisco 

de Oliveira (passaporte n° 255), de Vila do Conde, 16 anos, servente; Joaquim José da Silva 

(n° 257), de Vila do Conde, 15 anos, alfaiate; José António Moreira (n° 258), da Póvoa de 

Varzim, 17 anos, sem ocupação, João Fernandes (n° 263), da Póvoa de Varzim, 16 anos, 

sem ocupação, Joaquim de Oliveira Nicolau (n° 265), de Vila do Conde, 17 anos, sem 

ocupação; Manuel Gomes (n° 266), de Vjla do Conde, 20 anos, lavrador, Manuel Gomes 

de Morim (n° 269), de Vila do Conde, 12 anos, sem ocupação, José Gomes dè Morim (n° 

270), de Vila do Conde, 14 anos, sem ocupação. 

Barra fora, mais uns tantos ratinhos do Douro, como satirizara Gregório de Matos: 
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Porque os ratinhos do Douro 

São grandíssimos velhacos: 

Em Portugal são ratinhos. 

E cá no Brasil são gatos 4. 

No mesmo brigue embarcou o rapazelho Francisco Gomes de Morim, 10 anos feitos 

no dia 13 de Agosto de 1837. É dele próprio a informação 5, porque não figura o seu nome 

nos livros de passaportes emitidos, naquele ano, pelo Governo Civil do Porto 6. A 

explicação para o caso não está na pouca idade do emigrante, pois eram passados 

passaportes a crianças ainda mais novas: a título de exemplo, Pedro Martins Oliveira, 9 

anos, de Cabeceiras de Basto, passaporte n° 1408, abonado pelo padre Vicente Silva. 

O passaporte para o estrangeiro foi instituído em 1645, para o Brasil, em 1709; e, 

para o interior do reino, em 1760 - este último exigido a todo o indivíduo que saísse a mais 

de cinco léguas para fora do lugar da residência. Em termos de registo público da 

população, com incidência no movimento demográfico, «o passaporte é mesmo o primeiro 

registo a ser efectuado oficialmente, já que os restantes (registos de baptismo, casamento e 

óbito) eram obra da Igreja, para efeitos de controlo sacramental, tendo sido longo o 

processo da sua transferência para a alçada do Estado, o que só veio a acontecer, na sua 

totalidade, com a implantação republicana e a criação do registo civil» 7. Por decreto de 

18 de Julho de 1835, foi dada aos governadores civis a competência da concessão de 

passaportes para fora do reino, pelos portos de mar, ficando o administrador do concelho 

com a atribuição dos outros (internos ou de saída pela raia). Os passaportes internos 

desapareceram, oficialmente, em 1863. 

No Governo Civil do Porto, era o mesmo o modelo de registo tanto de passaportes 

para fora do reino como para passaportes internos ou de saída pela raia. As folhas do livro 

(com o formato de um razão) continham duas "fichas" individuais, cada uma delas 

repartida, por sua vez, em dois rectângulos; no da direita, o maior, a data da concessão do 

passaporte, o nome, a naturalidade, a profissão, o estado civil e o destino do titular, mais 

um espaço para indicar se ele se fazia acompanhar de alguém "abonado por documento 

competente"; no rectângulo à esquerda, três vezes menor do que o outro, o número do 

passaporte e sinais do portador (estatura, rosto, cabelo, sobrolhos, olhos, nariz, cor e sinais 

particulares). 
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2. 1. «UM FILHO DO NAVIO» ? 

A ausência de registo e o facto de, nos livros de passaportes, não figurar ambém o 

seu nome como acompanhante de nenhum dos passageiros, levam a pensar que Francisco 

Gomes de Amorim emigrou indocumentado, como «filho do navio», que assim eram 

chamados os emigrantes clandestinos. A inferência configura-se mais próxima da certeza, 

através do que ele próprio escreveu: 

«Ponho aqui, como última memória, que preciosamente guardo de minha santa mãe, 

a certidão de idade por ela mandada tirar, e que me remeteu para o Brasil, em 1837, 

no ano em que parti para aquele império» 8. 

A partir de Março de 1814, o rev° Rodrigo António da Costa Rodrigues 9 passou a 

ser o pároco da freguesia de Santo Tiago de Amorim, na qual estava incluído o lugar de A-

-Ver-o-Mar. Foi este padre quem assinou o assento de casamento (em 2 de Dezembro de 

1822) dos pais de Francisco Gomes de Amorim 10, e os registos de baptizado do escritor 

e do seu irmão Manuel, na companhia do qual emigrou para o Brasil. 

Posto perante um facto consumado, o pároco, mesmo relutante, terá passado o 

assento de baptizado, para não agravar a situação do moço? Se é que a inferência leva à 

verdade, na atitude do pároco poderá estar a explicação para a presença de uma mesma 

personagem - o padre Manuel -, em três obras de Francisco Gomes de Amorim: As Duas 

Fiandeiras, Frutos de Vário Sabor («As Roseiras do Amor») e Aleijões Sociais. Ter-se-ia, 

assim, a figura tutelar do padre Manuel como persona do pároco de Santiago de Amorim. 

Reconhecimento e homenagem não só do autor textual? 

Uma outra informação, favorecendo, também ela, a suspeita de que Francisco 

Gomes de Amorim emigrou clandestinamente, está na biografia escrita pelo seu íntimo 

amigo Rebelo da Silva: «A família foi toda assistir ao bota-fora, e encaminhou-se de 

Avelomar ao Porto. Era tal nesses dias o aperto de meios, que o poeta pediu emprestadas as 

calças de um vizinho, e ainda hoje se acusa de lhas não ter restituído, caso sério, e de eterno 

remorso. O que é certo é que, resolvendo-se de repente a acompanhar o irmão, e partindo 

com ele, as calças viram mais mundo, do que seu dono contava seguramente que elas 

vissem» 11. 
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Ter havido troca de nome ou a utilização indevida de outro passaporte são hipóteses 

a excluir, embora pudessem ser favorecidas pela presença, entre os moços de Vila do 

Conde, de um José Gomes de Morim, «mano» a quem Francisco Gomes de Amorim iria 

dedicar a poesia «A Noite»: 

Cumprirei longe de ti 

Meu malfadado destino: 

De ti. que já no desterro 

Foste como eu peregrino! 

Sócio dos brincos da infância. 

Sócio do meu padecer! 

li talvez que condenados 

Longe, um do outro, a morrer! 12 

Tal suposição é desfeita por «Testemunho de Saudade», consagrado «pelo senhor F. 

G de Amorim, à memória do seu amigo José Gomes de Amorim Júnior, e oferecido a seu 

mano M. G de A. Júnior»: 

«Fomos amigo, somos patrício, e fomos companheiro do exílio do desditoso moço, 

tínhamos dez anos, e ele tinha treze, quando, o mesmo vento, a mesma onda - e a 

mesma sorte - nos impelia para a província do Pará, onde a separação tinha - daí a 

três anos - de ser para ambos bem dolorosamente — pungente e amarga! Acabamos 

de saber que morreu - temos tudo dito - e já quanto escrevemos não se dá com o 

nosso egoísmo estóico - vivemos para Deus, e para nós - para mais ninguém. - No 

entanto consagramos este artigo de saudade a seu mano - pelo que fomos - não pelo 

que somos!» 13. 

José Gomes de Amorim, quando emigrou, não tinha 13 mas sim 14 anos, como 

consta do passaporte, uma vez que nasceu no dia 13 de Março de 1823. Baptizado no dia 

17 do mesmo mês e ano, serviu de padrinho José Gomes de Amorim, pai de Francisco 

Gomes de Amorim, «tendo feito as suas vezes com procuração o dito coadjutor João 

Martins», porque José Gomes de Amorim, sendo marítimo, tinha frequentes e demoradas 

ausências do lar 14. 
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Quanto ao tratamento de «mano» entre primos - o caso de José e Francisco - é 

típico do parentesco classificatório, aquele que «asimila en un papel determinado el de 

padre, de hermano, de esposo... de los sujetos que, por la edad, la generación, los lazos com 

el antepassado común, pueden ser más o menos confundidos; así las tias son madres; los 

tios son padres, los primos paralelos (hijo dei hermano dei padre, ou de la hermana de la 

madre) son hermanos, etc.» 15. Entre os índios, se um dos sinais de maior respeito é o 

tratamento de tio, o de irmão usa-se com desconhecidos que não se queira hostilizar, mas 

de quem se desconfia; e o mano emprega-se como prova de confiança e familiaridade 16. 

Se José Gomes de Amorim só é mano pelas razões expostas, isso não permite 

concluir que Francisco Gomes de Amorim tivesse apenas um irmão - o Manuel, nascido a 5 

de Janeiro de 1825 -, como o poeta faz crer, na dedicatória de Gighi (1852): 

« Poucas são as emendas que lhe fiz depois de representado, porque no momento de 

o copiar para a imprensa veio enlutar-me o coração a tristíssima nova da morte de 

nossa mãe. Era a ela que eu tinha desejos de consagrar este primeiro trabalho, mas 

não o permitiu Deus. Seja feita a sua vontade! [...] Hoje, sou eu a tua família e 

minha família és tu» 17. 

Contraditoriamente, em «Oremos - A meus irmãos» não só reforça a ideia de ter 

mais do que um irmão, como até sugere uma predisposição de todos para o movimento 

emigratório: 

Ai! Em breve a desventura 

Nos trará novos espinhos, 

Impelindo-nos de novo 

Para diversos caminhos... 18. 

Em Viagem ao Minho, referindo-se sempre elogiosamente ao irmão Manuel, escreve 

sem esclarecer muito: 

«Não há dois meses que ele chegou a Portugal; veio da cidade do Pará (Brasil), onde 

tem o seu estabelecimento de comércio, e veio unicamente por causa das duas 

últimas pessoas de família que lhe restam, uma das quais não via há dez anos, e 
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outra há dezassete. Empreendeu a penosa viagem de duas mil léguas somente para 

abraçar seus irmãos e viver com eles meia dúzia de meses» 19. 

As «duas últimas pessoas de família» eram, certamente, Francisco Gomes de 

Amorim e a irmã Maria Joaquina, acerca da qual há poucas referências: 

«Minha irmã Maria Joaquina Gomes de Amorim, que casou na terra, nasceu a 20 de 

Fevereiro de 1833» 20. 

A escassez de informação relativamente à irmã é compensada por um «excesso», 

enganoso, no tocante à mãe, falecida a 27 de Outubro de 1852, e que o escritor foi 

"matando", na sua obra, em períodos distintos. Pormenor perfeitamente compreensível, pois 

o texto literário não está obrigado a uma dependência analógica de um concreto texto 

• empírico: 
Mas a mãe já não vivia 

Quando o triste ali chegou; 

E deserta, muda, e/ria, 

Sua morada encontrou 21. 

A mãe, a mulher reconhecida, a primeira que nasce de nós, não é outra, porque ela é 

nosso sangue, porque somos o seu. Ao jeito lamartiniano, mulher santa sempre invocada, 

sobretudo quando ausente, também a mãe teria por função morrer, para que tudo dissesse: 

amou! 22 
- «Se rogo! Bem sei de certo 

Ó filho do meu amor, 

Que neste mundo deserto 

Só me fica imensa dor! 

Ai! eu jamais te verei... 

Se tu sem mim não morreres, 

Eu sem ti não viverei» 23. 

Ainda a mensagem da morte da mãe, em O Amor da Pátria, entretanto desfeita em 

As Duas Fiandeiras e duramente invertida em Frutos de Vário Sabor («Aventuras de um 
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Defunto»). O que todos esses textos deixam entrever é uma mãe idealizada, concebida em 

diversos estados de alma, sentidamente perdida durante 9 anos, e que o filho "matou" com 

o desgosto do exílio. Há neles, ainda, um consequente sentimento de culpa, gerador de uma 

orfandade integralizante e adentrada no uterino sentimento português do "quem tem mãe 

tem tudo, quem não tem mãe não tem nada". 

Nesta perspectiva, já em 1849 - três anos após o regresso do Brasil -, no poema que 

remata o folhetim «Jantar Literário presidido pelo sr. Almeida Garrett», Francisco Gomes 

de Amorim exteriorizava o seu sentimento de perda: 

Assim, depois de dez anos 

Até achei desenganos, 

Sobre a campa de meus pais! 24 

Mais do que analisar o problema da verdade no texto literário, importa ver que as 

palavras do escritor «instituem uma verdade que pode ser explicada, mas não verificada, 

porque essa verdade existe nas palavras, num discurso semanticamente orgânico e 

autónomo» 25. 

Seriam, pois, três os irmãos. E dizemos "seriam", porque Rebelo da Silva, que 

durante 20 anos conviveu intimamente com Francisco Gomes de Amorim, lança a confusão 

quanto ao seu efectivo número, numa inacabada biografia do amigo: «Da época, em que a 

razão principiava a amanhecer-lhe as recordações de poeta, confusas e fugitivas, apenas lhe 

avivam a saudosa e suave figura da mulher, que repousava das lidas de uma vida trabalhosa 

velando, reclinada sobre seu berço e o de seus três irmãos, o sono de inocência, que todos 

dormiam, ignorantes, ou esquecidos, dos prantos e do suor de sangue, que lhe custava a ela 

o pão quotidiano. Pobre mãe!» 26. 

2. 2. TEORIA E PRÁTICA DA EMIGRAÇÃO 

A emigração foi assim dividida pelo economista José Frederico Laranjo, amigo de 

Francisco Gomes de Amorim: enquanto às causas, emigração de causa económica directa 

e indirecta; de causa política; de causa religiosa; emigração resultante de qualidades naturais 

ou desenvolvidas na raça, de fase histórica; resultante da atracção dos que emigraram sobre 

os que ficaram, emigração de causas acidentais. Após considerar o fenómeno, ainda 



21 

enquanto à direcção, enquanto à população, enquanto à população e rapidez, Frederico 

Laranjo esclarecia que os emigrantes iam, ou porque os escravizavam, ou porque os 

contratavam, ou porque os chamavam, ou espontaneamente, ou por castigo dum delito ou 

crime. 

Por isso, a emigração era, enquanto à forma, emigração de escravos, salariada, 

independente de contrato, mas provocada por parentes ou amigos, independente de 

contrato e provocação; emigração penal. Em consideração ao tempo, podia ser temporária 

ou perpétua, e, relativamente ao destino, agrícola, industrial, artística, científica, comercial, 

para a marinha e para a guerra 27. 

Como enquadrar na teoria de Frederico Laranjo o caso de Francisco Gomes de 

Amorim? Que imperiosas razões levariam uma criança de 10 anos a emigrar para o Brasil, 

na companhia de um irmão mais velho só dois anos e meio, logo também ele ainda uma 

criança? No prefácio dos Cantos Matutinos, o escritor parece querer incutir a ideia de que, 

tal como em outras situações propícias a fazer vingar o seu querer infantil, tudo se deveu ao 

facto de ter chorado tanto e tão bem, 

«que não houve remédio senão fechar os olhos a todos os sacrifícios, lançar mão dos 

recursos extremos, e deixar-me sair pela barra fora com dez anos apenas!» 28. 

Em Efémeros, Francisco Gomes de Amorim justifica com outras razões, mais 

plausíveis e credíveis do que a simples jeremiada, a sua ida para o Brasil: 

«Entrei no mundo no meio de revoluções, que desgraçaram a minha família; o meu 

primeiro gesto foi estender a mão; nas primeiras frases que balbuciei pedia esmola 

para minha mãe, que tinha fome. Venderam-me para o Brasil...» 29. 

Se o primeiro motivo - a birra - é um tanto gedeónico, no segundo há uma 

sintomatologia de carácter depressivo adveniente nos casos de doença grave. Em 1858, o 

excesso de trabalho ocasionou-lhe «uma congestão cerebral, e desta me resultou uma lesão 

no cérebro» que, até 1891, ano da sua morte, condicionou a actividade de Francisco Gomes 

de Amorim 30. 

Dentro da teoria de Francisco Laranjo, foi a «causa económica» que levou ao 

beneplácito da mãe, a mesma causa que, para além da atracção exercida pelos emigravam 
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sobre os que ficavam, tinha actuado sobre ascendentes de Francisco Gomes de Amorim. Na 

verdade, o chamamento do mar, o apelo do longe e o sentido de errância estavam-lhe no 

sangue pelo avô paterno, pelo pai e pelos tios. Pelo avô paterno, José Gomes de Amorim, 

de alcunha Cachada, filho da mesma aldeia de A-Ver-o-Mar e que dali saiu na sua 

mocidade a correr mundo, durante largos anos. 

«Educou-se e ilustrou-se com as viagens; adquiriu alguns meios, e casou, cuido que 

no Porto ou próximo de aí. [...] Das suas peregrinações trouxera meu avô larga 

experiência, muitos desgostos e desenganos, que só minha avó sabia, por ser a sua 

única confidente; algum dinheiro, alguns livros, e o uso de se vestir à moda das 

cidades» 31. 

Também o pai do escritor viajou muito, como marinheiro que era; principalmente 

para o Brasil. Não se sabe quando, morreu algures no Atântico, em viagem da Baía para 

Lisboa: 

Recostado na amura do navio, 

Quando a lua discorre nos espaços. 

Em cada vaga que a meu lado geme 

Vejo um cadáver estender-me os braços! 

Oh! se eu fosse também amortalhado 

Nessa onda que vejo encape la r-se!... 

Talvez meu corpo, no profundo abismo. 

Ao corpo de meu pai fosse abraçar-se! 32 

Para além do assento de casamento 33, é raríssima e pouco informativa a 

documentação relativa ao pai. Pelo livro de fianças "das pessoas que abonam aquelas a 

quem se concedem passaportes", cuja abertura «se fez em Póvoa, 27 de Abril de 1810, aos 

dez de Março de mil oitocentos vinte e cinco nesta Vila da Póvoa de Varzim em meu 

escritório deu fiança dum passaporte para Caminha Manuel Francisco Nunes a José Gomes 

de Amorim por quinze dias que declaro abonou. O portador assinou. Eu, António José 

Pereira da Encarnação escrivão da Câmara o escrevi» 34. Segue-se a assinatura de José 
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Gomes de Amorim. Este passaporte interno dava para sair, sem controlo, pela raia, e por ali 

para o estrangeiro, processo muito utilizado sobretudo por pescadores e marinheiros. 

Marítimo fora, igualmente, um tio-avô: 

«Era a mais bela e mais poética figura de velho que tenho visto, depois da do meu 

venerável tio M. G. de Amorim que tendo hoje (1856) oitenta e dois anos, quando 

quer mostrar a sua agilidade sobe ainda ao vau do sobrejoanete grande de uma nau 

de três pontes» 35. 

Outro tio, irmão do pai, vivia no Rio de Janeiro, e com ele se correspondia o 

escritor, como no-lo comprova uma carta, datada de 14 de Janeiro de 1859, de Francisco 

Gomes de Amorim para António Gonçalves Dias 36. No Pará, estava já um primo, 

Manuel Martins de Amorim, para o qual o Manuel e o Francisco acabaram por ir trabalhar. 

O mar do exílio, «irmão do infinito», «rei da poesia», era, sobretudo, como disse o poeta, 

«o pai de nós todos» e , também, o devorador dos seus próprios filhos 37. 

Quanto a causas políticas para a emigração de Francisco Gomes de Amorim e de seu 

irmão, naturalmente que as houve, mas só na medida em que elas precipitaram as de ordem 

económica, uma vez que todos os tios - os do lado materno, por serem absolutistas; os da 

parte paterna, porque liberais - acabaram por se exilar, uns para o Brasil, outros para a 

índia, para escaparem a revezadas repressões e violências. 

- «Adeus, Mariana, adeus; ao marinheiro 

As batalhas da terra pouco importam. 

Ver o irmão ao irmão assassinando 

Quadros são que minh alma desconfortam 38. 

Não parece ter havido, pois, propriamente uma causa mas sim um móbil, aquilo que 

impele um acto, e que é de ordem afectiva, por oposição a motivo, de ordem intelectual. É 

sabido que os reforçadores sociais, e mais ainda os familiares, à medida que a criança se 

desenvolve vão ganhando mais importância na modelação do seu comportamento. E de uma 

forma especial, quando, como por certo aconteceu também com Francisco Gomes de 

Amorim, a criança se vê já como pessoa adulta, na petulância de substituir-se ao pai 

definitivamente ausente - situação que pode levar a acontecerem atitudes comportamentais 
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contrastantes, de "pessoa crescida", sempre bem acolhidas nas comunidades conservadoras. 

O pai do escritor morreu provavelmente em 1834, ou seja, um ano depois do nascimento da 

filha. Que o pai não era vivo em 1837, ano da ida de Francisco Gomes de Amorim para o 

Brasil, isso quase de certeza, até porque, à face do Código Civil então vigente, «só o 

homem é susceptível de direitos e obrigações», pelo que à mulher não era cometida 

competência para, por si, tomar a decisão de, por exemplo, deixar emigrar um filho menor: 

«Tinha havido já uma revolução doméstica para se consentir na partida de meu 

irmão, tio novo ainda! Em vista do meu pedido, todos puseram as mãos na cabeça, e 

tomaram minha mãe responsável, perante o céu e a terra, pelas desgraças que de 

futuro me sucedessem, se ela consentisse tamanha loucura» 39. 

A mãe era uma mulher minhota, o que significava ter peculiar natureza: «Ai de quem 

lhe bulir ou nos seus interesses ou no culto! Na igreja ou no chãozinho! Ai daquele que para 

tanto lhe investir com os filhos, com o marido, que são para ela os seus operários» 40. 

Francisco Gomes de Amorim completa o desenho com o traço duro, nada poético, de uma 

, outra verdade: 

«E muito singular a semelhança que se nota entre os tapuios e os nossos habitantes 

do Minho, onde a mulher vai para os mercados, carregada como uma besta de carga, 

e o marido, ao lado dela, a cavalo, sem levar coisa alguma que o incomode» 41. 

A marca da rudeza implacável, do recalcamento cujo carnicão finalmente pode ser 

esvurmado, nesse jeito tão minhoto de achincalhar até os seus, está nestoutro retrato: 

«Era minha mãe a penúltima de quatro filhas e quatro filhos que teve minha avó, e 

não recebeu outra educação além da que era costume dar-se naquele tempo aos 

filhos dos lavradores abastados nas povoações rurais do Minho. Muito respeito 

pelos pais, muito amor do próximo - traduzido em caridade - muita e muito cega fé e 

temor de Deus, governar a casa toda a semana que lhe tocava, e mais nada» 42. 

A orfandade, o empobrecimento dos avós paternos, os insucessos, por ele 

provocados para fugir às sovas do professor ou dos primeiros patrões, como moço de 
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lavoura e como aprendiz de cordoeiro, o não querer ser mais uma boca a sustentar; o ver 

partir o irmão e os companheiros de brincadeira, fim angustiante de uma idade 

convencionada ser a mais feliz; um machismo, de herança cultural, que não se compadecia 

com a ideia de vir a ser o único varão da família a ficar debaixo das saias da mãe, das avós e 

das de uma boa meia dúzia de tias — tudo isso, e mais uma bem minhota casmurrice no 

antegozo de uma aventura única, pesou no espírito de uma criança extremamente vulnerável 

às rudimentares técnicas de persuasão dos aliciadores que, para darem um cunho de 

veracidade às suas patranhas, tinham, em cada localidade, um «cá da terra» agregado ao 

bando: 

DOMINGOS, rindo 

Ih! Com a breca! Ó tio Matias, vossemecê, que é cá da terra, dá licença que eu lhe 

faça uma pergunta? O que ganham os senhores, levando a gente de graça? 

MATIAS 

Eu já te tenho explicado, que nós estamos encarregados de arranjar gente, que queira 

enriquecer com pouco trabalho, por que há lá muita falta de braços; o senhor 

capitão Dionísio, que é meu sócio, quero dizer, muito meu amigo, leva todas as 

pessoas que eu abonar e ninguém paga passagem senão quando tiver dinheiro com 

abundância 43. 

Ignorantes, fáceis de seduzir, os camponeses minhotos acreditavam em todas as 

balelas que os aliciadores diziam sobre o Brasil, país como não havia outro para ganhar 

muito e trabalhar pouco, cheio de mulatinhas bonitas e com muitos pretos para refrescarem 

o ar com ventarolas douradas: 

«[...] e, como eu ia a bordo todos os dias, os agentes diligenciavam seduzir-me para 

que fosse também para o Brasil, prometendo levar-me quase de graça. Incitaram 

tanto, e tão saudoso eu me sentia do irmão, que era o meu braço direito nas brigas 

escolares, que por fim pedi a minha mãe que me deixasse seguir o meu destino» 44. 
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1 
MERCADO DE ESCRAVATURA BRANCA 

O brigue Nepomuceno, que zarpara do Douro no dia 28 de Agosto de 1837, 

chegou, após 52 dias de viagem, «em que não faltaram a fome, a sede, as calmas e as 

tormentas, a essa formosa terra de Santa Maria de Belém do Pará, que tinha de ser 

testemunha dos meus altos feitos, e de me deixar um dia eternas saudades» 1. 

Uma das singularidades 2 de Francisco Gomes de Amorim é a de contrariar o que, 

em tese, seria uma característica do memorialismo romântico português: o dar-se «pouco 

relevo à narrativa dos anos de infância, privilegiando-se os acontecimentos em que, adulto, 

participou o autor, que os julga mais relevantes, por o situarem como protagonista da 

História» 3. 

O laconismo do autor - fome, sede, calmas e tormentas - na citação das condições 

de uma viagem de quase dois meses, não deixa de surpreender 4, até pelo contraste nítido 

com a detalhada e comovente descrição da sua venda, no cais da alfândega: 

«Achava-me quase só, e sem perceber ainda que estava num mercado de escravos 

brancos, e que era considerado refugo pelos entendedores! Por fim, de entre os 

compradores que me rodeavam, saiu um, vestido de pardo, e acariciou-me, pondo-

me a mão no rosto, e convidando-me a segui-lo. Então, rebentaram-me as lágrimas 

com violência; até ali suportara resignadamente a desgraça, que mal apreciava; 

tanto, porém, que me chegou a vez de partir, como os outros, sem saber para onde, 

chorei!» 5 

O normal, mesmo na escravatura branca, era acontecerem «maus tratos e privações 

durante a viagem»; logo, só saía a público o que exorbitasse do comummente sabido e 

consentido. Foi o que aconteceu com a galera Defensor, na viagem do Porto para o Pará, 

aonde chegou sem 47 dos emigrantes embarcados. Tinham morrido à fome, sede e 

espancamentos. Sob a impressão deste caso, Francisco Gomes de Amorim escreveu 

Aleijões Sociais, inicialmente intitulado A Escravatura Branca. Mais em pormenor do que 

na introdução da comédia-drama, Francisco Gomes de Amorim, daria conta, no Diário da 

Bahia, do sucedimento que lhe inspirou a peça de teatro 6. Por isso, talvez em Aleijões 
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Sociais estejam alguns dos elementos «em falta» no prefácio autobiográfico de Cantos 

Matutinos, relativamente a sucessos nos 52 dias de viagem do Nepomuceno. 

DOMINGOS 

Ladrão! Eu paguei a minha passagem!... se me trata como os que não 

pagaram e eu me sujeito a isso, é porque sei que estou aqui à sua 

mercê... porém não me bata! olhe que a paciência... 

DIONÍSIO 

Ah! tu tens a mania oratória? Hás-de ir muito longe! digo-to eu! (corre 

para lhe bater, tropeça em um cabo, cai, e todos se riem; ergue-se 

enfurecido.) Canalha! Burros! riem-se de ver cair um homem? (Todos 

abaixam as cabeças sobre as bandejas.) Cafres! (dando com o cabo em 

diversos colonos) Riam-se, labregos! Mostrem os dentes, cavalos! Basta 

de comer; levantem as bandejas! 7 

A cena passa-se a bordo da Defensora, nome intencionalmente dado à galera que, 

segundo o anúncio fixado num oleiro, tinha «grandes e excelentes acomodações e recebe 

passageiros para pagarem as passagens no Brasil» 8. Mais caricato do que brutal, o 

comportamento do comandante da Defensora é, mesmo assim, visto de um modo algo 

mesurado, facto a que pode não ter sido alheio o vínculo de Francisco Gomes de Amorim 

ao Ministério da Marinha: primeiro, como ajudante do escrivão da Pagadoria, por 

nomeação de 4 de Março de 1852; depois, em 1859, como oficial na Biblioteca, anexa à 

Escola Naval, mais tarde, como conservador da Biblioteca e Museu da Escola Naval, lugar 

em que foi aposentado no ano de 1890, a seu pedido e por a junta médica ter sido «unânime 

em o julgar absolutamente incapaz de desempenhar as obrigações do seu cargo». 

Se Francisco Gomes de Amorim tinha os seus amigos e admiradores, também não 

lhe escasseavam os inimigos e detractores, já não só na actividade literária. Para 

comprovação desta última circunstância, aquilo que o escritor anotou, muito anos mais 

tarde, à margem do despacho ministerial, de 1855, que lhe conferia a graduação de segundo 

-tenente da Armada. 

«Este irrisório título tinha contudo uma vantagem que foi quem me moveu a 
requerê-lo. Era tirar-se a patente, em vez de diploma, que, então, com direitos de 
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mercê, selo, emolumentos, etc., importava em perto de 200$000 réis. Além disto, 

dava outros direitos de reforma, que também não eram para desprezar. Mas um 

sujeito, que então era trunfo na marinha, torceu-me os negalhos, e fez que me 

fizessem apenas 2°-tenente, quando me competia a graduação de capitão-tenente, 

visto que o meu superior imediato era capitão da fragata Arovi. 0 Túlio deu por 

mim uma tunda não me lembro já em quem, no jornal que então redigia; e eu nunca 

fiz uniforme, nem dei importância à coisa» 9. 

Escarmentado, Francisco Gomes de Amorim, aquando da polémica com Pinheiro 

Chagas, a propósito de Garrett - Memórias Biográficas, não deixou de sublinhar: 

«Declaro, por dever de lealdade, que o Sr. Pinheiro Chagas era já ministro [da 

Marinha], quando saiu o meu último tomo; e que, pelo menos em público, não 

praticou acto algum que me prejudicasse» 10. 

Por estes ou por outros motivos, Francisco Gomes de Amorim terá feito deslocar 

para a galera inglesa [Elisabeth os requintes de malvadez reservados aos emigrantes, tais 

como o banho de alcatrão no cabelo, as solas untadas com sebo e o gancho do cadernal 

engatado a um estropo passado debaixo dos braços da vítima, para mergulhos no mar: 

«Os algozes içaram Pancrácio até meia altura da verga, e, arriando de repente a 

adriça, largaram-no ao mar. Içaram de novo e repetiram a judiaria. Ao quinto banho 

notaram que o desgraçado perdera os sentidos. 

- Stop! (pára!) - gritou o mestre» 11. 

1. 1. DESPREZADOS À PARTIDA, INJURIADOS À CHEGADA 

Característico da emigração portuguesa para o Brasil era que, no justo momento em 

que se fazia ao mar, o emigrante começasse a sentir-se um apólida: de Portugal, 

despachavam-no com o ferrete de mais um brasileiro, no Brasil, recebiam-no com as farpas 

do asco, do escárnio e do insulto: 

UM PRETO 

Oia os marinheiro! 
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UMA PRETA 

Ohé! Qui di bicudos! 

OUTRA PRETA 

Chega os galego! 

UMA MULATA 

Marinheiros, pés di chumbo!... 12 

A cena decorre no mercado público, cais dos Mineiros, no Rio de Janeiro, cidade 

que Francisco Gomes de Amorim conheceu, quando mais não fosse nas escalas da viagem 

de ida e da de volta. 13. A cor local é transmitida pela comunicação intracénica (incluindo 

as falas), privilegiada por Francisco Gomes de Amorim e censurada pelos que queriam ver 

no aparato cenográfico, ou no linguajar dos pretos, tão-só uma maquilhagem destinada a 

disfarçar malformações textuais. 

OUTRA, com uma panela embrulhada em panos 

Chega, ó gentes! Óia o mocotó, qui stá dizendo comei-me. 

UM PRETO PEQUENO, com um feixe de canas de açúcar 

Quem quê chupa cáná doce! 

UMA PRETA, com um panelão à cabeça 

Ai eh! Quem gosta di come coisa bom, chega ós quitute de 

quingombó, com macaco di prego! 14. 

Às críticas que lhe faziam, Francisco Gomes de Amorim respondia que as 

decorações e vestuários eram auxiliares de toda a composição dramática, pois convinha que 

o espectador fosse transportado sem violência, apenas se levantasse o pano, ao lugar onde 

ia passar-se a acção, e se identificasse com as pessoas que a desempenhavam. 
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«Não havendo a mais escrupulosa atenção com os acessórios, perde-se muitas vezes 

o efeito geral, com prejuízo do autor e dos actores, que, por muito talento que 

tenham nunca poderão fazer aceitar pelas plateias as figuras heróicas de Alexandre 

ou Carlos Magno, se os vestirem de fraque e chapéu redondo» 15. 

Francisco Gomes de Amorim elegia um teatro em que, como viria a defender 

Artaud, «a encenação não deve ser concebida nem valorada como uma mera refracção no 

palco do texto dramático preexistente, mas como a matriz insubstituível da autêntica 

linguagem teatral» 16. Só num apropositado espaço cénico de cor local é que se 

compreenderá, portanto, o entrosamento feito por Francisco Gomes de Amorim de certas 

nuanças da lusofobia, em que a expressão verbal é o suporte primeiro da agressividade, 

como no-lo comprova a quantidade de dicionarizados apodos atirados aos portugueses 

pelos brasileiros: abacaxi, boaba, cabreado, calcanhar-de-frigideira, candango, caneludo, 

canalha de portugueses, chouriço, cotruco, cupé, cutruca, galego, jaleco, japona, labrego, 

marabuto, marinheiro, maroto, marreta, mascate, matruco, mondrongo, novato, parrudo, 

pé-de-chumbo, portuga, puça, sapatão, talaveiro, etc.,etc.. 

Marinheiro, pé de chumbo 

Calcanhar de frigideira; -

Quem te deu a confiança 

De casar com brasileira ? 17. 

Penalizado, o escritor comentaria: 

«É uma das muitas e muito amáveis cantigas com que nos brindam por lá. Se em 

Portugal se dissesse aos brasileiros a milésima parte dos apodos afrontosos com que 

eles nos mimoseiam, que diria a sua imprensa? Já os gracejos inofensivos de um ou 

dois jornais portugueses, aliás censuráveis, fizeram com que alguns periódicos do 

império - tais como a Marmota, o Guaycurû e outros - tocassem à degola contra 

nós! Que faria se lhes recambiássemos as finezas que deles recebemos todos os dias 

na sua terra?» 18 

Do teatro de Francisco Gomes de Amorim tem-se dito que, excepção feita a 

Fígados de Tigre, obedece a uma estafada e tediosa feição social moralizante, com forte 
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carga panfletista. Mais do que um teatro social, o de Francisco Gomes de Amorim será um 

teatro da prevalência do valor, «un signe distinctif (positif ou négatif) attribué à l'issue 

d'une comparaison qu'un évaluateur effectue entre une chose à évaluer et une norme [...] 

Matériau priviligié de l'oeuvre, la valeur est aussi ce qui menace de périmer l'oeuvre en la 

datant et en la démodant» 19. No seu afã de uma melhoria material e moral da humanidade, 

e bem assim do seu aperfeiçoamento intelectual e moral, o escritor não deixaria de se 

identificar, de algum modo, com o doutrinário maçónico, como membro que foi de uma 

loja da Confederação Maçónica; loja essa que reunia três dezenas de membros dentro das 

faixas etárias dos 20-25 e 26-30 anos. A esmagadora maioria dos membros era natural de 

Lisboa, sendo tipógrafos, seis; estudantes, três, proprietários, dois; chapeleiros, dois, 

funcionários públicos, dois; fabricantes de sedas, dois. E mais um elemento de cada uma 

destas profissões: gravador, puncionista, seringueiro, militar, ferreiro, caixeiro, armeiro, 

ourives de prata, fundidor de tipos e torneiro. Francisco Gomes de Amorim era um dos 

chapeleiros 20. 

1. 2. AMIZADE RESSENTIDA 

A história das relações entre portugueses e brasileiros «não é só a história de uma 

longa amizade, fraternidade, cordialidade; é também a história de ressentimentos, lamúrias, 

queixas, amuos e até ódios, pontuais ou seculares» 21. Não estando no âmbito deste 

trabalho aprofundar, sequer em termos históricos, a lusofobia ou a brasilofobia, apenas se 

fará referência a algumas das revoltas, havidas no Brasil, com mais explícitas características 

antiportuguesas e reveladoras de forte antipatia contra os comerciantes e proprietários 

portugueses, e até contra caixeiros. 

Em 1835, deu-se a Revolução dos Cabanos, em cuja fase de estertor ainda se viu 

envolvido Francisco Gomes de Amorim, como oportunamente se referirá. Na Balaiada do 

Maranhão (1838-1841), os conflitos pelo poder e a insatisfação social dos muitos pobres 

humilhados pelos poucos ricos geraram um movimento de rebelião que, em Maio de 1839, 

levou à ocupação da cidade de Caxias, donde os revolucionários enviaram a São Luís as 

suas exigências, uma delas impondo a expulsão dos portugueses. A Revolução Praieira, de 

que a Setembrada e a Novembrada (exigia-se, nomeadamente, a expulsão dos portugueses 

solteiros) foram antecedentes, eclodiu em 1848 e o seu programa fixava, no ponto 4, que o 

comércio a retalho fosse só para os cidadãos brasileiros, face ao monopólio que os 
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portugueses exerciam no comércio pernambucano e nas pequenas actividades industriais e 

artesanais. Motins, assassínios e saques às lojas, em Recife e Olinda, tornaram-se 

frequentes. Depois da Praieira, «nenhum outro movimento de dimensão semelhante 

explodiu no Brasil, durante o resto do século XIX. Os conflitos passaram a ser travados em 

âmbito parlamentar, numa disputa elitista pelo poder, que ficaria por muito tempo 

dominado pelo Partido Conservador» 22. 

Esta a razão pela qual, entre 1852 e 1853, a «Guerra dos Chouriços» se desenvolveu 

mais ao nível da diplomacia e da imprensa dos dois países. O governo brasileiro usou os 

chouriços, suspeitos de fabrico falsificado, como processo de chamar a atenção para os 

moedeiros falsos. A reboque das acusações surgiram propostas de medidas tendentes à 

nacionalização do comércio, como a apresentada, a 24 de Agosto de 1855, pelo deputado 

Francisco Carlos Brandão, em que, nomeadamente, era elevado a 300$000 réis o imposto a 

aplicar às lojas e outros estabelecimentos que tivessem mais de um caixeiro estrangeiro 

(leia-se português, claro!). Francisco Gomes de Amorim, como a seu tempo se verá, 

recriminou, publicamente, propostas do deputado brasileiro. 

A «classe caixeiral» era então composta quase exclusivamente de portugueses. Na 

sua conhecida biografia de Casimiro de Abreu (expoente literário da «classe caixeiral», na 

qual o jovem Machado de Assis tinha numerosos amigos e confrades), Nilo Bruzzi esclarece 

que dos «caixeiros do comércio» fazia parte o pessoal de escritório, distinguindo-se dos 

«caixeiros de armarinhos», que trabalhavam nas casas varejistas, e dos «caixeiros de 

armazém» pertencentes, como o nome indica, aos estabelecimentos de secos e molhados» 

23 

Muito possivelmente, como já se disse, um «filho do navio», Francisco Gomes de 

Amorim começou a trabalhar, aos 10 anos de idade, para um taberneiro, por nome José 

Maria Fernandes. 

«Bom homem, porém que me deu bastante pancada, ainda que, devo confessá-lo, 

não era sempre imerecida» 24. 

Ser patrão, português e bom homem! Isso era excepção à regra. Os piores patrões, 

os mais bárbaros para os jovens caixeiros, eram precisamente os portugueses, sobretudo os 

naturalizados brasileiros. 
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Tal como João Isidro, certamente que Francisco Gomes de Amorim desembarcara, 

no Pará, «com socos de amieiro e calças de bombazina; mas fora-se transformando pouco a 

pouco, e ao cabo de alguns anos já não consentia que lhe tosquiassem o cabelo à maneira 

dos frades leigos e usava uma niza de ganga azul, que não lhe ficava de todo mal» 25 

Como todos os caixeiros, foi moleque leva-pancada, porque naquele tempo ainda se podia 

desancar à vontade qualquer marçano: 

«Por muito que ele berrasse, não se incomodava a polícia, nem a justiça, para acudir 

às aflições alheias. Quem lhe doía gritava. Era o único direito das vítimas. E esse 

mesmo, derivava de não haver quem fosse à mão aos algozes. O povo, que ouvia os 

brados e lamentos, parava, às vezes, indignado defronte das portas onde se fazia a 

execução. As autoridades não intervinham, senão em caso de ser necessário 

dispersá-lo por ele manifestar, nalgum ímpeto de generosidade, a sua desaprovação: 

- E o senhor a surrar o escravo - diziam uns. 

- E o patrão a bater no caixeiro - emendavam outros. 

E tudo estava dito» 26. 

Estes caixeiros eram rapazelhos que, garantia-se, cheiravam a sarro, tinham crostas 

de lixo agarradas à pele, o que os fazia mais trigueiros, cabelo como tojo, piolhento e com 

um «peido» a espreitar por debaixo do boné ensebado e posto às três pancadas; pés negros 

de tanta saburra e tão pouca higiene. Eis o tipo do português criado pelo Brasil; «um galego 

mais, que nos veio roubar». Só Deus sabia como aqueles galegos viviam e morriam. Mas, 

apesar de tudo, acabavam por ser divertidos: 

MARTHA 

Ai, que graça tem o bicudinho! 27. 

Quando as gentes estavam menos precatadas para isso, aparecia uma ovelha ranhosa 

no rebanho dos bicudinhos, um daqueles nada fáceis de assoar, dos de gancho, como veio a 

sair Francisco Gomes de Amorim cujo «pundonor nacional» lhe fazia quebrar as cabeças 

dos pretos ou pretas que insultassem o seu país ou a sua pessoa: 
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«Serviam-me de armas os pesos da balança, os copos, as garrafas, e, nos grandes 

apuros, cortava as dificuldades, saindo para a rua e correndo o agressor à pedrada. 

De dois resultados que isto podia ter um era sempre infalível, no caso de haver 

cabeça quebrada: ou eu comprava à força de aguardente o silêncio da vítima ou a 

palmatória se encarregava de me cortar os voos de tão despropositada 

heroicidade !»28. 

De modo algum aquele moço era chão donde rebentasse um «brasileiro». Um «mão-

furada», sim, um «galego» que, mais cedo ou mais tarde, iria voltar à santa terrinha cheio de 

cotão nos bolsos. Fora isso, gente pacífica. Temíveis e temidos eram os aventureiros, os 

fadistas, os vivaços na ciência do baralho, os escroques e os proxenetas, como Pancrácio 

Longuinhos, personagem da homóloga e muito imaginativa narrativa realista de Francisco 

Gomes de Amorim. A esses, a felicidade ficava-lhes sempre tão à mão e tão ao alcance dos 

pés, como a denominação de Quebra-Bunda se colava com a maior propriedade à fazenda 

onde o Pancrácio só tinha por canseira meter na ordem, à chicotada, 50 escravos negros e a 

sua não menos negra proprietária - a masoquista Felicidade. O pontapé na sorte esteve no 

coice dado à doida pelo bardino, e que, por este entretanto ter morrido, foi desabar sobre 

seu filho Longuinhos José, em forma de cobra de cascavel. 

Mas também havia aqueles emigrantes - a grande maioria - com quem a sorte nada 

queria; ou, se queria, era sempre para infortunar. Que o dissesse António Ferrugem! 

«Não me lisonjeie; o que eu estou é caboculo; mas se algum pesar tenho por isso, é o 

de não ter vindo meter-me a tapuio logo que cheguei ao Brasil. [...] Suprimi a pátria 

e os sapatos; fiz economia de sentimento e de capital! Chamo-me António Ferrugem; 

nasci no Porto e vim para o Brasil muitos anos antes da independência deste país. 

Por mais de vinte vezes arranjei alguns tostões, que os ladrões me comeram, e outras 

tantas voltei ao trabalho, como um burro de carga!» 29. 

Peste maior, insuportável, era o «brasileiro», aquele que acabava por se impor à 

consideração apenas pelos cabedais alforjados - sabia-se como?! -, e que daria origem a um 

modelo social e literário repulsivo. Depois de ter esfomeado coiro e cabelo, no regresso às 

berças esse burro de sorte continuava a ser motivo de gozo geral e o bombo-de-festa de 

quem tinha uma pena e um tinteiro à mão. Francisco Gomes de Amorim, conhecedor das 
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fraquezas que, as mais das vezes, estavam por detrás de certas ostentações broeiras, 

sabedor do primarismo cultural dos que tinham sido bem sucedidos no abanar da árvore das 

patacas, remava contra as sucessivas marés de xenobofía e de endofobia que, lá e cá, faziam 

o gozo dos prelos. 

«Para os que não padeceram nunca as agonias do desterro, os dias de penoso 

trabalho, as noites em que o sono se afasta temeroso dos olhos que choram 

incessantemente - com saudades da pátria, da mãe que nos adorava, do ninho 

amado, que nesses dolorosos instantes trocaríamos por todas as maravilhas do 

universo, - será sempre incompreensível tudo quanto há de amargo nos bens que se 

adquirem por esse modo» 30. 

Este assunto tocava-lhe a corda sensível do «eu», tornava-o repetitivo, como 

repetitiva era a satirização do «brasileiro». Não se pense, todavia, que Francisco Gomes de 

Amorim silenciou sempre críticas ou que engoliu sarcasmos: 

«Posto na rua, pelo patrão, com uma boa sova, apareceu-nos muito vexado, dali a 

dias, e tivemos de o sustentar por subscrição, até que foi para o Brasil. Ah! Se ele 

está vivo, se é porventura algum desses grandes homens que por aí passeiam hoje, 

ricos e viscondes, e se tiver a suprema ventura de saber soletrar estas linhas, lembre-

se de que deve a sua fortuna aos seus amigos da travessa do Forno, e mande, ao 

menos, dois perus a cada um. Infelizmente, poucos restamos já desses felizes 

tempos!» 31 

E porque nem todos os regressados se deixaram fazer «brasileiros», mesmo tendo 

voltado milionários, Francisco Gomes de Amorim mete a ridículo, continuamente, as 

comendas e os processos para as fazer chegar aos peitos impantes de patriotismo gotoso 

dos portugueses «di lá»: 

«E, nestas condições, conta comigo: serei titular. Ao Pedro e ao Manuel do Lameiro, 

não mandes fitas: ignorando a utilidade delas, seriam capazes de as pôr nas cabeças 

dos bois, o que seria escândalo» 32. 
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Francisco Gomes de Amorim, se não foi atingido pela «febre da comenda» também 

não se livrou da fama. No meio de uma prescrição clínica, o notável Sousa Martins dizia ter 

sido informado de que «o meu amigo é ... nobre Conselheiro (ao que se diz...)», tendo 

Francisco Gomes de Amorim redigido o seguinte comentário, na carta do famoso médico: 

«Correu por vezes, com fartíssima insistência, que eu estava feito conselheiro! E 

toda a gente começou a chamar-me por esse nome, com o que, nos primeiros 

tempos, confesso ter-me assanhado. Até em correspondências oficiais, que me eram 

remetidas das secretarias de Estado, vinha a qualificação. Era realmente para dar 

urros! Mas, por fim, serenei; e hoje deixo-me chamar impunemente, conselheiro, 

doutor, comendador - tudo quanto eles quiserem sem me escandalizar, limitando-me 

a dizer com os meus botões que perdoo a todos porque não sabem o que fazem... 

nem o que dizem» 33. 

Camilo presta homenagem ao amigo: «No Brasil deve ser muito conhecido aquele 

romance [O Amor da Pátria] dedicado ao snr. Visconde de S. Salvador de Matosinhos, a 

quem Amorim exalça à honrosa categoria de chefe da colónia portuguesa. Eu ainda não 

consegui ouvir deprimir-lhe o carácter aos seus conterrâneos provindos de lá! É preciso que 

ele seja de uma honradez invulnerável e refractária à maledicência» 34. 

1.3. A ESCOLA DO PARÁ 

Aos 12 anos de idade, o moço Francisco Gomes de Amorim envergonhou-se por 

não saber 1er (andara cinco anos na escola e de lá saiu sem conseguir saber assinar o nome 

ou soletrar duas letras), e aplicou-se ao estudo com tanta dedicação, que conseguiu 

aprender em poucos meses. 

«O primeiro livro que me foi às mãos, e que há-de ter um dia, em outra parte, um 

capitulo especial, era a História de Carlos Magno. Eu não lia só para mim; queria 

auditório; e era pouco escrupuloso na escolha dele! A quantos pretos, tapuios e 

mulatos apanhava, nas ocasiões em que meu patrão saía de casa, comprazia-me em 

1er a morte de Roldão, e eles desatavam num berreiro de choro, tão feio e temeroso, 

que vexaria o próprio Adamastor! O segundo livro que possuí, intitulava-se 

Lusíadas, de Luís de Camões» 35. 
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À distância de 160 anos, como será de imaginar a vida dum caixeiro, no Pará? A 

mesma que teria em Portugal, porque a "escola", portuense, muito conservadora, era a de 

cá e seguia para lá, inamovível, sacralizada: «Era uma vida dura! [...] Os empregados, 

sobretudo os marçanos e caixeiros, passavam o seu bocado» 36. A vida do marçano do 

Pará só não se comparava em tudo à do seu colega do Porto, porque, já nos tempos de 

Francisco Gomes de Amorim, não havia ali caixeirinho português, e até brasileiro, que não 

recitasse o Camões, especialmente os versos que começam: «Saudade, gosto amargo de 

infelizes». 

Haverá exagero nas palavras de Francisco Gomes de Amorim? Nos períodos de 

engajamento mais intensivo, os serviços consulares denunciaram como sendo analfabeta a 

massa de serviçais e trabalhadores rurais que desembarcavam no Rio de Janeiro, dando 

conta, porém, de uma situação bem mais lisonjeira na zona do Pará, «aonde a tradição 

comercial portuguesa continuava a impor-se». Jorge Fernandes Alves cita Francisco Gomes 

de Amorim como um exemplo vivo e muito conhecido da aprendizagem escolar, no Brasil, 

por parte destes emigrantes, o qual «partindo para o Pará, pelos 10 anos de idade, mais ou 

menos analfabeto, dez anos depois regressa a Portugal, com o patrocínio de Garrett, 

tornando-se escritor de mérito, autor de uma numerosa bibliografia, aonde perpassam 

frequentemente os dramas da emigração» 37. 

No entanto, Francisco Gomes de Amorim atribui só ao autodidactismo, e não à 

ajuda da escola, o desenvolvimento das suas capacidades intelectuais. E é tão 

surpreendente, que, em Viagem ao Minho (1855), obriga a prestar vénia à sua precocidade. 

Aos 14 anos, diz, ele e os colegas liam e comentavam o Camões com a audácia e 

desembaraço dos mais abalizados críticos. Notavam incorrecções no Bocage, achavam 

dureza em Ferreira, e de Sá de Miranda diziam que ele nunca se devia ter metido a poeta! 

Ao Bernardes perdoavam tudo, pela harmonia. Francisco Gomes de Amorim já fazia versos 

que eram lidos pelos rapazes da sua idade; e diz ter feito tantos versos, que era coisa para 

cinco volumes 38. Desse arsenal saíram muitas das produções publicadas em O Jardim 

Literário. Tudo basófia? Poderá haver algum excesso de brio, mas, em circunstância 

alguma, falta de inteligência. 

Em O Marinheiro cujo tempo da diegese é "184...", Francisco Gomes de Amorim 

comenta, a propósito de uma sua viagem ao Maranhão, e no regresso da qual o Carolina 

naufragou, quando aproava à barra do Pará: 
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«A existência de um caixeiro na cidade do Pará tem as suas penpécias, porém, 

regularmente, a única distracção que tem é a leitura. Tinha eu a este tempo travado 

relações com um mancebo brasileiro, a quem emprestava livros e ele a mim» 39. 

As precárias condições financeiras não lhe permitiam comprar livros nem frequentar 

escolas. Confessou mais tarde a um amigo, ao recordar esses tempos, que não tinha lido 

senão dois livros, quando o irmão lhe emprestou Os Lusíadas. A impressão produzida por 

essa leitura foi tal, que, antes de a ter concluído, e passando à porta dum livreiro, pediu a 

quem ia consigo dinheiro emprestado, para comprar o livro 40. 

Parece suficientemente provado que, no Pará, havia um alfobre de jovens talentos 

que muito se exercitavam na poesia. Ainda em Viagem ao Minho, Francisco Gomes de 

Amorim fala de A. Morais da Silva Ramos que, também moço, igualmente «fora levado às 

praias do Brasil, onde a sua musa juvenil lhe inspirou as primeiras composições. Acabou por 

regressar a Portugal, decidido a substrair-se à monotonia da escrita comercial» 41. E, em 

Fígados de Tigre, faz larga referência a António Moutinho de Sousa que, no Brasil, se 

notabilizou como actor. 

Em 1860, Francisco Gomes de Amorim publicou um trabalho sobre Poetas 

Portugueses no Brasil. A possível série ficou-se pelo primeiro número 42, o que não 

permitiu haver informações, certamente de interesse, sobre portugueses que tinham 

emigrado para o Brasil, ansiando maior conforto económico e outros horizontes para as 

suas aspirações literárias: 

«Da cidade do Porto, de Viana, de Braga, e de outros lugares da província do 

Minho, que antigamente não exportavam senão escravos brancos para os mercados 

do novo mundo, partem agora, e quase diariamente, mancebos, ricos apenas de 

talento, que não achando na terra natal facilidade de cultivar as letras, e de adquirir 

ao mesmo tempo os meios duma honesta subsistência, a vão procurar entre os seus 

irmãos de além-mar, cuja língua, religião e literatura se confundem com as da 

pátria. Naquele grande império, o comércio não tem horror à leitura; lêem-se com 

prazer os bons versos e o caixeiro da mais modesta quitanda sabe de cor Os 

Lusíadas» 43. 
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O primeiro biografado seria Francisco Gonçalves Braga - «O Gonçalves Braga, 

morto no desterro como caixeiro» 44, que, no Rio de Janeiro, publicou Tentativas 

Poéticas, em 1856, e foi presidente do Grémio Literário Português. Como Macedo Junior e 

Afonso Messeder, Gonçalves Braga morreu alguns meses antes do comum amigo Casimiro 

de Abreu. Rio de Janeiro dos tempos em que «uma carta de el-rei o senhor D. Pedro V, ou 

do grande historiador Alexandre Herculano, era mandada copiar em letras de ouro sobre 

cetim azul, e emoldurada, para assim guarnecer a biblioteca dos amadores dos bons livros, e 

dos que sentiam orgulho de ter nascido neste heróico canto da peninsula» 45. 

Respirar Brasil não era, contudo, uma aspiração apenas de poetas. Rafael Bordalo 

Pinheiro, pouco dado a exílios, partiu para o Rio de Janeiro, no dia 29 de Agosto de 1875. 

O que o levou até ao outro lado do Atlântico está na carta escrita a Francisco Gomes de 

Amorim, na véspera da abalada: 

«Parto amanhã para o Rio de Janeiro com um contrato vantajoso e com esperanças 

de fazer alguma coisa mais do que tenho feito aqui. É difícil e doloroso o 

afastamento da família, mas que se lhe há-de fazer? O país não cuida em remunerar 

os nossos esforços e não há remédio [...] senão emigrar em busca de fortuna» 46. 

1. 4. O AMIGO ANTÓNIO GONÇALVES DIAS 

Enquanto ia engrossando o número dos portugueses idos para o Brasil, na 

esmagadora maioria dos casos por debilidades económicas, foi diminuindo o dos brasileiros 

que, quase sempre por motivações culturais, vinham a Portugal ou dele se serviam como 

porta de entrada na Europa. 

Em 1837, ano em que Francisco Gomes de Amorim emigrou, António Gonçalves 

Dias estava em Portugal, à espera de se matricular na Universidade de Coimbra. O 

português nasceu a 3 de Agosto de 1827; o brasileiro, a 10 de Agosto de 1823. Aquele foi 

caixeiro, no Pará; Gonçalves Dias, também caixeiro, mas por pouco tempo e com estatuto 

especial, na loja do pai, em Caxias. 

Poucos anos antes de Francisco Gomes de Amorim ter lido a História de Carlos 

Magno a pretos, tapuios e mulatos, já a Gonçalves Dias, «passando por Caxias, nas suas 

longas jornadas pelo sertão, pediam que lhes lesse alguns capítulos da História de Carlos 
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Magtio e seus Doze Pares de França, livro que quase todos, entusiastas das aventuras e 

façanhas, costumavam trazer consigo sem que, no entanto, o soubessem len> 47. 

Em 1843, António Gonçalves Dias, ainda em Coimbra, compôs a «Canção do 

Exílio»; em 1842, Francisco Gomes de Amorim, na foz do Rio Negro, «O Desterrado» (in 

Cantos Matutinos, p. 51); e, em 1843, «Uma Noite - Nos sertões do Brasil, em 1843», 

poema publicado, no ano de 1847, em O Jardim Literário 48. Na leitura comparada dos 

textos é possível encontrar semelhanças em contrárias correntes de saudade que o Atlântico 

fundiu numa mesma e profunda vaga estética 49. 

Os dois poetas conheceram-se em Lisboa - quase certo em 1856 50 -, quando 

António Gonçalves Dias, encarregado pelo seu Governo, empreendeu uma viagem de 

estudo pelos países europeus com o ensino mais bem organizado, para futura consideração 

dos métodos pedagógicas que melhor e mais facilmente se adaptassem às realidades 

brasileiras. Quais margens dum mesmo rio da vida, as duas existências passaram a correr 

paralelas, servindo-se da epistolografía como ponte, o que, no entanto, não seria de todo 

conseguido; ou por desencontros, ou por mudanças domiciliárias, ou porque os 

intermediários não fariam chegar, atempadamente, as cartas aos seus destinos: 

«Até hoje não sei se o recebeste ou não, visto que não tomei a ter notícias tuas. Não 

sei também para onde devo escrever-te, e por isso ainda esta vez me parece que 

incomodarei alguém para te enviar esta. Se a receberes escreve-me logo, e diz-me se 

recebeste o dito artigo, ou se queres que tome a mandá-lo no caso contrário» 51. 

Serra Gomes não seria o correio ideal, pois, em 13 de Novembro de 1858, Francisco 

Gomes de Amorim volta a insistir, estranhando que Gonçalves Dias não tivesse recebido as 

cartas que mandava para a Alemanha. Nessa correspondência, o escritor português 

comunicava o seu casamento e o nascimento de uma filha: 

«Nada soubeste e custa a crer que o Serra Gomes sendo aliás tão bom moço, e teu 

amigo, não te enviasse as minhas correspondências. Eu tinha recebido uma carta 

tua, dizendo-me que mandavas para Lisboa 5 exemplares dos teus Cantos, para eu 

distribuir; respondi, e repeti por vezes, perguntando-te onde os devia ir procurar mas 

nunca tive resposta; nunca recebi os livros, nem sei ainda hoje se os mandaste ou 

não» 52. 
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António José Serra Gomes, primeiro marquês de Penafiel de juro e herdade e 

segundo conde do mesmo título pelo seu casamento com a segunda condessa e primeira 

marquesa de Penafiel, Maria da Assunção da Mata de Sousa Coutinho, nasceu no 

Maranhão, a 30 de Dezembro de 1819, e morreu, em Berlim, aos 30 de Dezembro de 1891. 

Senhores de grande fortuna e de fastuosos hábitos de vida, os marqueses de Penafiel deram 

sumptuosas festas no seu palácio de Lisboa, frequentadas, inclusive, pelos soberanos. Em 

1875, foram os marqueses residir para Paris e, em 1885, Serra Gomes foi escolhido por 

Fontes Pereira de Melo para representar Portugal em Berlim. 

O facto de estarem editadas cartas de Francisco Gomes de Amorim para António 

Gonçalves Dias provará que, afinal, Serra Gomes não foi assim tão mau correio quanto dele 

dizia o poeta português 53. A última carta (conhecida) de Francisco Gomes de Amorim 

tem a data de 14 de Janeiro de 1859. Custa a crer que, até 1864, ano da morte de António 

Gonçalves Dias, nenhuma outra correspondência tivesse sido trocada, mesmo levando em 

conta a enfermidade do escritor português, a errância de António Gonçalves Dias pelo 

Amazonas, em missão do Instituto Histórico e Geográfico, e a doença grave que trouxe o 

poeta brasileiro de novo à Europa. De ruptura não se pode falar, pois no poema 

«Memento», escrito em 1864, há toda uma sensibilidade que dificilmente resistiria a cinco 

anos de total ausência de notícias. Ou, se calhar, precisamente por causa disso! 

Enfim, Gonçalves Dias, 

Poeta brasileiro, 

E amigo verdadeiro, 

Fecha o comboio feral. 

Da sua terra amada 

Junto ás amenas plagas 

Foi receber nas vagas 

Sepulcro e funeral 54. 

Francisco Gomes de Amorim gostava de falar da amizade e admiração que tinha por 

Gonçalves Dias; e não lhe era menos grato ouvir elogios, de comuns amigos, ao grande 

poeta brasileiro: «Vous terminez, si j'ai bonne mémoire par celui de Gonçalves Dias. Ah! 

J'aime à le dire combien celui-là avait d'aptitudes diverses, et souvent de véritables élans de 
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génie!.... que son âme était tendre et vigoureuse à la fois. Qu'il était bon, droit et 

courageux, dans la souffrance! - Je le vois encore quittant Paris à demi éteint par la maladie, 

reprenant parfois sa sérénité affectueuse, pour consoler ses amis; mais ses amis parmi 

lesquels j'étais heureux de me compter, ne pouvaient s'y méprendre: les larmes intérieures, 

se mêlaient à leur sourire, quand ils parlaient au malade! » 55. 

Gonçaves Dias morreu, no mar, à vista do porto de Alcântara, no dia 3 de 

Novembro de 1864,. Gomes de Amorim na tempestuosa madrugada de 4 de Novembro de 

1891. 
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NOTAS 
1 Francisco Gomes de Amorim, Cantos Matutinos, p. 35. Ainda que elogiando a formosura de Belém, o 

escritor raras vezes - ou talvez só uma - descreve a cidade. Esse, pois, um dos interesses de «O Marinheiro -

Fragmentos de Viagem», publicado, em 1849, em O Jardim Literário. Cf. AD, pp. l i a 20. 

2 Duas outras singularidades reconhecidas a Francisco Gomes de Amorim; ter sido «o inventor da poesia 

marítima em Portugal» (Cf. AO, p. 16 - «À Beira da Sepultura de Francisco Gomes de Amorim», por José 

Francisco Laranjo, elogio póstumo publicado em O Instituto, vol. XXXIX - Dezembro 1891, 2a série n° 6, 

Coimbra); e a de haver sido, certamente, o primeiro poeta português a cantar intensamente o Amazonas 

3 Paula Morão, «Memorialismo», in Dicionário do Romantismo Literário Português, Caminho, 1997, pp. 

315 a 319. 

4 Na crítica a Aleijões Sociais, publicada em A Folha - Microcosmo Literário, n° 10, 2" série, Coimbra, 
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2 

«A NATUREZA É ISTO!» 

O pequeno caixeiro Chico, ao fim de algum tempo ao serviço dos taberneiros José 

Maria Fernandes e José Maria Pais, e também do primo Manuel Martins de Amorim, em 

Belém do Pará, entrou a odiar as suas ocupações. O desejo e a curiosidade de conhecer as 

grandes florestas, que estavam perto, mordiam-no noite e dia. 

«E depois de vários episódios e vaivéns, fui para o rio Xingu trabalhar na borracha. 

Ali deixei o Joaquim Moléstia, na companhia do qual tinha ido, e fui para a de José 

António Carmelo. Com este subi o Amazonas, por onde andei uns 4 anos» 1 

Encontrara a pátria do seu pensamento e do seu deslumbramento. Criança, iria 

extasiar-se com os «espectáculos da infância do mundo» 2, não menos deslumbrantes para 

adultos. O missionário Félix Martins, depois de ter escapado, por obra e graça de um 

crucifixo de metal amarelo, da voracidade antropófaga dos mundurucus, entrou 

triunfalmente na missão de Sipotuba, acompanhado por cinquenta homens vestidos de 

nudez. Félix Martins não desejara uma tal exibição de usos e costumes adâmicos, mas, à 

vista das belas formas dos guerreiros, interrogava-se sobre o porquê de estar num «par de 

calças o mais significativo triunfo obtido pela civilização sobre a barbárie». Ao ver o 

desempenho de corpo dos selvagens, o padre teve dificuldade em imaginar os jogos 

olímpicos disputados por hércules de sobrecasaca, duvidou da serventia das estátuas gregas 

e romanas, estremeceu por não se ter lembrado nunca de que o belo na arte era 

incompatível com o pudor. Pedindo perdão a Deus de tais desconchavos, o missionário 

acabaria por sentenciar: 

«O sublime só existe na natureza..É verdade que a natureza...A natureza é isto!» 3. 

Na enlevo do missionário estava a comunhão profunda da natureza com a alma 

humana, como diria Alexander Von Humboldt, para quem a geografia física devia incluir a 

«físiognomia da natureza», isto é, o estudo da capacidade que possui a natureza, em zonas e 

regiões diferentes, para produzir na alma do observador impressões características -
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exactamente como a forma exterior de um corpo humano revela a um observador atento o 

seu carácter interior. Se a natureza tende, toda ela, a produzir um carácter regional 

específico, a físiognomia da vegetação era a causa principal da impressão deixada por uma 

paisagem na alma dum observador 4. 

Francisco Gomes de Amorim viveu quatro anos nas florestas, conheceu-as «na idade 

em que as imagens das coisas e das pessoas se gravam na alma para sempre». Uma tal 

circunstância autorizava-o a criticar os pintores franceses, por julgarem que bastavam dois 

troncos saindo de entre ramarias confusas, uns calabres de nora, e outros cabos de 

andaimes, cruzados sobre eles, a fingir cipós, e quatro folhas de bananeiras ou palmeiras, 

para se fazer a ideia de uma selva primitiva. 

«Ah! se eles compreendessem que diferença vai do vivo ao pintado! [...] Tudo nos 

anuncia, como diz o ilustre Humboldt, um mundo de forças orgânicas em 

movimento 5. 

Ferdinand Denis doeu-se com as críticas feitas aos «faiseurs de couleur locale», que 

não viram ou que observaram de modo ligeiro o Amazonas. E apontava, como exemplo 

oposto àqueles que Francisco Gomes de Amorim reprovara, o artista Auguste St. Hilaire 

cujas pinturas tinha por exactas e conscientes, até pelo escrúpulo que ele punha na maneira 

de escrever os nomes adoptados pela língua geral. Denis reconhecia, no entanto, que 

Francisco Gomes de Amorim tinha autoridade para criticar: «Vous avez en vous, cher 

Monsieur, un don précieux, vous avez erré dans les forêts de votre enfance, vous vous êtes 

initié aux usages des Indiens, vous serez placé a nombre de ceux qui ont voulu reproduire 

sincèrement la nature physique et morale d'un des plus beaux pays qui existe sous le ciel. Il 

y a déjà bien des années que ma faible voix a convié vos compatriotes à marcher dans cette 

voie. Persévérez, vous aurez indubitalement des lecteurs reconnaissants» 6. 

Confessando que também a sua pena sentia-se tão impotente quanto o lápis e o 

pincel dos artistas franceses para dar uma ideia aproximada dos verdes prodígios do 

Amazonas, ainda assim Francisco Gomes de Amorim convida o leitor, em O Cedro 

Vermelho II 7, a embrenhar-se com ele na floresta virgem, numa visita ciceronizada por 

palavras enleantes e cortantes como cipós: dolichos, echites, passifloras, gesnerias, sibipiras, 

cedros, assacus, salsaranas, sapucaias, jacarandás, jasmins e japacangas, serpentes, sardões, 
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besouros, jaguáras, susuaranas, jeraracas, sucurijus, ciciar de ventos, sussurrar de águas, 

sombras, jactos de sol. 

«Nenhum escritor estrangeiro descreveu as coisas do meu país como V. Excia o fez; 

e com que brilhantismo!» - reconheceria Luís Guimarães 8. 

O Amazonas apresentava-se como a apoteose epidíctica da natureza, a cena do 

grande teatro do mundo, onde se desenrolava a história caótica dos progressos da 

civilização. O frontespício do Atlas Géographique et Physique du Nouveau Continent, de 

Humboldt, proclama, precisamente, a chegada da civilização ao Novo Mundo, expressa nos 

mapas e quadros estatísticos. Minerva, deusa do conhecimento e das artes, oferece um ramo 

de oliveira a um guerreiro azteca vencido, enquanto Mercúrio, deus do comércio, dá o 

braço ao índio. A legenda enumera os três presentes da civilização com que, segundo Plínio, 

o Jovem, a Grécia Antiga doou a Europa: as artes, a literatura e os cereais. A Europa seria 

para o resto do mundo o que a Grécia fora para ela. 

Numa das notas do volume II de O Cedro Vermelho - a LXI -, notas essas em que o 

leitor sente em absoluto a abolição do tempo e do espaço num Amazonas cuja dimensão é 

bem superior aos 158 anos que nos separam daqueloutro Amazonas visto, sentido e vivido 

por Francisco Gomes de Amorim, o escritor, aluvial na riqueza de pormenores e na 

abundância de conhecimentos, verbera Paulo Marcoy. O viajante francês escrevera que a 

vida, a riqueza e a alegria tinham fugido do Amazonas, quando a verdade era que elas ali 

ainda não haviam chegado ao grau de esplendor que lhes prometiam os tesouros da região. 

A idade de oiro que Paulo Marcoy julgava passada, sem nunca ter existido, viria com 

certeza um dia 

«[...] e, então, em vez das povoações que provocaram agora epigramas ou calúnias 

de um ignorante, o mais prodigioso rio do mundo verá sentarem-se nas suas 

opulentas margens as cidades soberbas e florescentes, e substituírem pelas 

maravilhas do engenho humano os aspectos grandiosos da natureza inculta» 9. 

Esse fora já, anos antes, o sonho de Humboldt, ao falar de canais ligando Buenos 

Aires e Bogotá ou atravessando o istmo do Panamá, de barcos a vapor navegando no 

Orenoque, de cidades populosas enriquecidas pelo comércio, e de campos cultivados pelas 

mãos de homens livres, lá, onde, à época da sua viagem, não se encontrava senão floresta 

impenetrável e terras inundadas. Mas se, por um lado, Francisco Gomes de Amorim anseia 
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pelo dia em que nas ribas do Amazonas surgirão palácios, por outro não quer que o rio 

perca a harmonia das solidões, os perfumes, os hinos, os verdores que brotam do seu solo 

poético e florido: 

Oh! não, meu rio! não te civilizes, 

Pois vive em tua virgem natureza 

Uma imagem de Deus, uma grandeza, 

Que leva para os céus a aspiração; 

E das cidades, onde o vício reina. 

Onde o dinheiro como Deus se adora, 

Foge a religião consoladora, 

Porque Deus vive só na solidão 10. 

O conflito de alma gerara-se no poeta, por saber que aquilo que diferenciava o 

Ocidente, e não permitia colocá-lo no mesmo plano dos estados bárbaros, era o capitalismo 

enquanto impossibilidade de permanecer no aquém duma fronteira, enquanto passagem para 

além de toda a fronteira; era o capitalismo, como regime de produção económica, 

justamente o espaço ilimitado, para o qual nada era impossível, senão o de não ser em si 

mesmo o seu próprio fim. Máquina de produzir, a sociedade industrial era, por isso mesmo, 

também uma poderosa máquina de destruir. A acção do progresso, da civilização, nenhuma 

barreira podia ser levantada, tudo era útil, tudo devia ser utilizado, tudo teria de ser 

produtivo, duma produtividade levada ao seu potencial máximo de intensidade. Para a 

cultura ocidental, etnocida e etnocidária, tudo podia e devia transformado e aproveitado: 

espaço, natureza, mares, florestas, subsolo, raças, sociedades, indivíduos 11. 

No século XIX, marcadamente industrial, século em que se fazia dinheiro de tudo e 

em que só se procuravam as comodidades da vida, criara-se a ideia de que os males do 

século deveriam ser levados aos outros, por muito maus que fossem, seriam para eles o 

melhor dos bens. Uma tarefa necessária, exigida pelo humanismo inscrito no coração da 

cultura ocidental. E porque assim devia ser, os fins justificavam os meios de sufocar, 

inclusive, vozes incómodas como a de Brás, tapuio mura. 
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«Começa à beira deste bosque o país da minha independência. Com que direito 

entram nele os que nasceram na cidade? Quem os chama? Quem lhes pede a sua 

civilização, os seus costumes, os seus inventos e o seu governo tirânico?» 12. 

Produzir ou morrer passara a ser a divisa do Ocidente que considerava o índio não 

destinado pela Natureza à vida social, uma vez que a independência pessoal era um 

elemento imprescindível à sua felicidade. Consentia-se em que o índio se distinguiria dos 

animais pela sua maior inteligência, pela consciência de ser livre e não submetido ao 

instinto, e pela faculdade de se aperfeiçoar tida em potência e que nunca teria podido 

desenvolver. O problema era o de sempre: a civilização queria obrigar o índio a trabalhar e 

este, dispondo de meios de subsistência, recusava-se. 

«Ah! os bichos do seu país são ainda mais felizes do que a gente! Que luxo de 

alimentação variada! Agora é que eu acho a explicação do motivo por que os índios 

não querem que os civilizem! A civilização obriga-os a trabalhar; e quem tem tantos 

meios de subsistência, não precisa matar-se» 13. 

Em 1873, com base no recenseamento oficial de 1817 e 1818, seriam 500 000 os 

índios que vagueavam pelos sertões e matas virgens do centro do Brasil, «completamente 

perdidos para a sociedade que está sujeita, entretanto, às suas correrias e devastações» 14. 

Equacionada apenas nos seus pontos extremos, a questão estava longe de obter a 

unanimidade de opiniões: alguns escritores brasileiros consideravam os índios selvagens 

absolutamente incapazes para a vida civilizada; outros julgavam-nos aptos para tudo. Estes 

queriam que deixassem os índios entregues ao seu destino; aqueles, que se empregassem a 

força, a guerra e a escravidão, para os domesticar: 

«E doloroso, porém, ouvir afirmar não só que os índios tendem a extinguir-se, mas, 

que se eles não forem susceptíveis de civilizar-se, devem ser exterminados! E o voto 

do presidente da grande república da América do Norte, na sua última mensagem ao 

congresso (1873), e de um eminente escritor brasileiro» 15. 

Francisco Gomes de Amorim toma a defesa do «selvagem primitivo» e, insurgindo-

se contra os que consideram necessário eliminar os índios, por se duvidar da possibilidade 
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fie os domesticar, estranhava que o homem conseguisse submeter à força da vontade e da 

paciência a ferocidade nativa dos animais, e não houvesse quem dispensassse aos índios a 

paciência e a humanidade que tinha para com os irracionais: 

«Deixem-nos ao menos morrer em paz, com os seus usos e costumes bárbaros; 

porque neles é menos de espantar a semelhança de feras, do que em homens 

civilizados e cristãos a crueldade, com que violentamente os despojaram do solo e 

agora lhes ameaçam a vida» 16. 

As populações indígenas continuavam a estar entre dois fogos: o do genocídio e o 

do etnocídio. Se o termo genocídio reenvia para a ideia de «raça» e para a vontade de 

exterminação duma minoria racial, o do etnocídio aponta para a destruição sistemática da 

sua cultura, dos modos de vida e de pensamento de gentes diferentes daquelas que 

empreendem a destruição. «En somme, le génocide assassine les peuples dans leur corps, 

l'ethnocide les tue dans leur esprit» 17. O discurso religioso, evangelizador, implicava 

duas certezas: a de que a diferença - o paganismo -, por inaceitável, devia ser refutada; e a 

de que o mal dessa má diferença podia ser atenuado, senão mesmo abolido. Estava-se 

perante uma atitude etnocidária optimista: o Outro, mau à partida, é suposto perfectível, 

reconhecem-se-lhe meios de se elevar, pela identificação, à perfeição que representa o 

cristianismo. O resultado pretendido é o de levar o indígena da selvajaria para a civilização, 

pelo caminho da verdadeira fé. 

No discurso laico, os índios são seres humanos como os outros, mas a vida 

selvagem que levam nas florestas condena-os à miséria e à infelicidade. Ajudá-los a 

libertarem-se da servidão, a elevarem-se à dignidade de cidadãos, para participarem no 

desenvolvimento da sociedade e desfrutarem dos seus benefícios - eis a grande tarefa. «La 

spiritualité de l'ethnocide, c'est l'éthique de l'humanisme» 18. 

Na analogia com o hagiológio, a onomástica das principais personagens índias de O 

Cedro Vermelho e de Os Selvagens deixa transparecer este entrechoque de conceitos. 

Lourenço, mártir também ele como o seu santo patrono, é exterminado na resistência à 

civilização, no enjeitar o amor que esta lhe oferece na pessoa da branca Matilde - nome 

duma pseudo-santa -, na perseverança nos «seus usos e costumes bárbaros», na cega 

convicção de que, como sentenciaram os sábios tupis, os índios ficavam como a tartaruga 

voltada no areal com o peito para cima, ao associarem-se com os brancos 19. 



56 

Por sua vez, Romualdo Goataçara ( caminhante, peregrino, passeador, em tupi), 

reencarnado no dr. Diogo Peres de Molina de O Remorso Vivo, como o santo onomástico 

abjurará as tentações demoníacas da vingança, código de honra dos mundurucus, trocando 

o tangapema pelas armas cristãs da caridade e do perdão. Em Romualdo Goataçara e sua 

irmã Porangaba - Gertrudes pelo baptismo, como a santa padroeira das índias Ocidentais, e 

também ela virgem e mártir - está a distância que vai da civilização ao estado selvagem, da 

inteligência esclarecida à inocência bruta. 

Cedro Vermelho e Goataçara, como todos os outros jurunas e mundurucus, eram 

perfectíveis, mas só Romualdo soube elevar-se, por identificação, às excelências que o 

cristianismo representava também para Francisco Gomes de Amorim: 

«Civilizar o imenso vale do Amazonas por meio do cristianismo; levar a palavra de 

Deus ao interior dos milhares de rios que o fecundam; ir dizer aos povos que o 

habitam, que devem amar-se uns aos outros, parece-me tentativa digna de universal 

aplauso, e ainda só como tentativa, credora dos maiores elogios. [...] Gloria in 

excelsis! Cantarão em breve os viajantes ajoelhados sobre a tolda; e, de ambas as 

margens florentes, as povoações contritas responderão com uma só voz: Hosana! 

Hosana! Saudando o venerando bispo, que as levantou das misérias terrenas até à 

compreensão do amor eterno e misericordioso» 20. 

2. 1. A FLORESTA VIRGEM 

A natividade brasileira de Francisco Gomes de Amorim foi na cidade de Belém; o 

seu baptismo, no rio Xingu. O volume e a densidade do ciclo amazónico no conjunto da 

obra do autor dizem-nos não ser indiferente que assim tenha acontecido. Mas, ainda mais 

que do desenvolvimento e da força , falam os seus livros de uma genuidade selvagem, pois 

os raros elementos civilizacionais não passam da sugestão, cénica, de uma casa (O Cedro 

Vermelho), engolfada num ambiente sertanejo, ou de um armazém e de uma fazenda a dois 

passos da floresta (Ódio de Raça). Porque no resto - em Viagens pelo Interior do Brasil e 

na primeira parte de Os Selvagens - domina a todo-poderosa Amazónia, 
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Imenso templo, majestoso, augusto, 

Erguido pelas mãos do próprio Deus! 

Tendo milhões de cedros por colunas, 

E por tecto as abóbadas dos céus! 21 

A primeira vez que assistiu a um arroteamento, monstruosa hécatombe vegetal, teve 

vontade de chorar. Na nota LVII de Ódio de Raça, descreve como, depois te fazer a cara 

a centenares de árvores, tapuios e pretos, por ordem de fazendeiros, derrubavam a machado 

todo o arvoredo que ocupava a extensão dos terrenos marcados: 

«Ao estalarem as derradeiras fibras, que sustinham ainda de pé os troncos 

da primeira fila, ouviram-se ranger dolorosamente os músculos dos outros 

todos; a solidão soltou um gemido selvagem, medonho e aterrador, a que 

responderam com mil gritos desconhecidos; a terra tremeu, ao caírem-lhe 

sobre o seio filhos de tantos séculos; e um silêncio de morte anunciou, após 

curtos instantes, que havia terminado a agonia da selva!» 

Francisco Gomes de Amorim - ele o confessa - foi para o Amazonas, aos 13 anos de 

idade, completamente ignorante, dotado apenas de uma excelente memória. Achou-se entre 

índios de diversas tribos, com os quais viveu quatro anos, sem nunca lhe ter ocorrido a ideia 

de, um dia, vir a aproveitar o que visse e ouvisse: 

«Recebi as impressões diante dos factos, sem pensamento reservado que me 

fizesse ver diferentemente da verdade; e todos quantos apontamentos pude 

escrever, passados alguns anos, foram tomados a tempo em que a minha 

memória me era ainda fidelíssima, e quando eu começava a 1er nas 

narrações dos outros notícias e descrições que estavam, pela maior parte, 

em desacordo com tudo o que eu tinha visto» 22. 

Com uma tal matéria-prima, generosamente oferecida, Francisco Gomes de Amorim 

projectou, mais tarde, fazer um estudo dos índios, do seu carácter, costumes e ideias 

religiosas, dos lugares que habitavam e da «utilidade para o Brasil em civilizar tais entes». 

Os centros de população, como Belém, Alenquer, Monte Alegre, Santarém ou Óbidos, não 
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estavam nos seus planos. Mas também não será neles, «onde já a civilização os obliterou, 

que havemos de ir estudar os costumes e as usanças de uma raça inferior, pura ou 

mesclada» 23. Não fez o estudo, mas deixou muitos elementos dispersos, tanto pela obra 

literária como pela produção jornalística. É tal a abundância de informação, que nenhum 

critério se dará por satisfeito com esta ou aquela opção. As dificuldades em abarcar a vasta 

matéria são acrescidas do estudo comparativo a que a tarefa obrigaria, pois Francisco 

Gomes de Amorim vezes sem conta chama a capítulo obras e autores consagrados: 

«O que não se compreende é um Dicionário de Botânica Brasileira, feito e 

coordenado por brasileiros, avolumado com descrições de plantas de outros países, 

relativamente pobríssimo das do seu, e sem uma explicação acerca dos nomes 

indígenas, que nem sempre dá com a melhor ortografia! Desculpem-se estes reparos 

a um amigo do Brasil, que deu 4$000 réis pelo dicionário de que está falando, e 

ficou furioso por não achar nele muitos nomes de vegetais do seu conhecimento, 

vulgares no Pará e no Amazonas» 24. 

Nem mesmo António Gonçalves Dias escaparia à palmatória, como nos casos da 

Mãe-d'Água e da descrição de guarumá, planta de que são extraídas as talas com que se 

tecem os paneiros: «Guarumã, arbusto, de cuja casca se faz tipititi» - informa o poeta de Os 

' Timbiras. Comentário de Francisco Gomes de Amorim: 

«A respeito de clareza, vê-se como até os homens de maior talento usam de 

parcimónia e laconismo» 25. 

Amigos e conhecidos rendiam-se aos seus conhecimentos sobre o Amazonas e 

prestavam-lhe homenagem: «[...] falava disso como nós acerca do Castelo Melhor; não 

havia campina, lago, planta, clareira, que ele não conservasse de lembrança, não havia até 

bichos de que ele se esquecesse, e com isso divertia o auditório, dizendo o nome deles em 

tupi, conforme suas cores e tamanhos; sabia do sertão como nós do Chiado; comera, 

: bebera, vivera no mato; a barbárie, para ele, era como para nós a vizinhança!...» 26. 

Se as didascálias e as notas de O Cedro Vermelho constituem um abundante 

repertório de todo um Amazonas, e dos usos, costumes e tradições da suas gentes, em 

«Viagens pelo Interior do Brasil» há o insólito de uma demorada visita a uma taba de 
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juninas, povo primitivo que, passados 56 anos, Henri Coudreau considerou à beira da 

extinção, reduzido que já estava a pouco mais de uma centena de indivíduos, entre mansos, 

civilizados e errantes. 27. 

Por sua vez, Júlio Castilho, numa carta escrita a Francisco Gomes de Amorim a 

propósito de O Cedro Vermelho, referindo-se ao II volume confessa: «[...] é uma floresta; 

não há nexo, nem ordem, nem simetria, como há num jardim do rígido Le Nôtre, num 

tratado de Quintiliano, ou numa epístola de Boileau; mas a desordem mesma a que as 

referências forçaram os assuntos daquela quase monografia, dá-lhe uns aspectos 

imprevistos, variados, sedutores. O meu amigo conhece a fundo a corografia, a fauna, a 

flora daquelas inextricáveis regiões; é um guia seguro no labirinto, é quase um gentio 

(civilizadíssimo ainda assim), gentio de casaca, gentio cujo tejupar elegante e confortável se 

estabeleceu nas imediações do grande Amazonas lisbonense do Chiado» 28. 

Também nas notas de Ódio de Raça e em «Viagens pelo Interior do Brasil» não há 

um percurso definido, nem ordem cronológica; antes a desordenação, o arranjo floral em 

que os elementos se acumulam aparentando semelhanças e diferenças, como brotados 

espontaneamente da natureza. O que o leitor sente, ao meter-se nos dédalos, é, chegando a 

um sítio, uma irresistível vontade de se fazer anunciar em tupi - xe oicó goataçára (eu sou 

viajante) - e prosseguir a marcha da leitura até outro sítio distanciado do primeiro por 

dezenas de notas sem ligação, mas que, também elas, fazem da estrada a melhor estalagem. 

Francisco Gomes de Amorim pensava que o Amazonas era digno de um estudo que 

«[...] abrangesse a posição geográfica onde habita cada nação, a verdadeira 

denominação desta, sua origem, língua ou dialecto, usos, costumes, tradições, ideias 

religiosas, e tudo enfim quanto interessa à etnografia» 29. 

Nos textos «amazónicos» de Gomes de Amorim está muito do interesse da sua obra. 

Mas, perspectivá-los apenas pelo lado da curiosidade etnográfica, também nisso será não ter 

no devido apreço que, como escreveu Clifford Geertz, contrariamente às concepções 

"naïves" da ciência, nenhum saber, nenhum modo de conhecimento é independente das 

categorias e das formas pelas quais chega à expressão, à comunicação 30. 
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( 
2.2. DIVINDADES SERTANEJAS 

A conservação da própria vida era a única religião das diversas tribos de gentios que 

habitavam nos rios Xingu, Amazonas, Tapajós, Madeira e Negro. De um modo geral, os 

índios selvagens não tinham nenhuma teogonia, nenhumas crenças, nem quaisquer ideias 

cosmogónicas. 

Já em 1549, escrevendo da Cidade do Salvador, ao Dr. Navarro, seu mestre em 

Coimbra, Manuel da Nóbrega dizia ser «de grande maravilha haver Deus entregue terra tão 

boa, tamanho tempo, a gente tão inculta que tão-pouco o conhece, porque nenhum Deus 

tem certo, e qualquer que lhes digam ser Deus o acreditam» 31. E José de Anchieta, na 

«Informação do Brasil e de suas Capitanias - 1584», a propósito dos «Costumes dos 

Brasis» esclarece que «nenhuma criatura adora por Deus, somente os trovões cuidam que 

são Deus, mas nem por isso lhes fazem honra alguma, nem comummente têm ídolos nem 

sortes, nem comunicação com o demónio» 32 Também Fernão Cardim afirma que «têm 

grande medo do demónio, ao qual chamam Curupira, Taguaigba, Mâchera, Anhangá [...]; 

não no adoram, nem alguma outra criatura, nem têm ídolos de nenhuma sorte» 33. 

Dos deuses, ou do que quer que fosse que houvessem adorado, ficara-lhes só a 

memória das palavras: tujá, tupán ou tupána, e gernút, para significar deus; caraibébé, como 

representação de arcanjo ou serafim; e juripari na evocação do diabo, do anjo mau. 

A imaginação dos índios selvagens supria a ausência de deuses e do seu culto no 

fascínio pelos mistérios e prodígios de que a Curupira e a Mãe-d'Água eram as expressões 

maiores. Curupira, diz Francisco Gomes de Amorim, utilizando a definição de António 

Gonçalves Dias, no seu Dicionário da Língua Tupi, é «espírito mau, que habita nas 

florestas». Esclarece, todavia, que, na crendice dos tapuios e até mesmo de muitas famílias 

brancas, a Curupira é o espírito, o génio, a mãe, o deus, ou diabo, que habita nos bosques, 

assim como a Oiára é a deusa das águas. Os indígenas viam na Curupira a figura de um 

rapaz nu ou de uma rapariga tapuia nua que passava a vida a desencaminhar aqueles que se 

aventuravam a penetrar nas florestas. Aparecia em figura de tapuio às mulheres que se 

perdiam na floresta; e na de tapuia aos homens. A atracção era irresistível e as pessoas 

desapareciam infalivelmente nos bosques. Era sobretudo nas matas virgens que se corria o 

risco de encontrar a Curupira. Apenas o explorador de gomas ou óleos se afastava 

cinquenta metros das margens dos rios, quando queria voltar andava tempos infindos, e, 

pensando que ia directo ao lugar donde saíra, internava-se cada vez mais. Acabava por 
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passar uma noite horrível, em cima de uma sucupira ou de um cumaruzeiro, gigantes 

vegetais da selva, ameaçado pelas onças, por serpentes, por milhões de insectos e 

apedrejado com cocos de sapucaia pelos macacos. Se chegasse vivo ao dia seguinte, largava 

as gomas e os óleos preciosos, pelo roubo dos quais a Curupira o castigara, apagalhando-

lhe a picada, desviando-lhe o sol e sumindo-lhe o rio. Mesmo os tapuios, perfeitos 

conhecedores do mato, temiam que a Curupira os extraviasse. Por isso, até os mais 

instruídos faziam tecidos de cipós: estrelas, rodelas e pequeninas cestas de cipó ou talas de 

guarumá entrançadas, que iam largando pelo caminho. Os índios acreditavam que a 

Curupira, desejosa de aprender o modo por que eles faziam aquelas peças, se entretinham a 

desmanchá-las. Era quanto bastava para as vítimas se escapulirem. índio que não soubesse 

fazer os entraçados, nunca mais seria visto. Os dois romances «Viagem do Anhangapi» 34 

precisam, exactamente, o sumiço que Curupira dava àqueles e àquelas que ousavam entrar 

nos seus arvoredos. 

Ainda mais curiosa e intrigante é a crença na Mãe-d'Água, Oiára, ou Uiára, que 

António Gonçalves Dias diz ser uma náiade moderna 35, um espírito que habita no fundo 

dos rios, uma mulher formosa com longos cabelos que lhe servem como de vestido, olhos 

com inexplicável fascínio, e voz tão harmoniosa, que ninguém que a escute resiste à 

tentação de se atirar às águas, para que de mais perto a possa ouvir e contemplar. Tem uma 

vantagem sobre as sereias: formas perfeitas. E delas também se distingue pelos fascínios da 

formosura e da doçura da voz, e por atraírem especialmente os meninos. 

Francisco Gomes de Amorim corrige o amigo: a Mãe-d'Água nem é somente uma 

mulher formosa, nem procura atrair principalmente os meninos. E, conforme lhe apetece, 

um tapuio ou tapuia de rara beleza, e fascina, indistintamente, todas as pessoas. Entre os 

índios (e até entre muitos brancos) era crença geral que Oiára tinha muitas cidades 

submarinas, povoadas por todos os mortais vítimas dos seus atractivos. A tradição poética 

dizia que, muitas vezes, os remadores sentiam as águas soltar gemidos. Os que se 

comoviam eram seduzidos por um rosto moreno de inegalável beleza, coroado de cabelos 

negros que flutuavam ao som da corrente. Enquanto o remador, encantado, se atirava ao 

rio, ouvia-se o ladrar de cães, o cacarejar de galinhas, o cantar de galos, e outros ruídos 

mais misteriosos e sinistros 36. 

Ferdinand Denis, que escreve Uaiuara e não Oiára, confundiu, segundo Francisco 

Gomes de Amorim, as atribuições da Mãe-d'Água, tornando-a menos poética do que a 

fazem os índios. O escritor francês tinha, na verdade, uma versão completamente diferente: 
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o Uaiuara, semelhante aos demónios das raças germânicas, que o designam pelo nome de 

Kobolds, aparecia sob a figura de um homem pequeno, ou de um corpulento cão com 

longas orelhas pendentes. Ferdinand Denis aceitou com elegância a crítica de Francisco 

Gomes de Amorim: «Je n'hésiterai pas croyez-le bien à faire mon profit de vos observations 

et si je trouve le temps de réimprimer le petit volume intitulé Le Monde Enchanté 

Cosmographie et Histoire Naturelle Fantastiques du Moyen Âge, dont on ne trouve plus 

depuis longtemps un seul exemplaire dans le commerce, je saisirai avec empressement 

l'occasion d'y consigner votre légende indienne si bien dite de la mãe da água. Ce sera une 

heureuse circonstance pour moi que celle qui me permettra de citer un nom Portugais 

honoré dans les sciences et dans les lettres» 37. 

A lenda da Oiára é uma fabulosa narrativa, de 66 páginas 38, de um caso 

testemunhado pelo jovem patrão Chico, quando, em 1840, foi convidado por Joaquim 

Moléstia, para ir ao rio Xingu explorar o fabrico de borracha, na companhia de Joaquim 

Carioca e de seis ou sete tapuios e três mulheres. 

As despesas do fantástico e do sobrenatural do episódio correm por conta de um 

não menos prodigioso piaga ou pajé. 

i 

«Apesar de o suspeitar charlatão, confesso que ele foi para mim e os meus doentes 

um homem útil; e nas suas cerimónias burlescas há alguma coisa de que não se pode 

escarnecer, porque essa coisa desconhecida dá a saúde» 39. 

Piaga, pajé, mago, adivinhador, padre cantor, médico e curador, era o sábio por 

excelência entre os índios do Brasil. Ao lado do chefe, incitava os guerreiros para o 

combate, citando-lhes as façanhas da tribo e cantando as suas glórias. Diz José Veríssimo 

que o pajé, o piaga dos cantos dos poetas, o feiticeiro, o médico (e, para o selvagem, 

médico e feiticeiro são a mesma coisa), o adivinho dos tupis-guaranis, sobreviveu ao deus 

de quem o quiseram fazer sacerdote 40. Dos símbolos do pajé fazia parte o maracá, um 

cabaço com buracos, dentro do qual os piagas metiam pedras de várias cores, búzios ou 

outros objectos que fizessem barulho. O maracá tinha uma haste, que servia de cabo, 

enfeitada com penas de arara, tucano, mutum e de outras aves de cores brilhantes. Em 

ocasiões de guerra, o maracá ia na proa da canoa com o chefe da tribo. O pajé agitava-o 

furiosamente cada vez que dava um salto, certamente para incutir ânimo aos guerreiros. A 

morte do pajé e a perda do maracá eram prenúncios de derrota. 
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Em rigor, não se poderá concluir pela inexistência absoluta de religião entre os 

índios. Francisco Gomes de Amorim diz que, «em todas, as tribos do Pará e do Amazonas, 

há um charlatão chamado pajé ou piaga, que é o sábio por excelência». Ora, a antropologia 

não desdenha situar ao lado da dimensão social da religião as manifestações a-religiosas da 

magia (a-social) e auto-religiosa da feitiçaria (anti-social). Ao pretender captar as forças 

visíveis ou invisíveis, a fim de as integrar na rede das acções humanas, a magia é religião, na 

medida em que o mago é o sacerdote. Mas religião a-social, porque assente no ocultismo 

das forças invocadas e na manipulação de técnicas tendentes ao apropriamento do sagrado. 

O feiticeiro situa-se fora da sociedade, porque a relação mantida com o pseudo-sagrado 

gera a anomia. Por sua vez, os conselhos da taba ou aldeia, reunidos à volta do trocano ou 

tambor nacional, e obrigados a ritos secretos, ou o culto mortuário dos juninas 41, podem 

ser vistos como realizações do agrupamento religioso. Quando Francisco Gomes de 

Amorim, referindo-se ao pajé que conheceu, diz «suspeitar ser charlatão», e, com isso, 

estabelece a dúvida, e não a certeza, não faz ruptura total com antropólogos que 

consideram errado apodar assim o piaga. Os seus truques, que são reais e dos quais o pajé é 

consciente, inscrevem-se num contexto de crenças a que ele próprio, o grupo e os doentes 

aderem. E, para esses antropólogos, neste facto está a explicação da eficácia terapêutica do 

pajé 42. 
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3 

PRETOS, TAPUIOS E MULATOS 

Baena, enumerando sete castas de gente que formavam, em 1833, a população da 

província do Pará, diz que de todas elas a menos populosa era a dos brancos. Na capital do 

Amazonas, então da comarca de S. José do Rio Negro, numa população de 4 188 

habitantes, apenas 664 eram brancos. A região amazónica brasileira, que toda formava a 

província do Pará, em uma população de 149 854 habitantes tinha 29 977 escravos e 32 759 

índios, o que perfaz uma soma de 62 736 homens de cor. Baena classifica somente os índios 

puros aldeados ou vivendo nas cidades e não os mamelucos, que procedem da mescla dos 

brancos com os indianos. Primeiro, o branco cruzou-se com o índio, depois, o negro com 

este, com aquele, e com os diversos resultados destes sucessivos cruzamentos, donde 

resultou a grande mistura de sangues que produziu o curiboca (branco e índio), o mameluco 

(curiboca e branco), o mulato (branco e preto) e o cafuz, cafuzo ou carafuzo (preto e índio) 

e ainda outros de entrelaçamento destes. «O amoroso português, ao invés do inglês do 

Norte, e muito felizmente para o Brasil, não repugnou enlaçar-se, legitimamente ou não, 

com a selvagem filha do país» 1. 

No desembarque, em Belém do Pará, o rapazinho Francisco Gomes de Amorim, 

emigrante nascido e criado no ambiente ultraconservador duma aldeia minhota dos inícios 

do século XIX, certamente nunca teria visto tanto preto ao mesmo tempo. O seu 

subconsciente acusaria essa estranheza, senão choque, na descrição da venda de «escravos 

brancos», no cais da alfândega, dando evidência a um preto que lhe dirigiu a palavra «numa 

língua quase bárbara», a perguntar-lhe como é que se chamava e "se o queria servir!", e a 

um outro preto, roto e descalço, que carregou sobre os olhos o boné que a criança tinha na 

cabeça, «com grandes risadas e aplausos dos seus patrícios e amigos presentes» 2. Um 

terceiro preto, «elegantíssimo» escravo que o caixeirinho Chico besuntaria com manteiga 3, 

merecerá do escritor o protagonismo devido a quem, embora involuntariamente, acabou por 

alterar o rumo da sua vida. Passados dois anos, embrenhado no Amazonas, Francisco 

Gomes de Amorim viu «factos atrocíssimos e repugnantes» que o levariam a soltar um 

«brado de indignação contra o mais cínico e afrontoso de todos os vícios sociais» - a 

escravatura. 
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Preocupados em inventariar e classificar os seres vivos, os homens de ciência dos 

fins do século XVIII - inícios do século XIX não encontraram respostas precisas, no 

Génesis, para questões como: Deus criou o negro simultaneamente com as aves e os 

répteis, ou, no sexto dia, ao mesmo tempo que o homem? Era a linguagem ou a cor da pele 

que traçava a verdadeira fronteira entre o homem e o animal? A indefinição suscitava não só 

problemas filosóficos e morais, mas também religiosos, pois as sociedades esclavagistas 

cristãs começavam a inquietar-se com a coexistência de um direito ao genocídio e de um 

dever de evangelizar. 

Nos meios retrógrados e crendeiros, estes sobressaltos nem se punham. Mais negro 

do que o pecado só o próprio berzebu. Mesmo como cor, essa associação do preto com o 

espírito imundo começava pelo baptismo; prolongava-se, mais tarde, no cândido laço da 

comunhão solene; solenizava-se no crisma, sacramentam plenitudis graíiae, objectivava-se 

nas procissões minhotas do Corpo de Deus, com a saída do diabo e da diaba, negros como 

tição, carnudos lábios escarlate, uns chifrudos mamarrachos de madeira a que um S. Jorge a 

cavalo punha freio nas artimanhas, não fossem os mafarricos desembestar, levando à 

negridão do pecado as almas de Deus. 

Reduzido também ele à servidão, em Francisco Gomes de Amorim foi-se operando 

um tal reajustar de ideias, que não tardou a ver semelhanças no que pensava ser tudo 

diferenças: 

«Eh! Bombáh! 

Eh! Bombáh! 

Todos os pretos carregadores da cidade do Pará, quando trabalhavam juntos, 

cantavam antigamente, e não sei se cantam ainda hoje, este estribilho, cuja 

significação nunca pude saber. [...] Não sei se isto lhes suavizava as amarguras do 

cativeiro e do trabalho, trazendo-lhes à memória alguma toada saudosa do país 

natal; o certo é que eu próprio me impressionava ouvindo-os, apesar de os não 

perceber. Seria por seu eu também desterrado?» 4 

É precisamente esta igualdade de situações que explica o facto de o autor tratar com 

benevolência todos os pretos chamados à sua obra como personagens. Com uma excepção: 

a preta Felicidade, livre e riquíssima E isso só por causa do modo como ela se enfeudou ao 

fadista Pancrácio Longuinhos. Contudo, as justificações do congraçamento residiam mais 
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em convicções religiosas próximas do evangelismo multitudinário, do que em qualquer 

teoria dos direitos do homem: 

«A única luz que poderia raiar nas trevas do cativeiro era a da religião consoladora 

de Cristo; da religião que ensinasse ao preto que ele é também filho de Deus, e que a 

sua alma pode aspirar ao céu, e merecê-lo melhor que as dos brancos, pela 

resignação... mas nem essa!» 5. 

Este universalismo religioso, que pretendia alargar à humanidade inteira o direito da 

cidadania celestial, não estava esburgado de preconceitos etnocêntricos como, por exemplo, 

o de um exotismo somático: 

«E pena que seja preto, porque tem alma de branco; uma grande alma, que anda 

ensacada naquele corpo tisnado» 6. 

Neste e noutros prejuízos havia uma estrutura hierárquica, utilizados que eram, 

tantas vezes, para encastoar pretensas jóias parenéticas, transformadas em abrolhos no 

terreno maninho da linguagem popular. Depois, fosse ou não para fazer o gosto ao 

desatremamento, o certo é que também no discurso das camadas evoluídas corriam 

inapagados resquícios diferencialistas: 

«Veremos (vergonha!) os pretos percorrendo em caminhos de ferro o continente 

africano, e nós esperaremos que sir Morton Peto, ou qualquer outro sarrafaçal, se 

digne levar-nos de Lisboa ao Porto» 7. 

E se da intolerância se passava à condescendência, era por respeito pela caridade 

cristã, disfarce a que se recorria, quando estava em causa ter de desculpar, mas sem querer 

compreender, o que fosse julgado puerilidade: 

«É cómico ver como estes infelizes pretos, deserdados da fortuna, discutem 

seriamente e gravemente estas questões de legitimidade e de soberania hereditárias. 

E passam a maior parte da vida sem ter muitas vezes onde ganhar um pouco de pão 

para se alimentarem!...» 8. 



69 

O próprio Garrett, numa carta ao comum amigo Manuel José Gonçalves, 

recomendava-lhe, a propósito da primeira representação de O Ódio de Raça, que desse os 

seus parabéns ao Amorim, «pelos pretos» 9. Neste olhar para trás, importa, todavia, não 

ser nem peremptório nem judicioso. Como previne Arnold Hauser, havendo um abismo a 

separar-nos, a própria compreensão da literatura do passado exige uma atitude especial, um 

esforço especial, e a sua interpretação está sempre exposta ao perigo da falsa compreensão 

e da falsificação 10. 

É inquestionável que Francisco Gomes de Amorim assume na sua obra a defesa dos 

pretos e dos índios, todos filhos de Deus na união com Cristo, da qual o baptismo é o seu 

crisma único. Mas esse sistema familiar era concebido como não-simétrico, ao considerar os 

irmãos como diferentes, e, logo, desenvolvendo uma estrutura mental que predispunha a 

perceber os homens como diferentes e os povos como diferentes 11. Assim, Roberto só no 

limite aceita chamar «meu amigo, meu irmão» ao preto Cazuza que sacrificou a sua vida 

para salvar Emília, filha do senhor do engenho. Por sua vez, Emilia, que sempre tratara o 

escravo pelo apodo, dá-lhe a extrema-unção de uma identidade: 

- José, meu bom José?... 

- A senhora moça pronunciou o meu nome de baptismo! Agora já posso 

morrer; estou pago de tudo 12. 

Porta instar da salvação, o baptismo apaga o pecado original, dá a graça de 

participar à vida de Deus e imprime carácter indelével. Recebendo no baptismo um novo 

ser, o cristão toma novo nome, o de um santo, que será desde então o seu protector. E a 

Igreja dava muita importância à escolha do nome, porque era «predestinar, de algum modo, 

as virtudes simbolizadas pelo santo. Conviria porventura dar nomes pagãos a crianças 

"nascidas de Deus", qui ex Deo nati sunt?» Compreenda-se, pois, o regozijo do liberto 

José. O baptismo, além de purificar a alma, manchada pelo pecado original, prevenia a carne 

contra pecaminosos desejos que, nos pretos, tinham infernal morada: 

«A vida nos engenhos ou nas fazendas do Brasil põe a senhora moça em contacto 
continuado com os pretos. As paixões, naquele país, invadem mais cedo o peito 
humano; e quando a criança se faz mulher, nem sempre encontra um ente da sua cor 
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a quern possa amar. Juntem-se a estas circunstâncias a liberdade dos costumes, o 

calor do clima - que permite que os pretos andem quase nus diante das senhoras - e 

diga-se se é para admirar que se repitam ali muitas vezes amores como os de Otelo e 

Desdémona? 13 

Os monogenistas faziam coro com a doutrina ortodoxa cristã, que afirmava a 

unidade do homem como espécie única criada por Deus no momento da criação do mundo. 

Lutar pelo abolicionismo significava, portanto, ser tempo de o mundo ocidental dizer ao 

preto: «Basta de tanto sofreres!». Essa desejada vitória da humanidade não implicaria, 

porém, o beneficio de um outro direito: o de, alforriado, o preto deixar de ser «o preto». 

Inevitavelmente, este teria de ser também o carácter da abolição da escravatura no Brasil, 

com a glória, distribuída por uns tantos, a ocupar indebitamente o lugar de outrem: «Nesta 

questão, convém dizer toda a verdade: se há glória, esta cabe depois do escravo, que teve a 

bravura moral para se suicidar à raça brasileira» 14. 

Apesar dos avanços que se foram verificando na extirpação da escravatura, a 

verdade é que a maioria dos pretos continuava a não qualquer instrução, mesmo a 

considerada mais importante: a religiosa. Só quando crioulos, isto é, nativos do país, 

adquiriam conhecimentos. Chegados à idade de trabalhar, os que não eram escravos de 

fazendeiros ocupavam-se no serviço de carrejões, tendo de levar diaramente aos donos a 

quantia por estes estabelecida. Aqueles que não cumprissem, eram açoitados. A necessidade 

de ganharem um salário fixo, mesmo aos domingos e dias santos, desviava-os das práticas 

religiosas. Viver sem religião e liberdade fazia dos pretos os grandes infelizes da terra, 

porque, além de escravos, eram cegos 15. 

Não só por causa destas e de outras injustiças, havia como que uma sã colusão de 

Francisco Gomes de Amorim com os pretos. Uma sua piedosa mentira livrara um escravo 

do chicote 16, e, perante a irresolução geral, metera a sua montaria entre um jacaré e pai 

João, livrando assim o preto de uma morte certa 17. 

Francisco Gomes de Amorim tinha 10 anos de idade - e o Brasil apenas 15 de 

independência -, quando, logo ao chegar ao país de destino, entrou a perder inocências. Na 

terra de exílio, berço da sua musa e de uma nova existência, o poeta enriqueceu-se, 

humanamente, com o sofrimento próprio e alheio, fustigado, como tantos outros 

companheiros de infortúnio, pelo látego dos aleijões sociais. Há, pois, coerência em que de 
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muito cedo enfileirasse no abolicionismo. Tinha 24 anos, quando escreveu Ghigi, um 

primeiro fruto da sua dedicação literária e primeira grande invectiva contra os negeiros: 

«Não vemos chegar aí todos os dias, e não os recebe a nossa sociedade como bem-

vindos, os homens que se enriqueceram com o sangue da humanidade, os traficantes 

de came humana?» 18. 

Quando, em 1857, foi abolida a escravatura nas ilhas de Cabo Verde, Francisco 

Gomes de Amorim regozijou-se com mais esse triunfo da civilização e da humanidade, 

lembrando quão importante fora o papel de Almeida Garrett na confecção do projecto-lei 

de 1854, base da liberdade dos escravos. E ficou ansioso pelo dia 

«em que Portugal não será tido como um país inconsequente, onde se prega a 

liberdade ao tempo em que nas suas colónias se negociava em escravatura» 19. 

Também publicamente, deu conta, mas então do seu contentamento, quando soube 

que, na Fábrica Modelo, de Sebastião Pinheiro da Silva Barbosa e Manuel Luís Pinto 

Coimbra, a ser fundada na Estrada Nova, quase no centro da Baía, não seriam admitidos 

cativos, mas poderiam sê-lo os filhos destes, que receberiam mais dez por cento de salário, 

querendo deixar um terço para ser aplicado ao resgate de seus pais. Certo de que este 

procedimento mereceria as simpatias de toda a gente de bom coração, e de que a Baía não 

ficaria indiferente a uma acção que tanta honra lhe dava, por ser praticada no seu seio, 

confessava: 

«Comovi-me ouvindo aquela clausula generosa que eleva a uma grande altura os 

dois dignos fundadores da Fábrica Modelo. Abençoados todos os que fazem um tal 

uso da sua inteligência e da sua posição, e que, num país onde o cancro da 

escravidão tem ainda tantas raízes, se empenham do modo que podem para . 

regenerar os escravos» 20. 

Sebastião Pinheiro da Silva Barbosa viria a ser cunhado de Francisco Gomes de 

Amorim que pagou, com generosa publicidade, a sintonia do industrial baiano com o ideal 

abolicionista. Passados 28 anos sobre estas e outras tomadas de posição, já quando o Brasil 
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dava as ultimas e decisivas passadas para a Lei Áurea, as nuanças do escritor são por 

demais evidentes: 

«A abolição do tráfico e a extinção da escravatura, no Brasil, ameaçam aquele país 

de uma crise económica, devida à falta de braços, muito mais grave do que aquela 

que já hoje se está ali sentindo. No centro e no sul do império, principalmente, onde 

o serviço agrícola estava quase todo entregue ao elemento servil, essa escassez 

principia a tomar-se bastante sensível.[...] Penso, porém, que nas províncias citadas, 

será o abolicionismo, durante muito tempo, considerado uma calamidade» 21 

O autor tem consciência da estranheza que causariam as suas palavras, pressente a 

perplexidade do leitor e trata de desfazer equívocos: 

«Não temo que me acusem de partidário da escravidão, porque há mais de trinta 

anos que principiei a protestar contra ela, quer no drama, quer no livro. [...] 

Constato, não censuro, que se restituam à liberdade entes que nunca deveriam ter 

sido privados dela» 22. 

Embora o «constato» tenha o valor de declaração por escrito, dele não ressude, 

todavia, a mesma veemência com que, não só no livro e no drama, mas também nos jornais, 

soltara contra a escravatura o grito de guerra do velho Arouet: «Esmaguemos a infame!». 

Era, agora, uma maneira realista de ver um outro problema - este de carácter económico -, 

e que não conflituava com os ideais abolicionistas? Um processo de ver cada assunto no seu 

tempo próprio de eclosão? Mudados os tempos ao peso das alterações sociais e económicas 

de meados do século, mudaram-se também as vontades? Ou uma crítica às medidas de 

abolição que, movidas essencialmente por considerações filosóficas e morais, não 

compreendiam que a força económica e social da instituição combatida em nome dos 

direitos do homem era conseguir, apesar de tudo, o mínimo «vital» para os escravos? 

Gobineau, em Question de l'esclavage au Brésil (1869J, já havia considerado que, no 

Brasil, como em todo o resto da América, a servidão fizera maior número de males aos 

senhores de escravos do que propriamente aos servos. Os escravos, trabalhando, davam o 

que realizavam aos senhores que nada produziam, e teriam que ser os servos a enfrentar a 

concorrência estrangeira, já então fortemente implantada no Brasil. 
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3. 1. A EMBRIAGUEZ DA EXPLORAÇÃO 

Homens selvagens e sem crenças desciam, todos os anos, para as aldeias dos índios 

domésticos. Com estes aprendiam a língua tupi, ou língua geral, porque, anteriormente, 

falavam cada um o dialecto da tribo a que pertencia. Antes ou depois de ladinos, ajustavam-

se para o serviço das canoas e espalhavam-se pelas províncias do Amazonas e do Pará. 

Eram gentes de muitas cabildas diferentes, de diversas cores e de costumes vários, que a 

convivência, com os outros já instruídos, ia transformando, a ponto de os fazer esquecer 

costumes, língua, tradições e ódios e afeições de tribo para tribo. 

«E a esta mistura que se dá o nome geral - de tapuios - ou caboculos. Tapuio, em 

língua tupi, quer dizer - bárbaro [... ] Rigorosamente é por tapitya caapora que em 

tupi se designa selvagem; mas, por abreviação ou por corrupção, chama-se hoje 

tapuio, ou tapuia, a todo o índio ou índia que se ache em comunicação com os 

brancos; e a todos os que vivem nos bosques se chamam gentios. Caboculo quer 

dizer pelado, ou calvo, e alude talvez à falta de barba que se nota nos tapuios» 23. 

O gentio detesta o tapuio, por este se deixar fazer escravo do branco; o preto não 

gosta do tapuio, porque é ladrão e hipócrita; o mulato aborrece o tapuio, porque, como o 

branco e o preto, o tapuio também tem sangue puro, Francisco Gomes de Amorim gosta 

dos tapuios, mas só dos do lago Curumu: 

«[...] homens de paz, filhos de índios mansos, que adoram o Deus dos brancos 24. 

Os outros tapuios, sob a inspiração do medo, estavam sempre em fuga, «odiando a 

, civilização ou amando unicamente os vícios que fatalmente ela acarreta consigo: a bebedice, 

a rapina e a hipocrisia» 25. Ajustado para remador de canoa de comércio Ou para ir 

procurar e extrair drogas à floresta, recebia um salário fixo ou ganhava por cada arroba de 

borracha, de cravo, de.salsa, etc.. O patrão fornecia a farinha, o sal, por vezes o peixe seco, 

e os instrumentos para o trabalho. O amo abria num livro a corrente-corrente com o índio. 

Como o tapuio não sabia 1er, todas as falcatruas eram possíveis, principalmente nos preços 

dos artigos que lhe eram vendidos pelo patrão. No fim do primeiro ano de contrato, devia 

cada tapuio mais de 100$000 réis; 200$000 réis no fim do segundo; e, se a cifra não 
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aumentava ao terceiro e quarto anos, também não diminuía, quaisquer que tivessem sido os 

frutos do trabalho. 

A fuga era o único processo de escapar a tanta exploração. Hoje, estavam numa 

canoa e deviam 200$000 ou 300$000 réis; amanhã, fugiam, apoderando-se do que 

poderiam levar, agindo por sentimento de vingança, e iam servir a primeira pessoa que lhes 

desse trabalho, noutra localidade. A mentira passava a ser a arma de defesa. Se, passados 

tempos, encontrava o antigo patrão, e este exigia o pagamento daquilo que o servo tinha 

ficado a dever, o tapuio, se respondia ao chamo era para dizer que o caso nada tinha a ver 

com ele, até porque nem sequer era o seu o nome pelo qual estava a ser tratado: 

- Sou Lourenço... isto é, fui Lourenço no Amazonas... e já tinha sido 

Raimundo em Manaus; agora, chamo-me Joaquim... [...] 

- Afinal, como te chamas tu? Mas, a valer; qual é o teu verdadeiro nome? 

- Não sei; o padre já me baptizou há tanto tempo!... 26. 

Nem só os fazendeiros exploravam os tapuios. O regulamento e decreto de 24 de 

Julho de 1845 criou a directoria dos índios, com um director-geral e directores parciais. O 

primeiro, com o posto de brigadeiro; os outros, com honras de tenente-coronel. Coisa de 

fachada, pois não auferiam quaisquer proventos. Por isso, abusavam da autoridade fazendo 

trabalhar para si os índios que o Estado mandava aldear e civilizar. 

Na exploração desenfreada dos tapuios preponderavam missionários que, actuando 

como autênticos mercenários, procuravam, por todos os processos, obter o maior número 

de meios que lhes permitissem levar uma vida regalada, quando regressassem à pátria: 

«Os índios, forçados muitas vezes a trabalhar para eles, gratuitamente, depois de 

baptizados e aldeados, aproveitam todas as ocasiões que se lhes oferecem de voltar 

para os seus bosques, preferindo a liberdade e a ignorância, à religião que os 

explora. Que resultados se podem esperar de uma tal catequese?» 27. 

A catequese era a da aguardente. Civilizava-se o índio costumando-o à cachaça, 

para o dominar; perseguiam-no com os padres e os seus vícios; o branco compadecia-se da 

rudeza e selvageria do índio, convertendo-o em escravo do trabalho. As autoridades civis e 

militares, se não ignoravam o escândalo, fechavam os olhos ou associavam-se a ele, 
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aproveitando também para si o serviço dos catecúmenos. Um exemplo dos mais frisantes, 

dado por Francisco Gomes de Amorim: um funcionário militar fora à cidade do Pará, num 

canoa tripulada por tapuios, industriados para representarem de selvagens, receber as 

ferramentas com que o governo costumava presentear os gentios que se baptizavam. 

A este período de militância da defesa dos direitos do homem, manifesta nas notas e 

esclarecimentos de Ódio de Raça (1869) e de O Cedro Vermelho (1874), seguir-se-á em 

Francisco Gomes de Amorim, já nos anos 80, uma fase mais de crença nas instituições 

divinas do que nas humanas. Por isso, saúda, com entusiasmo e esperança, o pensamento da 

criação de um templo flutuante - o Chhstophoro - , exposto pelo bispo do Pará, D. 

António de Macedo Costa. A acção civilizadora do «navio sublime» era precisa sobretudo 

aos tapuios, para lhes lhe levantar o nível moral, para levá-los ao grémio da civilização; 

enfim, para fazer homens de escravos de vícios. E a embriaguez era um deles: 

«Constituída assim a família, começam a nascer os filhos, que se criam à lei da 

natureza. Havendo ocasião, levam-nos à primeira vila, a baptizar. Este dia é de 

bebedeira solene, para homens e mulheres. [...] No estado de embriaguez, e ainda 

fora dela, as tapuias toleram tudo. Filhos, pai e mãe vivem na mais condenável 

promiscuidade, numa só casa! Não é porque as mulheres sejam estranhas ao pudor; 

procedem assim por educação. O pai e a mãe dormem na mesma rede, ao pé das 

filhas. Muitas vezes se dizem cristãos, sem terem sido baptizados. São raros os que 

se casam» 28. 

Marta, de Ódio de Raça, é um exemplo de como a aguardente do reino actuava 

sobre a vontade dos tapuios. Mas o expoente de devassidão estava nos bailes dos festejos 

de S. Tomé, com tapuios e tapuias, encharcados de caxiri, de aguardente de beiju e de 

outras bebidas, entregues a uma saturnal « que faria velar o rosto ao sol, se ele pudesse 

presenciá-la» 29. 

Aos 15 anos, patrão Chico esteve para ser assassinado por um tapuio mundurucu, 

não fora o mal, acontecido por bem, de, no momento em que o índio ia dar a punhalada, 

Francisco Gomes de Amorim ter dilacerado o pé esquerdo com o machado de que se servia 

para lavrar um tronco de maçaranduba. À vista do sangue, correndo em borbotões, o índio 

largou o terçado e dirigiu-se para a floresta, donde regressou com um cipó de cujas pontas 

escorria um leite gomoso e avermelhado com que grudou isca queimada sobre a carne. 
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Depois, o mundurucu e os outros 11 tapuios endireitaram o pé, ligando-o fortemente, e 

fizeram uma cama de ramos verdes, onde deitaram o ferido. 

«O sucesso que deixo narrado desmente quanto se tem dito de mal acerca do 

carácter dos índios do Pará e Amazonas; e prova que eles são, nem mais nem 

menos... homens como os outros» 30. 

Não são ditadas pelo ressentimento as observações de Francisco Gomes de Amorim, 

e que ficam muito aquém das feitas por Agassiz 31 a propósito dos tapuios. Tanto que, à 

vista das atrocidades praticadas entre povos que se diziam civilizados, confessou ter 

momentos em que deplorava haver deixado a sociedade dos seus tapuios do Xingu 32. 

3.2. A IDEIA DE DECADÊNCIA 

No período em que redigiu as notas e esclarecimentos do tomo II de O Cedro 

Vermelho - anos 70 -, o escritor debatia-se com uma crise moral profunda, que lhe 

exacerbava os padecimentos físicos: 

«[...] há um tal misto e confusão de crenças e dúvidas, de esperança e desalento, de 

trevas e de luz, que ingenuamente lhe afirmo que não me conheço» 33. 

A ideia da degenerescência, na época um dos problemas mais equacionados e 

debatidos, aterrava o escritor. A sua divisa, usque tenebo, valendo pela asserção de 

Malebranche - «Mes idées me résistent» -, delia-se à vista da situação política onde 

campeava o pessimismo nacional. Solidária numa meditação sobre a História, a reflexão 

acerca da decadência é, igualmente, a ponderação do destino das civilizações cujo devir é 

muitas vezes interpretado com base num modelo único que se decompõe numa metáfora 

organicista: os indivíduos envelhecem, as espécies degeneram, os estados periclitam. 

Às reflexões dolentes sobre a decadência mantidas no século XIX juntar-se-ia a 

hipótese de uma degenerescência das raças. Isto ia de certo modo ao encontro das teorias 

de Arthur de Gobineau, autor de Essai sur VInégalité des Races Humaines, para quem a 

noção de raça era o instrumento intelectual por excelência que permitia pôr ordem tanto na 

diversidade humana como no desenvolvimento da História. Uma ordem, uma classificação 
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de modo algum neutra, por ser fundamentada num número de critérios, entre os quais a cor 

da pele, que era fundamental. A democracia, favorecendo os cruzamentos entre as raças, em 

nome da igualdade universal, surgia como responsável pelo declínio da humanidade. E aí 

estava o mulato como a expressão da decadência das espécies 34. 

Em Ódio de Raça, Francisco Gomes de Amorim afirma não ser o mulato culpado de 

que «os vícios do branco lhe abram o caminho duma existência de cóleras e tormentos». 

Havia que separar o trigo do joio: 

«O preto quer dizer que os mulatos não vêm de boa raça, e por isso diz que a não 

têm. Este desprezo pelos indivíduos que não são de sangue puro dá-se em muitas 

partes, e não poucas vezes com injustiça flagrante. Há mulatos que, pela sua 

educação, inteligência e sentimentos, se têm elevado ao nível dos mais distintos 

brancos, honrando a terra do seu nascimento, e vingando-se nobremente do revés da 

sorte que lhes deu tal origem» 35. 

Entre as excepções estava António Gonçalves Dias que, segundo o seu biógrafo, 

António Henriques Leal, «tinha nas veias o sangue misturado das três raças - europeia, 

índia e africana». Uma novidade, pois, para Francisco Gomes de Amorim, que, se, em 1869, 

espera da civilização o arrasamento de todas as preocupações que ainda impedem a 

igualdade proclamada pelo Evangelho, para não haver mais ódio de raças, nem desprezos 

imerecidos, em 1878 não deixa de surpreender, na apreciação da Teoria Geral da 

Emigração, de José Frederico Laranjo: 

«Penso igualmente que não é sustentável a opinião de que as raças inferiores se 

volverão em raças mestiças, mais inteligentes e mais enérgicas. É sabido o efeito que 

têm causado os cruzamentos no Brasil e nos Estado Unidos. Os indígenas 

desaparecem, e os filhos que nascem deles e das raças branca e preta, tendem a 

desaparecer também. São escrofulosos, anémicos, tísicos, enfim, pouco aptos para 

produzir quem melhor os substitua. Os mulatos são sem dúvida mais inteligentes do 

que os pretos e os índios; mas os seus filhos definham lentamente, e raro os netos 

são viáveis» 36. 
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Nos considerandos que faz às opiniões de Quatrefages, Francisco Gomes de 

Amorim afirma produzir-se degeneração na mistura de três sangues, pelo que eram muito 

poucos os magníficos tipos de mulatos, que haviam desnorteado vários escultores. Do 

cruzamento constante do sangue dos pretos com os mestiços de todas as espécies existentes 

' no Brasil, é que iriam sair os magníficos mestiços anunciados por Quatrefages? 

Era crença que a origem biológica dos mulatos condicionava a sua psicologia. Os 

mulatos tinham todas as excentricidades das raças de que haviam saído e nenhuma das suas 

qualidades. É o caso de Domingos, em Ódio de Raça: 

«Eu sou a escória, o refugo dos homens, e sou escravo; mas hei-de pagar-lhes em 

ódio e sangue tudo o que lhes devo em desprezos» 37. 

A mestiçagem era uma degenerescênca cuja extensão ameaçava a sociedade e, para 

um seu estudo criterioso, a questão do clima também tinha de ser levada em linha de conta. 

Montesquieu já havia falado da influência do clima sobre o temperamento dos homens; 

Humboldt deplorara o facto de os seus predecessores não terem qualquer noção de 

«climatologia» (palavra por ele inventada); da maneira pela qual as forças globais e os 

factores gerais se combinam localmente, para constituírem o verdadeiro carácter físico dos 

elementos como a vegetação, a agricultura e a civilização de uma região. Francisco Gomes 

de Amorim vai na esteira de Montesquieu e de Humboldt: 

« No Brasil só o preto crioulo pode citar-se a favor da opinião do escritor francês 

[Quatrefages]; mas afirmar que as raças mestiças, derivadas das colonizações 

modernas da raça branca, têm magnífico futuro, parece-me grande arrojo. Sabe-se 

como cada clima trata a raça que lhe não seja própria. Em Moçambique, por 

exemplo, não é aclimatável nem se reproduz a branca; e os raros indivíduos que 

escapam à lei comum, fundem-se gradualmente em preto, que é a cor local-» 38. 

Até que ponto Francisco Gomes de Amorim foi sensível às ideias de Gobineau e, 

mais do que às deste, às de Renan? Com o autor da Histoire des Origines du Christianisme 

terá tido, pelo menos, contacto epistolar 39. 
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historiador espanhol pronunciou, em 1880, um discurso em que considerava a união ibérica como «ideal e 

aspiração suprema». Quanto à possível deslocação, de Francisco Gomes de Amorim a Paris, não há provas 

de ter ido além da intenção, manifestada, em carta de 26 de Maio de 1884, a Maria Evelina, filha mais 

velha do Dr. José Pereira Botelho, médico que, nos Açores, assistiu ao poeta na doença: «[...] Eu estou 

melhor das dores; o meu estado geral não faz porém diferença. Estou com tenção de ir a Paris, se achar com 

quem, lá para o fim do verão; isto é, se o meu estado o permitir. Desejo ver o efeito do clima francês sobre a 

minha doença[...]». Cf. AI, pp. 140 a 143. O Dr. José Pereira Botelho de Figueiredo (1813-1896), que 

passou a assinar somente José Pereira Botelho, foi o primogénito de vários filhos de José Jacinto Canejo 

Pereira de Figueiredo e de Maria Máxima Botelho de Faria. De Vila de Lagoa (concelho limítrofe de Ponta 

Delgada), onde era considerável proprietário rural, o casal instalou-se na cidade de Ponta Delgada, no 

segundo quartel do século XIX, certamente para assegurar estudos aos filhos. Mais tarde, verificando José 

Jacinto que na época, dos poucos que havia em S. Miguel, os melhores médicos eram ingleses (Dr. Nesbitt e 

outros), resolveu que o seu primogénito seria médico. José Pereira Botelho seguiu então para Paris, onde 

ficou até à sua formatura, em 1840. A carta de Maria Evelina e o "curriculum" do Dr. José Pereira Botelho 

sãò uma amabilidade do Exmo Sr. Jorge Corrêa Faria e Maya d'Aguiar, trineto do médico açoriano. 
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4 

O APRENDIZ DE SELVAGEM 

Em 1837, ano em que Francisco Gomes de Amorim emigrou para o Brasil, foram os 

seguintes, em termos percentuais, os destinos da emigração do distrito do Porto: Baía, 13,9, 

Maranhão, 9,4, Pará, 2; Pernambuco, 13,3; Rio de Janeiro, 60,1; Santos, 0,3; Rio Grande 

do Sul, 1; outros, 0,1. A partir de 1868, o Pará ultrapassa Pernambuco e coloca-se logo a 

seguir ao Rio de Janeiro, pelo que respeitava à absorção da "escravatura branca". Manaus 

só em 1899 é que aparece com uma percentagem expressiva - 12,9 1. 

O esquema de propaganda, montado com o exclusivo propósito de fazer ver, daqui, 

o Eldorado de lá, excluía, naturalmente, toda e qualquer informação sobre os tempos de 

agitação social e política que se viviam na província do Grão-Pará, onde, já depois da 

independência, reinóis, nacionalistas e brasileiros moderados mantiveram uma luta contínua 

que, em Abril de 1823, esteve na origem de uma sublevação alimentada por ideias 

separatistas. Embora Araújo Roso, primeiro presidente paraense (assim eram chamados os 

governadores), tivesse contido os distúrbios, o certo é que, por muito tempo, a 

intranquilidade foi uma constante no Grão-Pará. 

Ao contrário do sucedido com outras capitanias, a região do Amazonas não foi 

elevada à condição de província do império, ficando como simples comarca da Província do 

Pará cujos comandantes militares governavam e controlavam toda a vasta zona. 

Descontentes, dez anos depois os amazonenses pegaram em armas e desligaram-se do Pará, 

proclamando a província imperial, situação que só em 1853 seria oficializada, com a criação 

da Província do Amazonas, desmembrada e independente da do Pará. A toda esta 

movimentação não foi alheia uma riqueza económica - a exploração do látex -, actividade 

inicialmente rudimentar à qual se dedicavam alguns fazendeiros e a gente mais pobre, os 

chamados seringueiros, mas que, descobertas as vantagens de impermeabilização da 

borracha, deram início a um importante, embora breve, ciclo de apogeu económico. Em 

1825, a produção brasileira era de 30 toneladas, em 1828, elevava-se para 150. 

Francisco Gomes de Amorim, que trabalhou seis meses como seringueiro, não podia 

deixar de se pronunciar sobre o assunto: 
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«Os processos de extrair a borracha estão hoje imensamente simplificados, bastando 

apenas mergulhar a seiva da seringueira numa solução de sulfato de alumina e 

potassa para a fazer coalhar. [...] Aquela província com a do Pará exportam 

anualmente para mais de 4 500 000 quilogramas, na importância aproximada de 

8 000 000$00 réis» 2. 

O fastígio do ciclo da borracha seria em fins do século passado e inícios deste, com 

a produção de 44 mil toneladas. Daí, por consequência, que, em 1899, Manaus (12,9%) e 

Pará (16,9%) tivessem acolhido 29,8% da emigração do distrito do Porto, quando, em 

1837, a percentagem era 0 para Manaus e 2 para o Pará. 

4. 1. A REVOLUÇÃO DOS CABANOS 

Em Outubro de 1837, altura em que Francisco Gomes de Amorim desembarcou em 

Belém do Pará, a Cabanagem já tinha sido escorraçada da cidade, mas a submissão dos 

rebeldes só aconteceria anos mais tarde. Haviam fracassado as expedições enviadas a Acará, 

principal reduto dos insurrectos, e nem mesmo a prisão do líder Eduardo Angelim, em 

1836, pôs termo às investidas dos cabanos, infiltrados em diversas regiões da província. Só 

em 1840, quando foi decretada a amnistia, é que os cabanos se renderam definitivamente. 

Se, para Wilson Martins, a Cabanagem «não foi, com certeza, um movimento 

político, mas, em certo sentido, por seus aspectos de jaqueria, foi algo mais do que isso» 3, 

Berta Ribeiro, atribuindo à rebelião um carácter de movimento nitidamente antieuropeu das 

populações indígenas e mestiças que buscavam recuperar a sua identidade perdida, diz que a 

«principal reivindicação da Cabanagem era a libertação da Amazónia indígena da opressão 

branca. Nesse sentido, a classe dominante se deu logo conta que a finalidade da rebelião era 

o confisco de suas propriedades e sua deportação pura e simples» 4. 

Situando em 1817 os antecedentes da Revolução dos Cabanos, José Dantas 

considera que as chamadas «ideias subversivas» da Revolução Pernambucana de 1817, da 

Revolução do Porto, de 1820, das lutas de independência das Guianas e da Confederação 

do Equador, de 1824, encontraram terreno fértil para a sua propagação, não obstante os 

esforços em contrário dos governantes. Esses conflitos e ideias revelavam um conteúdo 

social e popular ocultado pela história oficial, e que adquiriu maior dimensão na Revolução 

dos Cabanos. Os graves problemas sociais das populações urbana e rural, submetidas à 
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quase absoluta miséria, facilitavam o seu envolvimento em rebeliões, mesmo 

frequentemente desconhecendo os motivos ideológicos delas. Para o povo, falava mais forte 

a sua participação em alguma conquista económica que pudesse melhorar seu nível de vida. 

Líderes como Patroni, Baptista Campos, Malcher e os irmãos Vinagre, certamente 

conheciam essa maneira de pensar e agir dos despossuídos do Pará 5. 

Quando ainda em Belém do Pará, como caixeiro de José Maria Fernandes, uma das 

bravatas do peludo patriota Francisco Gomes de Amorim fora a de atirar com quatro 

arráteis de manteiga de vaca à cara de um «preto elegantíssimo» que o insultara. O senhor 

do janota era o general Francisco José de Sousa Soares de Andrea, aniquilador da 

Cabanagem, que havia sucedido, na presidência da província, a Bernardo Lobo de Sousa, 

assassinado aquando da primeira investida dos cabanos a Belém, em 1835. Ambos militares 

portugueses, governavam a província como se a Amazónia fosse colónia de Portugal. Do 

seu lado, escreve Berta Ribeiro, e representando uma pequena minoria, estava a classe 

dirigente, também de portugueses na maior parte, ou "brasileiros adoptivos", constituída de 

proprietários agrícolas e comerciantes prósperos. 

Francisco Gomes de Amorim tinha 11 anos, quando Francisco Soares de Andrea se 

deu a conhecer, de algum modo fascinado, como português que era, pelo rapazinho 

esgrouviado que todos os dias via a atirar pedras aos pretos, quebrar cabeças e fazer muita 

bulha na rua! 

«- É porque não estou resolvido a deixar-me insultar. 

- Quantos anos tem? 

- Onze. 

- Promete! Continue assim, que há de ir longe!» 6. 

A admiração de Francisco Gomes de Amorim por Soares de Andrea encontraria, 

muitos anos mais tarde, igual sentimento em Ferdinand Denis: «Vous parlez dans une de 

vos notes, la LVme je crois, de ce Soares de Andrea, avec lequel je me suis trouvé un 

moment en correspondance. J'ai appris avec peine sa fin prématurée et je trouve qu'on l'a 

bien promptement oublié. Je suis bien aise en vérité que vous ayez insisté sur son mérite et 

sur son énergie» 7. 

A designação cabanos fora primeiramente dada, no Brasil, aos mais exaltados 

partidários da sua independência, depois, estendeu-se a todos os indivíduos que 
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manifestavam em política opiniões exageradas; e, por fim, aplicou-se exclusivamente aos 

revoltosos do Pará 8. Os cabanos, quando já acoitados nos bosques do Xingu, assaltavam 

canoas de comércio, metiam-nas a pique, depois de roubados e mortos os tripulantes, e 

invadiam casas, em diferentes lugares do Amazonas. Francisco Gomes de Amorim teve que 

se haver por diversas vezes com os cabanos - «denominação dada ao bando de facínoras 

que, em 1835, se apoderou do Pará». Nomeadamente em 1841, quando, no Xingu, ainda 

andava uma quadrilha de rebeldes e de soldados desertores, que «não só se associavam com 

esses malfeitores, mas depois de os terem destruído, ficavam substituindo em alguns 

lugares» 

Um dos ataques feitos pelos restos da Cabanagem foi à casa onde se encontravam 

José António Carmelo, uma senhora branca, com uma filha de colo, um preto de 8 ou 9 

anos, e Francisco Gomes de Amorim, que teria 14 anos e era empregado, como caixeiro, da 

firma Carmelo & Barros. Deu-se a investida dos cabanos na margem direita do Xingu, 

próximo à foz do Curautá. Foi a um «inteligente animal» - o cão «Rabicho» - que adultos e 

crianças ficaram a dever a vida, ao alertar Francisco Gomes de Amorim para o rumor do 

lado de trás da habitação. O "Rabicho" seguiria ainda durante algum tempo 

«a minha fortuna pelo Amazonas; e quando uma doença prematura me privou da 

sua afeição, reguei com lágrimas sinceras a sepultura que lhe abri na costa de 

Paricátiba, na margem direita do Amazonas, consagrando à sua memória os 

primeiros quatro versos que escrevi e foram gravados a formão numa lápida de 

itaúba» 9. 

Há três aspectos curiosos a considerar na abordagem, feita por Francisco Gomes de 

Amorim, da Revolução dos Cabanos. O primeiro terá que ser visto em termos quantitativos, 

pois o tema ocupa mais de metade do romance Os Selvagens, está bem presente em Ódio 

de Raça e O Cedro Vermelho, e perpassa por O Remorso Vivo e Viagens pelo Interior do 

Brasil. De certo modo, Os Selvagens podem até ser vistos como uma defesa dos 

mundurucus, acusados de se terem aliado aos cabanos, e por isso perseguidos, quando 

estiveram para ser massacrados também pelos rebeldes, não fora a intervenção do padre 

Félix 10. 
O segundo aspecto de interesse está no retrato físico e psicológico dos revoltosos: 
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«As suas guarnições compunham-se de indivíduos de diferentes raças: tapuios 

(índios domésticos), mulatos, mamelucos, cafuzes e pretos. Entre estas cores havia 

ainda tantas meias tintas provenientes de cruzamentos, que dariam uma escala de 

cinquenta ou mais tons diversos. Nos trajos havia a mesma confusão e variedade: 

casacas, chambres, jaquetas, fraques, camisas de riscado, calças pelo meio das 

pernas, chapéus de palha, de feltro, de seda ou de castor, altos, armados, de abas 

largas e sem abas, barretinas de todos os feitos, bonés, lenços de cores!... E tudo isto 

sobre cabeças medonhas, encarapinhadas, revoltas, cerdosas, hirsutas, guedelhudas, 

como jubas de leões! As caras eram indescritíveis: estúpidas, ferozes, audaciosas, 

covardes, espantadas, humildes, idiotas, selvagens, insensatas, incríveis de 

imprevisto e estupendas de brutalidade!...» 11. 

No entanto, e em nota anterior, tinha feito uma ressalva subtil, e por isso mesmo 

importante: 

«É sabido como a maioria dos denominados cabanos se compunha de facínoras, 

aptos para todos os crimes» 12. 

Aquele «maioria» mostra compreensão pelas razões invocadas pelo tapuio Brás 

para rejeitar a clemência de Matilde, mas não querendo isso significar qualquer 

concordância com as práticas criminosas a que os cabanos se entregaram, para corrigirem 

efectivos erros no processo civilizacional do Amazonas. 

O terceiro motivo de curiosidade reside na evidência dada a uma mulher: uma 

meretriz, dotada de rara formosura, que se tornara célebre durante as carnificinas, por 

intervir com os comandantes de um e outro campo, em favor das vítimas de ambos os 

partidos - o cabano e o legal! O presidente da província, assassinado pelos rebeldes na 

madrugada de 7 de Janeiro, passara parte da noite em casa dessa mulher, chamada Maria 

Amália, a qual, na noite imediata, substituiu o amante da véspera pelo chefe dos assassinos! 

«Esta criatura tomou tal ascendente sobre os tigres que assolavam a província, que 

um marechal não duvidou pedir-lhe que proclamasse a esse bando de feras - para 

que largassem as armas; e outro, general distintíssimo, que foi mais tarde 

pacificador do Pará, tomou a precaução de a mandar desterrada para o Rio de 
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Janeiro, antes de a ver, receando, talvez, fazer o papel de Marco António diante 

dessa Cleópatra de nova espécie» 13. 

Maria Amália será a Ângela de Os Selvagens, filha civilizada de um descendente dos 

índios manaus, que se apaixona por Ambrósio Aires, o Bararoá, vencedor dos cabanos, em 

Manaus. Em toda a obra de Francisco Gomes de Amorim, há apenas duas figuras notáveis 

de mulher: Ângela e a escrava mulata Carmo. As Matildes, Emilias e Eugénias, sinhâzinhas 

tocadoras de piano, aguarelistas por desfastio e leitoras de romances franceses por moda, 

anémicas, superficiais e quase abúlicas, desaparecem no vórtice de uma Ângela rebaixada 

pelo ódio, sublimada pelo amor, ou de uma Carmo que, para não dar «o gosto a pretas 

como essa», morre sem um queixume, e a injuriar a selvática Felicidade. 

4. 2. ÇAUÇÚPÁRA CARYBA CUAPARÁ 

De ubá ou de montaria, Francisco Gomes de Amorim percorreu, durante os anos de 

sertão, milhares e milhares de quilómetros. Pelas estradas húmidas - os incontáveis e 

imensos rios do Amazonas -, o caixeiro português quantas viagens terá feito? Qual foi a 

errância deste aprendiz de selvagem, que alargou fronteiras no domínio do tupi? 

«Nada lisonjeia tanto as índias, e os próprios índios, como ouvirem um branco falar 

a sua língua.[...] A mim chamavam-me os tapuios de Alenquer - Caryba Cuapára -

Branco português sabedor; e as mulheres gostavam tanto que eu falasse com elas em 

tupi, que não poucas me davam, inocentemente, o título de Çaucúpára, que quer 

dizer: amante, querido» 14. 

Saber-se que andou pelo menos em Belém do Pará, Monte Alegre, Alenquer, 

Parintins, Barcelos, Óbidos, Manaus, Marajó, Tomar, Macapá, Monte Alegre, Aveiro, 

Pombal, Porto de Mós, Santarém e no Maranhão, ou que subiu e desceu os rios Xingu, 

Amazonas, Tapajós, Madeira, Negro, Arapiri, Achai, Surubiu e Tucurui - tudo isto diz 

muito e não diz nada, porque nem sabemos quantas vezes terá feito os mesmos ou outros 

percursos, nem as distâncias que pudessem separar um sítio de outro sítio. Através de 

Santa-Anna Nery, poder-se-á ter uma imagem, embora muito imprecisa, do que terá sido a 

vida do goaíaçara Francisco Gomes de Amorim: 
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Rio Amazonas - De Belém, capital do Estado do Pará a (em milhas): Porto de Mós, 315; 

Monte Alegre, 454, Santarém, 313; Parintins (Estado do Amazonas), 676; Manaus, 924. 

Rio Nearo - De Manaus, capital do Estado do Amazonas, a: Barcelos, 268; Tomar, 358. 

Rio Madeira - De Manaus a: Marajó, 191, Porto Alegre, 429. 15. 

«Tenho viajado e visto demais para a minha idade; tenho recebido a hospitalidade de 

gentes muito várias, e de muitas cores e nações diferentes; já dormi nas elegantes e 

luxuosas redes brasileiras; sentei-me ao lar dos tapuios durante anos; comi do seu 

piraen; dormi no tipujar do junina, dessa nobre raça de gentes digna de ter nascido 

nas margens do Delawaa; saltei as caxoeiras do grande no (Xingu) com os 

parintins; baloicei-me nas maqueiras dos técunas; comi o mingau da hospitalidade 

na banaca de coiro dos pampas; fumei o cachimbo da paz com mais de trinta nações 

índias; fui hóspede do venezuelense, do chileno, e do peruviano...» 16. 

O Brasil, sua segunda pátria, que tanto amava e a quem tanto devia, muitas vezes 

viu o bicudinho esconder a nudez e a miséria nos bosques, rasgar não só os pés mas todo o 

corpo, nos espinhos agudíssimos dos palmares, regar com suor e com sangue os matos, os 

rios, e os lagos, trabalhar com os negros, nas roças, na goma elástica, ou remando nas 

canoas, dias e noites inteiras. Os seus senhores faziam-no ora carpinteiro, ora plantador, ora 

remador, segundo as conveniências do seu serviço, e nem sempre lhe davam de comer, e 

sorriam-se, com desdenhosa ironia, quando lhe viam cair a pele do corpo, porque ele 

andava quase sempre sem camisa (por não a ter), exposto ao sol dos trópicos. 

«Fugi, como os pretos fogem, para os mocambos, e foi preciso que meu irmão [...] 

pagasse o meu resgate, para me deixarem livre» 17. 

Seria pois o Brasil a ditar, mais que a influenciar, o melhor da obra de Francisco 

Gomes de Amorim Por isso, o Amazonas tem nessas páginas uma das suas mais vívidas e 

sentidas - mas também postergadas - expressões literárias. "Não há livro escrito sobre o 

Amazonas que não se ressinta de um colorido singular. É ao maravilhoso dessas tintas que 

devem todo o seu valor artístico os livros de Émile Carrey, de Gomes de Amorim, de 

Agassiz, de Bates, de Herbert Smith" 18. 
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O monte Sinai do escritor foi Alenquer e a sarça ardente da revelação poética o 

Camões, de Garrett, encontrado, com mais outros livros velhos, dentro de um cesto forrado 

com folhas de bananeira brava, em casa de uma família indígena. Não há fantasia na 

confidência do autor. O que poderia surpreender, no Amazonas da meia metade do século 

XIX, era não haver surpresas. Quem, por exemplo, passasse pela Pedra Seca, no Xingu, 

depois de 1896, e deparasse com 45 quilos de contas, ali depositadas, como explicaria tão 

insólito achado? "Sobre a Pedra encontrámos cacos de cerdenica à guisa de ex-voto. 

Acrescento a esta oferenda de algum benfeitor anónimo da caruara (porque a Pedra Seca é 

uma verdadeira pedra sagrada, e também um autêntico templo primitivo da tribo já quase 

extinta, mas ainda primitiva dos juninas), acrescento a estes fragmentos uma dádiva de 

fanático ou de príncipe das finanças: quarenta e cinco quilos de contas, nem mais nem 

menos» 19. 

Alenquer é um marco na vida e na obra de Francisco Gomes de Amorim que da 

localidade conservou gratas, mas também acerbas, recordações. Ali, viveu dois anos e foi lá 

que passou muitas das melhores e das mais amargas horas da sua atribulada existência de 

criança. A suaves vieram-lhe de brasileiros, como o coronel Duarte, que figura em O Cedro 

Vermelho, excelente pessoa que no seu vezo de casamenteiro meteu à cara do imberbe 

Francisco a filha de António Ferrugem, um português feito tapuio. 

«Mas que saudades, da terra e da gente! Meus passeios melancólicos ao lago 

Curumu, através da floresta; minhas poéticas divagações, ao cair da tarde, pelas 

margens do Surubiú, cobertas em partes de assucenas bravas e baunilha, minhas 

noites de esplêndido luar, nos lagos... e meus quinze anos!... quem os vira outra vez, 

com todos os vossos encantos!» 20. . 

As outras recordações, as acerbas, vinham-lhe dos patrões, Carmelo e Barros, que o 

escravizaram, fazendo do juvenil caixeiro remador, lenhador, carpinteiro. E também 

carcereiro, numa ocasião em que todos os índios empregados na casa Carmelo & Barros 

iam fugir, tendo roubado tudo quanto puderam. Metidos na cadeia, só havia um soldado 

para os guardar, 
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«e eu tive que ficar por vezes de sentinela enquanto ele dormia, e de levar de comer 

aos presos, para que não sofressem fome! Por fim, soltei-os para me livrar de 

trabalhos» 21. 

A leitura do Camões opera no rapaz Chico a grande transformação. O aprendiz de 

selvagem principia a ver com os olhos da alma os rios, os lagos, as montanhas, as gentes, a 

flora e a fauna. Adquire o ouvido do goabará, a vista do acauan, a prudência do jaboti, a 

ligeireza do veado e a sabedoria da abelha e da formiga. Sabe como é que se vive e morre 

nas profundas e inóspitas florestas; deslumbra-se com o fantástico terrificante da pororoca, 

a cavalo, atravessa o fogo das queimadas, nas campinas, naufraga nas cachoeiras do Xingu 

e no mar do Pará, luta com jacarés, imita-lhes a voz, arranca-lhes gritos tenebrosos, 

encosta o ouvido ao chão para sorver o rumorejar na selva, serve-se das sapopemas para 

comunicar com os tapuios, golpeia seringueiras e larga a pele como os lagartos, ri 

perdidamente, na tristeza, com os bugios; enamora-se das tapuias; penetra nos templos dos 

pajés; é transviado pela Curupira, fala com Oiára, prega a tapuios um sermão a Santo 

António, deita discurso a juninas que o aplaudem ao murro e à bofetada, faz poesia a um 

cão, é remador de ubás, caçador, explorador, carregador, carpinteiro e carcereiro, come 

tacaca, guabira, caxiri, rabo de lagarto, costeleta de jacaré, rato assado no espeto, cobra 

moqueada, coxa e caldo de macaco; anda nu, rasga o corpo, besunta-se como os selvagens 

para escapar às ferroadas de mil insectos; salva-se de ser assassinado ao, providencialmente, 

dilacerar um pé com o gume dum machado; lida com gente de todas as cores e gostos 

(«Que faria se provasse sopa de gente!»), repele ataques de cabanos, fita a morte nos olhos 

duma onça: 

«Não pode ser pior, nem mais dolorosa, a sensação que se deve experimentar 

quando termina a vida, do que aquela por que eu passei nesse momento. Dois ou três 

segundos pareceram-me a eternidade! O animal, furioso, pôs-me uma pá no 

estômago e sufocava-me já com o seu hálito ardente e impuro, quando Ferrugem, 

veloz como o relâmpago, atravessando entre mim e ele o cano da espingarda lhe 

enterrou o sabre no coração, fazendo-o cair a meu lado» 22. 

Nos momentos de repouso, à noite, quando os grandes rios e as próprias solidões 

preguiçavam de cansados, o çauçúpára cariba goaíaçara cuapará (querido branco 
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português caminhante sabedor), como lhe chamavam as tapuias, olhava para a sua situação 

e lastimava-se de «a haver criado voluntariamente». E lembrava-se do irmão, da mãe, da 

pátria. Eram os momentos de maré alta no seu agitado mar das saudades. 

Referindo-se a Cantos Matutinos, Machado de Assis destaca, entre outras poesias, 

o «Adeus ao Pará», pela doce impressão que lhe causara. Não apenas por ser uma das mais 

formosas do livro, mas, também, «porque a lemos com alma de brasileiro» 23. No «Adeus 

ao Pará», ondeia o oceano comum às duas pátrias, a produzir a macia de penetração que faz 

de Cantos Matutinos - e não é caso único em toda a obra de Francisco Gomes de Amorim -

«um livro metade americano e metade europeu». Selva e mar geminam-se, como os ubás 

com os rios tributários do Amazonas, consumam a união fruticosa de dois países, 

sacramentada pela saudade. Ao fazer-se ao oceano, ao experimentá-lo, o dilema de 

Francisco Gomes de Amorim foi que, de «qualquer dos lados do Atlântico em que ele 

estivesse, ficava-lhe sempre ausente uma parte da alma». A meio, uma permanente agitação 

de alma. Isto ajuda a compreender o "seu mar", inspirador de poesias marítimas a cujo 

furor, destruição e sortilégio Machado de Assis se rende, mas com um reparo: «Parece 

sempre que o contemplou nessas horas de tribulação; é sempre tempestuoso que ele aparece 

nos seus versos. O leitor desejaria mais vezes a pintura desses aspectos calmos do oceano, 

nas horas em que o vento dorme» 24. 

Oceano de contradições, Amazonas de errâncias, o universo literário de Francisco 

Gomes de Amorim não se dava com calmarias - «O Mediterrâneo é um lago!». Ele gosta é 

do mar bravo da Póvoa, sente-se indómito nas temerosas caxoeiras do Xingu. 

Partir! Volver à pátria, à minha pátria! 

Ver outra vez a mãe, a irmã, e a terra 

Do berço em que nasci! Voltar de novo 

Aos lugares da infância! Uma vez inda... 25 

Quatro anos de aprendiz de selvagem! A sociedade dos mundurucus e dos jurunas 

começava a tornar-se mediocremente agradável. Era tempo de evadir-se da prisão 

amazónica, de expandir o olhar, limitado «por muralhas altíssimas de verdura eterna» 26. 

Regressava o amor da casa primeira que oniricamente se constrói e se passa a transmitir. No 

cântico espartano «nós somos o que vós fostes, nós somos o que vós sois», já o dissera 
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Renan, está o hino-síntese de toda a pátria, pátria com o tamanho do lar, apegação primeira 

e última do homem ao seu princípio e ao seu fim. 

Quando Joaquim Rodrigues quis saber de Raimundo Brandão se aquela vilazinha 

(Vila do Conde) era a sua pátria, e, face à resposta afirmativa, disse «não é feiazinha», mas 

que gostava mais da sua, o comandante da Calipso comentou: «Forte milagre! Também eu 

da minha. Toda a gente é assim. Cada qual gosta daquilo que é seu. A isto é que se chama 

ter pátria» 27. 
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1 

«AMIGO SINCERO DO BRASIL» 

O rapaz de fraque verde com botões amarelos, que, numa noite do mês de Maio de 

1846, «parecia divertir-se muito com tudo o que estava vendo» no famoso botequim do 

Pepino, «na cidade do Porto, em cima do muro», 1 não era outro senão Francisco Gomes 

de Amorim. Tinha partido, do Pará, a 22 de Março, e chegara ao Douro a 8 de Maio, no 

patacho Júlio. Oito anos e oito meses antes, abalara, do mesmo rio, para Brasil. Com 

apenas 10 anos de idade, fora à aventura, regressava, aos 19 incompletos, também ao 

acaso. Na resposta de Almeida Garrett 2, recebida a 19 de Fevereiro de 1846, a duas 

cartas remetidas, do Pará, a 25 de Janeiro e a 27 de Julho de 1845, 3 o jovem emigrante 

viu mais a força do destino do que um gesto de afabilidade. Era a vocação a impeli-lo, um 

apelo de alma ressoando no espírito, o desejo a fertilizar a vontade. 

Se, por lapso, Francisco Gomes de Amorim diz, em Cantos Matutinos 4, que 

encontrou no correio do Pará, em 1845, a carta de Almeida Garrett, e resolveu, então, 

voltar a Portugal, em O Marinheiro - Fragmentos de Viagem VI transmite a ideia de que, 

com ou sem resposta de Garrett, já tinha decidido deixar o Brasil: 

«Era o mês de Janeiro de 1846, e eu estava tratando dos preparativos da minha 

viagem para a Europa. Desejos de ver de novo esta minha terra tão querida, que em 

criança tinha deixado, me faziam apressar, o mais possível, os meus pequenos 

negócios» 5. 

Até que ponto «a providência e a grande alma do homem a quem escrevera» 

emprestaram à resposta de Garrett «uma consolação, um incentivo, uma esperança»? 6 O 

que sem dúvida determinaram foi um desvio na rota do destino, pois, na primeira carta, 

Francisco Gomes de Amorim informa «estar no firme propósito de regressar a uma terra 

estrangeira». Relendo, 45 anos mais tarde, a troca de correspondência com Almeida 

Garrett, pôde Francisco Gomes de Amorim comparar a nobreza de alma do amigo e seu 

segundo pai, do mestre e do protector, com o «carácter infantil» de Latino Coelho, a quem 

nunca perdoaria o achincalhamento das suas primícias de "poeta operário": 
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«Ele imprimiu o meu programa, ladeando-o, porém, de insulsos gracejos de mau 

gosto, e dizendo que os meus versos eram iguais aos de Camões. [...] Eu tinha, aos 

17 anos, escrito a Garrett, que considerava, e considero ainda hoje, como o maior 

poeta depois de Camões, o primeiro escritor, e o mais insigne artista português da 

palavra; e ele não me ridicularizou» 7. 

Providência, destino, fado, fatalidade são lexemas inelidívéis na obra de Francisco 

Gomes de Amorim, até pelas circunstâncias da sua vida. Cantos Matutinos e Efémeros, por 

exemplo, são um torvelinho de elegíacos poemas varridos pelos ventos do fatalismo, força 

obscura, todo-poderosa, autora do passado e do presente, e redactora do futuro. Poemas 

que são, igualmente, sacudidos pelos desígnios da providência, a infinita bondade divina 

que ultrapassa toda a compreensão humana e não é uma espécie de organização meticulosa 

e técnica. Providencialmente, Francisco Gomes de Amorim encontrou Camões no sertão, 

logo o destino se incumbiu de escrever nesse livro o porquê e o para quê do achado. «Era 

essa a vontade imperiosa do destino. Que outro nome lhe daremos senão este, à 

circunstância extraordinária ocorrida ao autor dos Cantos, no meio de uma povoação das 

margens do Amazonas?» 8 

Esta predestinação, que caracteriza a divindade não como um ser imóvel e geral, 

mas como pessoa activa e electiva, como a certeza sem segurança, engaja o homem numa 

permanente resposta de temor, de esperanças e de gratidão, sentimentos imprimidos na 

primeira carta para Almeida Garrett e em cujo enlace há fios de felicidade: 

«Rogo-vos, que vos digneis responder-me se é de vossa vontade que eu vá para a 

vossa companhia. Seria muito feliz momento da minha vida aquele em que pudesse 

dizer mundo eis aqui o meu protector - mas se não for assaz feliz que isto aconteça 

minha boca não proferirá nem uma queixa contra vós mas sim contra o destino» 9. 

Não há felicidade sem amizade, vista como um acto e não como um estado, nem 

amizade sem felicidade. Por amor à lealdade e à amizade adoptara «desde muito as folhas 

de hera por brasão com a divisa usque tenebo, porque nele, confessa, havia «alguma coisa 

de hera e muito de ruína» 10. Ruína inspiradora da meditação sobre o tempo e alimento de 

fome da sensibilidade pelo acabado, e de que é particular manifestação a estética dos 

, jardins: 
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«O culto das flores é, depois do culto de Deus, do amor e da amizade, o mais belo de 

todos» 11. 

Francisco Gomes de Amorim partira, em 1837, para o Brasil, estando Portugal em 

guerra civil; chegou ao Pará, quando não terminara ainda a Revolução dos Cabanos; 

regressou à pátria com a «Maria da Fonte», e não pôde resistir ao desejo 

«de também molhar a minha sopa revolucionária na caldeira dos patriotas; e por 

isso só em 6 de Julho desembarquei em Lisboa» 12. 

1. 1. «DUAS PÁTRIAS PARA FELICITÁ-LO» 

Se, quando no Brasil, sonhara com Portugal, aqui chegado suspiraria pelo Brasil. 

Este sentir antinómico está bem no nosso «génio em harmonizar opostos» 13. 

Eu amo o teu país, virgem formosa; 

Eu amo a tua pátria hospitaleira; 

E sinto a minha musa inda chorosa 

Com saudades da terra brasileira 14. 

Um corpo bipartido: em alma, um ser espiritual lançado num corpo; e em espírito, 

realidade imaterial princípio do pensamento. A virtude estava no que Montesquieu dizia ser 

• o mais simples: no amor da pátria, um sentimento e não uma série de conceitos. O amor da 

pátria conduzia à bondade dos costumes; a bondade dos costumes levava ao amor da pátria. 

O conflito íntimo de Francisco Gomes de Amorim derivava do facto de ser um apólida com 

duas pátrias: 

A minha musa é filha das saudades 
De um pobre desterrado, 

Que, distante da pátria, se lembrava 

Do ninho abandonado. 
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Em ambas estrangeira! 15 

Dedica e consagra «à minha Pátria, aos que eu amo e aos que me amam» o terceiro 

volume de Garrett - Memórias Biográficas, oferece Efémeros à cidade do Rio de Janeiro, 

«[...] morada de corações generosos e magnânimos, mãe afectuosa para todos os que 

buscam o seu seio, Pátria para os que perderam o berço! Gloriosa pela sua história e 

pelas virtudes dos seus habitadores» 16. 

A cidade do Rio de Janeiro tinha que honrar-se com a dedicatória: «Não é somente 

a homenagem de um homem de talento, que viveu no nosso país, e que o ama de longe; é 

igualmente um movimento de coração, ainda comovido, pela maneira galharda com que a 

cidade do Rio de Janeiro se houve a respeito do poeta» 17. 

Por causa das muitas noites passadas à cabeceira de Garrett, do trabalho na 

Pagadoria da Marinha, do estudo permanente, do ser obrigado a escrever para ganhar a 

vida, e do acréscimo de responsabilidades com o casamento, em 1857, Francisco Gomes de 

Amorim teve, um ano depois, 

«uma congestão cerebral que foi a origem de todas as doenças que depois me 

afligiram sucessivamente, até ao fim da vida» 18. 

Proibido pelos médicos de 1er e de escrever, e convencido de que, sendo incurável a 

doença, para nada lhe serviriam mais os livros, decidiu enviá-los ao Retiro Literário 

Português, do Rio de Janeiro, do qual era sócio-honorário, a fim de que os pusessem em 

leilão e remetessem à família o apuro. Quando a almoeda ia começar, foi anunciado que 

todos os livros acabavam de ser comprados por alguns portugueses e brasileiros, com o 

intuito de serem devolvidos a Francisco Gomes de Amorim, conjuntamente com o produto 

da venda: 2 000$000 réis 19. 

Isto aconteceu em 9 de Outubro de 1863, quando Francisco Gomes de Amorim era 

já um escritor suficientemente conhecido também no Brasil. Publicara, em 1852, Ghigi, 

drama em cinco actos, representado em muitos teatros do império 20, em 1858, Cantos 

Matutinos, livro de poemas de que Machado de Assis também se ocuparia na secção 

«Semana Literária», do Diário do Rio de Janeiro, aquando da segunda edição, em 1866: 
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drama em cinco actos, representado em muitos teatros do império 20; em 1858, Cantos 

Matutinos, livro de poemas de que Machado de Assis também se ocuparia na secção 

«Semana Literária», do Diário do Rio de Janeiro, aquando da segunda edição, em 1866: 

«O próprio autor diz algures que tem duas pátrias; e nessa frase resume a história de sua 

vida. De nossa parte convimos nisto: é que se ele tem duas pátrias para cantar, tem duas 

pátrias para felicitá-lo» 21. 

Ainda que só editados anos depois da representação teatral, Ódio de Raça (1854), O 

Cedro Vermelho (1856), Fígados de Tigre (1857) e Aleijões Sociais (1858) tinham já 

alcançado os favores do público brasileiro. Além disso, Francisco Gomes de Amorim fora 

correspondente, em Lisboa, do Diário da Bahia, publicara, entre 1847 e 1850, poesias, 

crónicas e narrativas, em O Jardim Literário, algumas das quais incluídas na Grinalda de 

Flores Poéticas, obra editada no Rio de Janeiro 22; divulgara o primeiro canto de Os 

Frutos Adulterinos 23, com os pseudónimos de «Hoffmann» e «Fiera Mosca», assinara 

folhetins no Imprensa e Lei, em Novembro de 1854 e Janeiro e Fevereiro de 1855; 

escrevera Uma Viagem ao Minho, insertos nos volumes X, XI, XIII e XV de o Panorama, 

em O Periódico dos Pobres do Porto, no ano de 1850 saíram os poemas com que terçou 

armas pela «Rosa Encarnada» na «Guerra das Rosas» 24. 

Da aceitação que o escritor tinha no Brasil fala, ainda, o haver sido nomeado sócio-

honorário do Retiro Literário do Rio de Janeiro; do Atheneu Maranhense, em 25 de 

Fevereiro de 1861; e do Gabinete Português de Leitura do Maranhão, em 20 de Abril de 

1863. Isto até à data do leilão dos seus livros, nò Rio de Janeiro. Depois, foram-lhe 

concedidos os diplomas de sócio-honorário do Gabinete Português de Leitura da Bahia, em 

30 de Março de 1866, do Grémio Literário Português do Pará, em 20 de Março de 1871; e 

do Instituto Histórico Brasileiro, Rio de Janeiro, em 30 de Julho de 1888. 

1. 2. UMA FALTA DE D. PEDRO II 

Honrado por D. Pedro II com o título de «amigo sincero do Brasil» 25, Francisco 

Gomes de Amorim dedicou ao imperador O Cedro Vermelho (1874). 

Se, por gratidão, o escritor fez os maiores encómios ao monarca brasileiro, aquando 

da sua primeira estada em Portugal, no mês de Junho de 1871 26, sendo uma das não 

muitas vozes que turibularam o imperador, a verdade é que também D. Pedro II teve para 

com Francisco Gomes de Amorim especial deferência, ao mandar-lhe dizer que, se o seu 
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estudo de saúde não lhe permitisse deslocar-se ao Hotel Bragança, iria ele, imperador, a 

casa do poeta. Este não consentiria em tal honra e, mesmo com sacrifício, «foi ontem à 

noite cumprimentar S. M. ao Hotel Bragança, sendo cordialmente recebido pelo ilustrado e 

bondoso monarca» 27. Em reforço da boa relação existente está, ainda, o facto de ter sido 

a pedido de D. Pedro II que Francisco Gomes de Amorim lhe fez a oferta de todas as suas 

obras: 

«[...] estou precisado de dinheiro e farto de procurar um exemplar dos Cantos, em 

bom estado, para dar ao Imperador do Brasil, que mo pediu com todos os meus 

livros, e que eu não queria comprar» 28. 

O imperador do Brasil faria uma segunda visita a Portugal, em fins de Agosto de 

1877. Nos recortes de jornais e de revistas coleccionados por Francisco Gomes de Amorim 

não há sequer um com alusão, própria ou alheia, a essa presença de D. Pedro II em Lisboa. 

Dados os antecedentes, a lacuna é sem duvida intrigante. Ou talvez não. Em Os 

Contemporâneos - Alexandre Herculano (manuscrito não totalmente autógrafo 29), há 

uma passagem que leva a pensar em como Francisco Gomes de Amorim levava à prática a 

'sua divisa usque tenebo, firme na amizade e na admiração por Alexandre Herculano, mesmo 

depois da morte do historiador: 

«No Rio fizeram-se pomposas exéquias. O presidente da Comissão, Visconde de S. 

Salvador de Matosinhos, foi pedir ao imperador para assistir a elas, e S. M. 

respondeu que não podia ir. m** que assistiria em espírito! Teria medo de se pôr 

novamente em conflito com o clero do seu país, ou receava que diante da eca o 

pungisse o remorso, lembrando-lhe que contribuíra talvez, se bem que 

involuntariamente, para a morte do grande homem? Acaso se teria esquecido tão 

depressa daquele a quem chamava amigo? Ou influiria no seu ânimo o desdém dos 

reis de cá para com Herculano? 30. 

No Brasil, as relações entre o Estado e a Igreja, fixadas pela Constituição de 1824, 

estiveram expostas a frequentes conflitos, especialmente depois da publicação da encíclica 

Quanta Cura e do Syllabus, em 1864, pelo Papa Pio IX, que condenavam, entre outros 

muitos erros contra a Igreja, a participação de católicos em sociedades secretas como a 
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Maçonaria. Os bispos D. Vital Maria de Oliveira (Pernambuco) e D. António de Macedo 

Costa (Pará), ao darem cumprimento, em 1872, aos documentos pontifícios, provocaram 

não só atritos entre a Igreja e a Maçonaria, como também açularam contra os portugueses 

«a cólera satânica dos apaniguados das sacristias», na cruzada de extermínio contra os 

mações, e «atribuindo a existência dessa sociedade à influência e à adesão dos cidadãos 

portugueses domiciliados entre nós» 31 Em nome de Cristo, foi lançado o brado de mata 

português - mata mação. Os prelados brasileiros, activando as milícias jesuíticas, atiçando 

focos de reacção, nas suas dioceses, despertaram ódios que, em alguns casos, se cevaram na 

morte de portugueses, como aconteceu, por exemplo, em Macapá (Pará). Se os bispos 

diziam gemer «em silêncio diante do Senhor vendo o seu santuário invadido pela impiedade, 

sem o poder remediar», os opositores do jesuitismo, como Francisco Gomes de Amorim, 

deixavam soltar-se o pranto à vista de uma instituição detestada: 

« Seja como for: sem discutir contigo a política e a moral dos jesuítas, não lhes dou 

o meu voto, porque reputo, essa instituição contrária à felicidade e liberdade dos 

povos» 32. 

É neste enquadramento polítieo-religioso que tem de ser visto o incidente ocorrido 

em casa de Alexandre Herculano e relatado por Francisco Gomes de Amorim. 

«Pouco mais ou menos por esse tempo, teve Herculano outro cruel desapontamento 

com um dos homens que julgara seu amigo e do seu partido. Monsenhor Pinto de 

Campos, brasileiro, contraiu relações com ele, dando-se por liberal sincero e 

dizendo-se partidário das mesmas ideias do mestre. De volta da sua viagem a 

Jerusalém, foi a Vale de Lobos, onde o grande historiador o acolheu com a maior 

afabilidade. À noite, durante o serão, enquanto Alexandre dormitava, referia o 

brasileiro a D. Mariana os sucessos da sua viagem, concluindo por mostrar-se um 

fanático vulgar [...]» 33. 

Só a falta de informação terá levado Herculano ao engano de ver no padre brasileiro 

um liberal, quando este estava do lado da barricada dos «conservadores "puros", 

reaccionários, ultramontanos, absolutistas: D. António de Macedo Costa (1830-1891), 

bispo do Pará, que [...] pronunciou e mandou imprimir o discurso inaugural da Biblioteca 
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Pública de Belém, ou Monsenhor Joaquim Pinto de Campos (1819-1887), autor da 

biografia de Pedro II, impresssa no Porto, com uma "advertência" de Camilo Castelo 

Branco [...]» 34. Ortodoxo por excelência, Pinto de Campos teve na «questão religiosa» 

um comportamento que levou a Semana Ilustrada a caricaturá-lo com um pé no prato da 

infalibilidade e o outro no do Governo*Mações, pretendendo com esse equilibrismo estar 

de bem com Deus e com o Diabo 35. Havia de ser o mesmo Pinto de Campos a tirar dores 

por Santa-Anna Nery que, no seu livro Le Pays des Amazones, se apropriara de notas de O 

Cedro Vermelho e de Ódio de Raça. 

Se, realmente, houve um esfriamento na relação D. Pedro II - Francisco Gomes de 

Amorim, e se para isso contribuiu o modo como o imperador se comportou na doença e na 

morte de Alexandre Herculano, o possível despeito do autor de O Cedro Vermelho não 

derivou de qualquer alteração nas suas opções políticas, nem outras produziria. 

«Por aqui anda tudo em polvorosa com os festejos! Até eu deitei versos. Mas, apesar 

de aludir agradavelmente aos re.s e príncipes, não lhos dediquei, e foi-me pedido isso 

com instância, mas não o quis fazer. Porque os meus versos são unicamente 

homenagem ao princípio monárquico, e não a estes nem àqueles. Se eu acreditasse 

que a república era mais útil para o bem-estar da nossa nação, fazia-me republicano. 

Mas tenho a convicção contrária, e veja o meu am° o que está acontecendo por toda 

a parte com as repúblicas modelos: nos Estados Unidos e em França!» 36. 

O ex-imperador e o poeta morreram no mesmo ano (1891): Francisco Gomes de 

Amorim, no dia 4 de Novembro; D. Pedro II , exilado em França, a 5 de Dezembro. 

1. 3. BRASIL, O HERDEIRO DE PORTUGAL 

Frontal, de génio irascível que o obrigava a pagar à boca do cofre a menor alusão 

desagradável ao seu carácter, homem inteligente mas que tem «uma vaidade intratável» -

dele diria Pinheiro Chagas 37 -, Francisco Gomes de Amorim justificava o seu 

temperamento com o facto de haver nascido no Minho e de ter sido criado entre os índios 

do Brasil. E nem os camponeses minhotos nem os selvagens do Amazonas 
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«são grandes modelos para se aprender com eles a disfarçar ou encobrir 

sentimentos. Uns e outros têm, segundo a expressão popular, o coração ao pé da 

boca. Quando me afastei dos últimos, trazia esse órgão na posição em que eles o 

usam e já não era possível empurrá-lo mais para baixo. Fique,, pois, defeituoso 

perante a civilização requintada» 38. 

Da idiossincrasia do minhoto fazem parte umas tantas peculiaridades que o levam a 

ser muito crítico na auto-avaliação, imprevisto no elogio alheio 39, assanhado na 

humilhação, dissimulado no do ut des, espectacular na exibição dos seus afectos e 

convicções: 

«Antes de passar adiante declaro [...] que amo sinceramente o Brasil; e que toda a 

vida me hei-de lembrar, com vivíssima saudade, de que passei no Pará e no 

Amazonas os meus primeiros anos; que por lá tenho alguns dos melhores amigos 

que não são do meu sangue; e que não podendo pessoalmente viver nesses país 

amado, lhe dei o meu filho, em penhor da minha amizade» 40. 

A ideia de decadência que, nos anos 70, também impregnou o espírito de Francisco 

Gomes de Amorim, atira-o contra os que defendiam uma união ibérica. Ainda uma vez fiel 

ao pensamento de Almeida Garrett 41, era no Brasil que ele via, igualmente, o herdeiro 

legítimo de Portugal, a dar-se tal calamidade: 

«Oh! Se os desvarios da política e as ambições desenfreadas e insaciáveis 

conseguirem apagar da carta do mundo o nome de Portugal, possam ao menos os 

restos do naufrágio ir parar às hospitaleiras praias do país que tanto amamos!» 42. 

O pessimismo nacional bordejava-lhe a alma. O estado do país, com tristeza o dizia, 

era o mais deplorável que se pudesse imaginar. O poder fora tomado por um assalto dos 

comilões convictos e dos especuladores da praça pública. Chegara-se à derradeira miséria e 

degradação em que podiam cair os povos envilecidos. Os estrangeiros escarneciam-nos nos 

jornais, o crédito estava perdido, o sentimento público embotado, ninguém, sério, queria 

associar-se ao governo, a indiferença atestava a perda irrevogável da nação: 
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«Para mim é ponto de fé que nos levam direitos, por cálculo ou por ignorância, à 

escravidão espanhola» 43. 

Uma consolação lhe restava: nem a língua nem o nome português acabaria jamais 

na terra, porque «o povo que nós criámos além do Atlântico não deixará nunca esquecer 

nem desonrar a memória de seus maiores [...]» 44 
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NOTAS 

1 Francisco Gomes de Amorim, As Duas Fiandeiras, 1881, pp. 125 e 129. 

2 Cf. AO, pp. 58 e 59. 

3 Cf. AI, pp. 47 a 50. 
4 Francisco Gomes de Amorim, Cantos Matutinos, 1874, p. 45. 

5 CF. AD, p. 19. 
6 Francisco Gomes de Amorim, Cantos Matutinos, p. 45. 

7 Id., A m e n a s * F r a n c o Gomes de Amorim - Latino Coelho . Ano de 1891 Agosto 27. Cf. Al, p. 23. 

8 Machado de Assis, « Semana Literária», in Cantos Matutinos, p. 6. Francisco Gomes de Amorim faz 

preceder das seguintes palavras a transcrição do artigo: «Dos muitos artigos de crítica afectuosa, que 

saudaram o aparecimento da segunda edição, inserem-se nesta terceira apenas dois, como homenagem de 

respeito à imprensa periódica. O primeiro é extraído do Diário do Rio, e julga-se ser da pena do seu 

redactor o sr. Machado de Assis, poeta e prosador dos mais ilustres da nova geração de além do Atlântico 

[...] ». Num dos cadernos com recortes de jornais destinados às Memórias de Francisco Gomes de Amorim -

Testemunho dos seus Contemporâneos, há dois deles que atribuem autoria a Machado de Assis. No 

primeiro recorte - Semana Literária -, Francisco Gomes de Amorim anotou: «Do Diário do Rio de Janeiro, 

do Rio de Janeiro, de 24 de Julho de 1866 (artigo de Machado de Assis); no segundo - Folhetim - Semana 

Literária -, a anotação é: «Da f i n c ã o de Setembro, de Lx», de 17 de Agosto de 1866». Porque se trata da 

reprodução do artigo do Diário do Rio de Janeiro, o folhetim termina com a «assinatura» de Machado de 

Assis seguida de: (Diário do Rio de Janeiro, 24 de Julho de 1866). Esta crítica respeita ao livro, também de 

poemas, Efémeros, e a sua introdução comprova que a recensão de Cantos Matutinos é do mesmo escritor: 

«Apressamo-nos a rectificar uma asseveração inexacta que nos escapou quando tratámos dos Cantos 

Matutinos do Sr. F. Gomes de Amorim. Não continha esses volume todos os versos do poeta, e uma segunda 

colecção acaba de ser publicada em Lisboa, com o título de Efémeros». Na verdade, ao referir-se à segunda 

edição de Cantos Matutinos, o crítico escrevera: «O sr. Gomes de Amorim reuniu neste livro de quase 400 

páginas todos os seus versos, desde os primeiros que suspirou na foz do Rio Negro até os últimos que 

compôs no seu retiro em Portugal». Ora, se Machado de Assis é, como anotou Francisco Gomes de Amorim, 

o autor da crítica a Efémeros, sem dúvida que também o é da dos Cantos Matutinos. Sendo a terceira edição 

de Cantos Matutinos de 1874, aquela em cujo prefácio o autor escreveu «julga-se ser da pena do seu 

redactor o sr. Machado de Assis», terá sido o escrúpulo a aconselhar a suposição. Isto até porque, tudo leva 

a crer. a colecção de recortes só nos anos 80 terá sido iniciada. Do catálogo dos livros que pertenceram a 

Francisco Gomes de Amorim e que foram leiloados, em Março de 1892, constam duas obras de Machado de 

Assis, ambas com dedicatória autografa: Papéis Avulsos (1882) e Histórias sem Data (1884). 

9 Cf. AI, p. 50. 
10 Francisco Gomes de Amorim, Muita Parra e Pouca Uva, 1878, p. 81. 

11 Id., ibid., p. 111. 
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12 Id, Garrett - Memórias Biográficas, tomo I, 1881, p. 6. Em Datas de Família e Lembranças acerca de 

Meus Filhos, diz que desembarcou no dia 7, data confirmada em «José da Silva Mendes Leal», in O 

Primeiro de Janeiro, 25 de Agosto de 1886. 

13 Francisco da Cunha Leão, Ensaio de Psicologia Portuguesa, Lisboa, 1971, p. 228. 

14 Francisco Gomes de Amorim, Efémeros, 1866, p. 174 

15 Id., Cantos Matutinos, 1874, p. 231. 

16 Id., Efémeros., p. 5. 
17 Machado de Assis, «Semana Literária», in Diário do Rio de Janeiro, 24 de Julho de 1866. Cf. AO, pp. 

55 a 57. 
18 Francisco Gomes de Amorim, Datas de Família e Lembranças acerca de Meus Filhos. Cf. AI, p. 4.. 

19 Cf. AO, pp. 60 a 63. 

20 Cf. AO, pp. 64 e 65. Ghigi foi representado, pela primeira vez, em 1851, publicado em Dezembro de 

1852 e levado à cena, em Belém do Pará, em 1853, como se pode ver pelo prospecto com uma poesia de Z. 

- certamente o português, naturalizado brasileiro, Augusto Emílio Zaluar. Nascido em Lisboa, em 1826, 

morreu, no Rio de Janeiro, em 1882. Se Francisco Gomes de Amorim não travou conhecimento com Zaluar, 

na Maria da Fonte, em que ambos tomaram parte, é muito possível que tenham chegado à fala em Lisboa, 

onde o ex-estudante de Medicina divulgou, em vários jornais, as suas composições poéticas, algumas das 

quais serviram de epígrafe a poesias de Gomes de Amorim publicadas em O Jardim Literário. Note-se que 

as perspectivas do célebre poema de Luís Gama «Quem Sou Eu» são sugeridas precisamente por uma 

quadra de Augusto Emílio Zaluar. 

21 Francisco Gomes de Amorim, Cantos Matuiinos, p. 15. 

22 Cf. AD, pp. 31 a 42. Estas poesias de Francisco Gomes de Amorim estão nas seguintes páginas de 

Grinalda de Flores Poéticas. Selecção de produções modernas dos melhores poetas brasileiros e 

portugueses, Rio de Janeiro, 1854: O Assassino, p. 3 9 ; ^ » ^ Ela, p. 44; O Castelo de Almourol, p. 54. pp 

23 Francisco Gomes de Amorim, Os Frutos Adulterinos, in Archiva Universal, 3o vol. (I860). Cf. AD, pp. 

43 a 48. Também acerca deste poema, mais tarde intitulado A Ideia Velha, e de que só se conhece o que foi 

publicado no Archiva Universal, o autor tem a seguinte anotação, em Datas de Família e Lembranças 

acerca de Meus Filhos: «Tenho um poema intitulado A Ideia Velha, que meu filho poderá também publicar. 

Foi feito na mocidade, quando eu tinha muitos menos anos, para distrair o meu terror da febre amarela, que 

assolava Lisboa; e peço perdão de o ter escrito com tanta liberdade, se bem que haja exemplos de outros 

muito mais livres». Cf. AI, p. 4. Também no manuscrito autógrafo Memórias de Francisco Gomes de 

Amorim - Os Contemporâneos - I - Alexandre Herculano, é feita referência ao poema que «nunca se 

publicou». Cf. AI, pp. 72 e 73. Note-se a particularidade, bem dentro do espírito da época, de incumbir o 

filho (e não as filhas e o filho) da publicação de A Ideia Velha. Uma carta em que Francisco Gomes de 

Amorim rejeita a oferta de uma cadela e só aceita um cão, mas se for castrado, reflecte a educação que se 

dava a filhos e a filhas. Cf. AI, pp. 129 e 130. 

24 Francisco Gomes de Amorim, Cantos Matutinos, pp. 211 a 230 e 398 a 401. 

25 Francisco Gomes de Amorim, O Cedro Vermelho I, p. 10. 
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26 Id., Frutos de Vário Sabor, 1876, pp. 9 a 21. 
27 Cf. AO, p.66RcœnesdoJornaldaNoite,2le22de}unhodcMl,edeOCorreiodeLisboa,de22 

de Junho de 1871. 
28 Jorge Peixoto, Carias de Francisco Gomes de Amorim para Abílio Augusto da Fonseca Pinto, de 1871 

a 1884, 1975, p. 28. A relação com D. Pedro II respeitava precedências protocolares, pelo que Francisco 

Gomes de Amorim não poderá ser incluído no núcleo dos ínúmos do imperador do Brasil. Assim levam a 

concluir as cartas de 2 de Maio de 1871 e de 17 de Fevereiro de 1872, de Francisco Gomes de Amorim para 

Abiho Augusto da Fonseca Pinto, a respeito da pretendida apresentação do seu primo Hernâni Braga a D. 

Pedro II: «Tenho aqui um amigo que é o cônsul-geral do Brasil, Porto Alegre, que me parece pessoa 

competente para o efeito por ser amigo pessoal do imperador». Porto Alegre recusou-se formalmente a 

satisfazer tal pretensão, argumentando que «eram sem número os pedidos que tinha para espectáculos e 

concertos, que o imperador prometera ir a um concerto de um pianista brasileiro (Signori), mas talvez nem 

a esse fosse». Francisco Gomes de Amorim, face às razões apresentadas por Porto Alegre, aconselhava: «Se 

o Hernâni vai para o Brasil no mesmo vapor que vai o imperador, como já ouvi dizer, facilmente arranjará a 

apresentação a bordo. [...] Ainda se eu estivesse em estado de ir ao Porto, talvez que no caminho de ferro 

tivesse meio de falar a alguém, que apresentasse o Hernâni; mas eu não estou capaz de ir nem mesmo ao 

largo do Carmo, onde é a minha casa». Cf. Cartas de Francisco Gomes de Amorim para Abílio Augusto da 

Fonseca Pinto, pp. 22, 23, 31 e 32. Hernâni Braga, pianista, natural do Porto, cursou o Conservatório, em 

Lisboa, frequentou, em Paris, o curso de aperfeiçoamento, como discípulo de Marmontel. Deu recitais na 

América, principalmente no Brasil e na Argentina. 

29 Cf. AO, pp. 60 a 70. A filha Maria Luísa, nascida a 24 de Agosto de 1859 e falecida a 28 de Maio de 

1926, foi a secretária de Francisco Gomes de Amorim, sempre que a doença o impedia de escrever. 

Comparando a caligrafia de passagens (as menos íntimas) do manuscrito Alexandre Herculano, com a de 

uma carta de Maria Luísa para Maria Evelina de Aguiar, neta do médico Dr. José Pereira Botelho que, em 

S. Miguel (Açores), acompanhou a doença de Francisco Gomes de Amorim, não restam dúvidas quanto a 

ter sido Maria Luísa quem interveio em algumas das páginas do inédito. Ter em atenção que a data da carta 

é muito mais recente e que, com ao anos, também se vai alterando a caligrafia, mesmo quando ligeiramente 

A carta para Maria Evelina, bem como outras - da fase dos Açores -, com interesse para a biografia de 

Francisco Gomes de Amorim, foram cedidas, espontânea e amavelmente, tal como fotografias do poeta , de 

sua esposa e dos filhos - cf AD. DP. 49 e 50 - , pelo Exmo Sr. Jorge Corrêa Faria e Maya d'Aguiar, 

trineto do Dr. José Pereira Botelho. 
30 Francisco Gomes de Amorim, Memórias - Os Contemporâneos -1 Alexandre Herculano, 1888. Cf. AI 
pp. 126 e 127. Tanto nestes "traços fisiognómicos" como nos de Latino Coelho há um nítido desvio dos 
padrões biográficos praticados na época, em que se escrevia muito dos e para os confrades. Os retratos 

. eram, invariavelmente, estereótipos frasais que só deixavam ver virtudes e excelências. Francisco Gomes de 
Amorim arranha o espelho das perfeições, sobretudo em Latino Coelho: «Tinha um carácter infantil e fez 
puerilidades toda a sua vida». A data deste autógrafo manuscrito é Ano de 1891 Agosto 27, dia, mês e ano 
da morte de Latino Coelho, e que aparecerá no original apenas como lembrança e não como tempo de 
escrita... Por sua vez, o manuscrito autógrafo Alexandre Herculano mostra como as reuniões de intelectuais 
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não eram tão modelares de comportamento quanto se poderia pensar: «Um dos tais que se embebedavam em 

sua casa, apanhando-o uma vez a dormir, quis, desvairado pela embriaguez e não por falta de respeito, 

empilhar-lhe na cabeça um ourinol. Quando Herculano teve, mais tarde, conhecimento da tentativa, 

exclamou: "- Desgraçado dele, se o tivesse feito! Iria desembebedar-se no outro mundo, porque eu dava-lhe 

um tiro!" - Daí em diante acabou com as reuniões dos sábados. Restavam-lhe ainda amigos respeitosos e 

dedicados, mas a medida estava cheia. Comprou a Quinta de Vale de Lobos, casou-se, fugiu para a solidão». 

Cf. AI, pp. 74 a 77. Na pg. 75 do mesmo manuscrito dá-se conta de outra decepção de Alexandre 

Herculano, essa por causa de um cão. O «escritor célebre» é Canulo, conforme um outro manuscrito inédito 

de Francisco Gomes de Amorim. 
31 Augusto de Carvalho, O Brasil - Colonização e Emigração, vol. I (História), 1875, pp. 303 a 313. 

32 Francisco Gomes de Amorim, «Nem Frades, nem Jesuítas», in Jornal do Comércio, 2 de Setembro de 

1883. Cf. AD p. 51. Recorte em péssimo estado. 
33 Francisco Gomes de Amorim, Memórias - Os Contemporâneos -1 - Alexandre Herculano. Cf. AI pp. 

89 a 93. 
34 Wilson Martins. História da Inteligência Brasileira, vol. Ill (1855-1877), 2° edição, 1996, p. 347. 

35 Id., Ibid., op. cit., gravura entre as pp. 492 e 493. 

36 Francisco Gomes de Amorim, carta ao Dr. Paula Medeiros. Cf. Al, pp. 131 e 132. O Dr. Henrique 

Ferreira de Paula Medeiros, irmão da mulher do médico Dr. José Pereira Botelho, era licenciado em Direito. 

Foi, em várias legislaturas, deputado às Cortes. Orador fluente e desinibido; chamavam-lhe o "papagaio 

açoriano". Consta que, jogando ao bilhar com D. Fernando II e estando Paula Medeiros a ganhar, alguém o 

advertiu para a inconveniência, ao que respondeu: "Ao jogo não há rei nem roque!" Informação prestada 

pelo Exmo Sr. Jorge Corrêa Faria e Maya d'Aguiar. 

37 Pinheiro Chagas, «Uma liquidação de contas», in O País, Rio de Janeiro, 3 de Agosto.de 1887. Cf. AD, 

p. 71..Trata-se da resposta de Pinheiro Chagas ao artigo As «Memórias de Garrett» e o Sr. Pinheiro 

Chagas, escrito por Francisco Gomes de Amorim e publicado em O País de 11 de Maio de 1887. Cf. AD p. 

21. Como era seu hábito, Francisco Gomes de Amorim catou as gralhas, assinalando-as à margem. O 

exemplar do jornal, que faz parte do espólio em poder do Exmo Sr. Francisco Gomes de Amorim, bisneto 

do escritor, está endereçado ao General Joaquim da Costa Cascaes, Rua do Carreão, n° 60, Lisboa. A 

resposta de Pinheiro Chagas, recortada de O País, não tem qualquer outra anotação feita por Francisco 

Gomes de Amorim, para além da data, escrita a lápis. Note-se que, apesar dos protestos em contrário, o 

escritor não resistiu nem à tentação de 1er a réplica de Pinheiro Chagas nem à de conservar o artigo. 

38 Francisco Gomes de Amorim, «Três Dias de Jornada», in Diário de Notícias , 23 de Junho de 1873. Cf. 

AD, p. 52 
39 Cf. AI, p. 133. Anotação feita por Francisco Gomes de Amorim ao artigo «Nova Comédia», in Gazeta 

de Portugal, 17 de Abril 1867. 

40 Francisco Gomes de Amorim, «Le Pays des Amazones, L'El-Dorado, les Terres à Caoutchouc - por F. J. 

Sant'Anna Nery», in Comércio de Portugal, 3 de Abril de 1885. Cf. AD p. 53. Prova suprema de amor era 

o «sacrifício de Abraão», episódio bíblico implícito nas palavras de Francisco Gomes de Amorim. O casal 

Gomes de Amorim teve seis raparigas e um rapaz, Francisco Gomes de Amorim, Junior, quinto filho por 
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ordem de nascimento e que foi para o Pará, em 1877, aos cuidados de Agostinho José de Almada, 

industrial e comerciante, casou, em Belém do Pará, com Aurélia da Costa La Rocque, em Mau, de 1891 -

n e m s e , meses antes da morte do pai. Francisco Gomes de Amonm é, também, o nome de um bisneto do 

escritor industrial no Rio de Jane.ro. Francisco Vilardebó Loureiro, bisneto do poeta, na monografia, 

« g r a f a d a , Francisco Go.es de Amor», Ascendência e descendência, Lisboa, 1991. refere apenas seis 

filhos: Mariana, Maria Luísa, Sofia, Margarida, Francisco e Julia, nascida em 1872. A verdade é que houve, 

antes de esta. uma outra Júlia, como comprova uma carta de Francisco Gomes de Amonm para Abího 

Augusto da Fonseca Pinto, datada de 22 de Março de 1872: «Agora tive um acontecimento em casa que fo. 

aumentar-se-me a família com uma memna, que nasceu no dia 14 e ve,o substituir a que perdi em 1870». V. 

Jorge Peixoto, Cartas de Francisco Gomes de Amorim para Abílio Augusto da Fonseca Pinto, de 1871 a 

1884, Póvoa de Varzim, 1975, p. 33. Além disso, há pormenores sobre a primeira Júlia, em AI, p. 7 e 8. 

41 Almeida Garrett, Camões, Obras de Almeida Garrett, vol. II, Lello & Irmão, pg. 417. 

42 Francisco Gomes de Amorim, Frutos de Vário Sabor, p. 20. 
43 Francisco Gomes de Amonm, carta ao Dr. Hennque da Paula Medeiros, de 14 de Junho de 1870. Cf. 

AI, p. 134. 
45 Francisco Gomes de Amorim, Frutos de Vário Sabor, p. 21. 

http://Jane.ro
http://Go.es


109 

2 

O COMÉRCIO DAS LETRAS 

Durante 50 anos, e sempre de costas voltadas, Portugal e Brasil foram falando de 

convenções literárias. No Brasil, a contrafacção de obras de autores portugueses era uma 

prática generalizada e impunida, pelo que Lisboa procurou, persistentemente, negociar com 

o Rio de Janeiro um acordo sobre a protecção da propriedade literária. Mas só em 9 de 

Setembro de 1889, e mesmo assim como declaração conjunta e não como convenção, foi 

assinada, em 24 de Abril de 1888, a proposta apresentada ao governo brasileiro pelo 

ministro de Portugal no Rio de Janeiro, Duarte Gustavo de Nogueira Soares - em 1861 

relator do processo instaurado pela colónia portuguesa do Brasil contra o Barão de Moreira 

1, acusado de favorecer o tráfico de escravos. O diplomata, tendo-se apercebido de que as 

autoridades brasileiras continuavam indisponíveis para negociar uma convenção sobre a 

protecção da propriedade literária, propôs-lhes a assinatura de uma simples declaração 

conjunta, à semelhança do que fora feito, em 1879, para o protecção das marcas de fábricas 

e de comércio. Na proposta fixava-se que «os governos de Portugal e do Brasil 

concordariam em que os autores de obras literárias e artísticas de cada um dos países 

gozassem no outro da mesma protecção legal de que na altura gozassem, ou no futuro 

viessem a gozar, os autores nacionais, com respeito à propriedade das mesmas obras» 2. 

As delongas não são de estranhar, pois, mesmo internamente, o regime da 

propriedade intelectual constituiu, ao longo do século XIX, uma questão muito 

controversa. Deveu-se à persistência de Almeida Garrett o ter sido convertido em lei, pelo 

decreto ditatorial de 8 de Julho de 1851, o projecto de lei por si apresentado em 1839, 

atribuindo a propriedade intelectual ao autor em sua vida e aos seus herdeiros durante 30 

anos. Em 1854, Jervis d'Atouguia, que substituíra, na pasta dos Negócios Estrangeiros, 

Almeida Garrett, compelido a demitir-se por causa da convenção com a França sobre a 

mesma matéria, enviou instruções à legação de Portugal no Rio de Janeiro, para ser 

proposta às autoridades brasileiras a negociação de uma convenção sobre a propriedade 

literária. Não sendo muito receptivo a negociar tratados, o governo brasileiro apresentou, 

• em 1858, uma proposta de entendimento que levou as duas partes à mesa das negociações, 

entretanto interrompidas por motivos desconhecidos. 
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Em 1862, novas diligências de Portugal esbarraram com a pretensão brasileira de ser 

dada prioridade a um acordo sobre a emigração. Só em 1869 a propriedade literária voltou 

a merecer atenções, mas uma vez mais sem quaisquer resultados. Em 1871, a Academia 

Real das Ciências actuou junto de D. Luís, a fim de o rei conseguir a celebração de uma 

convenção luso-brasileira e, em 1875, José de Alencar viu chumbado um seu projecto de lei 

cujas disposições «garantiam a propriedade das obras literárias publicadas em países 

estrangeiros cujos governos assegurassem a reciprocidade para as obras publicadas no 

Brasil» 3. 

2. 1. SANTA-ANNA NERY PLAGIÁRIO 

Francisco Gomes de Amorim, embora não tendo protagonizado nenhuma das ideias 

em confronto na questão da propriedade literária, tomou partido por Almeida Garrett, na 

polémica sobre o assunto levantada por Alexandre Herculano 

« [...] Afigura-se-me porém que Herculano foi pouco generoso com um homem que 

tão deveras o estimava sobretudo, tendo apoiado na Câmara dos Deputados uma lei 

que depois combateu. Sem fazer à sua memóna a injúria de atribuir a mudança a 

despeitos políticos, não posso deixar de notar a circunstância de ter ele, no seu 

testamento, legado a propriedade das suas obras - não à sua universal herdeira, mas 

a seus irmãos; isto é: usou do direito que negava, na parte em que ele parece menos 

equitativo, que é quando se afasta do direito comum» 4. 

A reconciliação dos amigos desavindos deu-se em Novembro de 1854, nem um mês 

antes da morte de Almeida Garrett, quando o historiador «a pedido do coração» foi visitar o 

autor de Folhas Caídas. Como importava fosse feito, Francisco Gomes de Amorim, única 

testemunha do encontro, dá um quadro simples, discreto, mas nobre, da derradeira vez que 

se falaram os dois próceres da literatura portuguesa oitocentista: 

i 

«Alexandre sabia que não tornaria a ver aquele amigo sobre a terra dos vivos, e 

como não era de frases e cumprimentos, apertou-lhe a mão, dizendo: 

- Adeus; melhore e saia daí para fora. 
Feita esta violência à sua natureza franca e rude, que não sabia mentir, retirou-se 

sem olhar para trás. 
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- Fez-me bem esta vmda. E deixou-me mu.to consolado. - Diria o enfermo, reagindo 

a custo contra a convicção de que não tornariam a falar-se» 5. 

Sem fingimento, e apesar da admiração que também tinha por Alexandre Herculano, 

Francisco Gomes de Amorim reafirmava, em 1888, que «sobretudo a respeito da emigração 

e da propriedade literária, era completo o antagonismo de opiniões» 6. Quanto à 

emigração, porque se preocupava mais com as suas tragédias do que com os seus supostos 

lucros materiais; no tocante à propriedade literária, por não aceitar que um sistema de 

recompensas fosse a melhor protecção das obras do espírito. 

Ora, sendo o Brasil o principal consumidor dos produtos literários portugueses, 

havia que o isolar, através de uma convenção, da concorrência estrangeira, sobretudo 

francesa. Nesta ordem de ideias, e sempre fiel ao pensamento de Almeida Garrett, Francisco 

Gomes de Amorim aproveitava todas as oportunidades julgadas favoráveis à concretização 

do seu objectivo. Assim, quando Gama e Abreu estava de regresso ao Brasil, chamado 

pelos seus amigos políticos, que haviam subido ao poder, no mês de Março de 1878 foi 

obsequiado, em Lisboa, com um jantar de homenagem. Francisco Gomes de Amorim não 

pôde comparecer, mas escreveu uma carta a Gama e Abreu, lembrando-lhe a necessidade de 

se celebrar o desejado tratado literário com o Brasil, «há tantos anos baldamente reclamado 

por Portugal, e cuja realização é talvez possível nesta conjuntura, se se atender aos bons 

desejos, que sobre esse assunto manifestou sempre o sr. Gama e Abreu, colocado 

actualmente em situação de muito poder concorrer para o favorável e equitativo desenlace 

dessa antiga questão» 7. 
Francisco Gomes de Amorim tinha, além de tudo, razões pessoais para desejar a 

convenção literária. 

«No Brasil, [a peça Ghigi) foi acolhida com não menor favor - ou antes - com 

tamanho favor, que até inspirou alguns editores daquele país, zelosos da minha 

glória, a tirar edições novas e maiores do que a portuguesa para espalharem a fama 

de meu nome! Muito deve a literatura portuguesa àqueles honrados varões» 8. 

Não podendo esgrimir com a lei contra os contrafactores, atacava com a denúncia 

de, há muitos anos, estar no costume de ver as suas comédias plagiadas até por franceses, 

como se fossem roupa dos ditos. Igual sorte lhe acontecia com versos, imitados por 



112 

poetastros de Portugal e do Brasil, e com o Ódio de Raça, para horror seu transformado 

em romance. No entanto, os agravos não se ficavam por aí: 

«Representam-se peças minhas sob os nomes de outros autores; e quase ninguém me 

paga os direitos das que se representam em meu nome. Tristes consequências do 

meu estado valetudinário! Como último escárnio, até já vêm vender-me ao pé de 

casa os meus livros, reimpressos no estrangeiro pelos ditos sujeitos» 9. 

O estendal de queixas era feito no coradouro de uma acusação grave: Santa-Anna 

Nery, em Le Pays des Amazones, FJ-Dorado, les Terres à Caoutchouc, dera-lhe a honra de 

ter transcrito notas de Ódio de Raça e de O Cedro Vermelho, ficando ele, Francisco Gomes 

de Amorim, 

«tão alegre e satisfeito, por ver assim confirmadas, por um filho do Amazonas, as 

minhas recordações e memórias, e foi tal a ilusão dos meus sentidos, que até me 

pareceu que me estava lendo a mim próprio!» 10. 

Em defesa do plagiário saiu o já citado monsenhor Pinto de Campos, para esclarecer 

os motivos ponderosos que levaram à não citação do verdadeiro autor dos excertos 

transcritos. A fim de conciliar os pundonores dos seus dois amigos, Pinto de Campos 

afiançou, publicamente, que Santa-Anna Nery repararia «essa involuntária omissão, ou na 

próxima segunda edição, ou vertendo em francês todo o drama» 1 1 . 0 ressarcimento não 

foi de todo exemplar. Com efeito, pelo menos na tradução da obra de Santa-Anna Nery, 

editada pela Universidade de São Paulo, na nota 108, página 253, pode ler-se o seguinte, 

sem que o autor dê a mão à palmatória: «Ver as curiosas notas de M. F. Gomes do 

Amorim, ilustre escritor português, em seus belos dramas - especialmente em "O Cedro 

Vermelho" - sobre esses costumes amazonianos» 12. Putativamente, M. corresponderá a 

Monsieur, pois é o único, dos autores citados, com direito a um tal tratamento, e do 

Amorim, certamente só por gralha. 

2. 2. OS AMIGOS SÃO PARA AS ... EDIÇÕES 

O vazio de lei regulamentadora e fiscalizadora levou Francisco Gomes de Amorim a 

assegurar os seus direitos de autor, através da transferência da pertença da propriedade, no 
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Brasil, de Frutos de Vário Sabor e de O Cedro Vermelho, para Agostinho José de Almeida, 

amigo e compadre, cidadão brasileiro, residente no Pará, e os de Os Selvagens para 

Henrique de Araújo Godinho Tavares, também súbdito brasileiro. 

Outro processo que os escritores portugueses utilizavam, para haver um controlo 

mínimo sobre vendas legais e apropriações indevidas , era o socorrerem-se de brasileiros, ou 

de portugueses radicados no Brasil, enviando-lhes uns tantos exemplares das obras, para 

colocação directa nas livrarias ou para entrega, contra reembolso, a particulares. A par 

disso, os intermediários, que não fossem escritores ou jornalistas, tinham, ainda, um outro 

verdadeiro trabalho de sapa: conseguir quem, nos jornais brasileiros, para além da recensão 

metesse um suelto ou mesmo um anúncio disfarçado numa pequena local. A título de 

exemplo: «O Cedro Vermelho foi despachado na alfândega desta cidade pelo Sr. Manuel 

Joaquim Pereira de Sá, que para a obra trata de conseguir assinaturas» 13. 

António Gonçalves Dias não foi poupado por Francisco Gomes de Amorim que, 

pondo-se à disposição do amigo para iguais tarefas, «nomeou» o poeta brasileiro seu 

representante, para negociar Cantos Matutinos: 

«Peço-te que vás falar com os ditos livreiros [E. & H. Laemmert] e lhes digas que 

eu vou mandar os 200 volumes dirigidos à sua casa, mas que é para mos pagarem 

logo, mandando, por intervenção tua, o dinheiro ou uma ordem à vista para Lisboa 

de 200$000 réis em moeda forte valor dos 200 exemplares. [...] No caso de lhes não 

convir, então terás tu a bondade de mandar distribuir os 200 exemplares pelos 

melhores livreiros da cidade, pondo-os à venda por minha conta por um preço que 

me produza em todo o caso mil réis fortes, líquidos de comissão de vendas e 

trasnsportes [...] Além destes favores peço-te ainda aquele de me fazeres anunciar o 

livro nos jornais e de escreveres uma notícia do que ele contém, e te pareça que vale, 

porque o teu nome autorizado pode fazer-lhe boa venda» 14. 

Francisco Gomes de Amorim não se esquecia de pedir, ainda, que António 

Gonçalves Dias lhe mandasse o jornal em que «fizeres o favor de escrever sobre o meu 

livro». Tal como acontecerá com a correspondência de Gonçalves Dias para Gomes de 

Amorim, parece não haver registo das críticas por este solicitadas. Na falta de notícias do 

amigo, Francisco Gomes de Amorim, aceitando que Gonçalves Dias não teria tempo para 
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dar conta do recado, acabou por subdelegar parte das tarefas no tio paterno José Francisco 

de Amorim, residente no Rio: 

«[...] rogo-te que no caso de não poderes incumbir-te, como te pedi, de fazer a 

venda, os mandes entregar a meu tio José Francisco de Amorim, na Rua do Príncipe, 

ao Catete, n° 39. Para este efeito farás obséquio de os reclamar do Laemmert, ao 

qual meu tio pagará as despesas que se tenham feito. Isto porém é só no caso do teu 

impedimento, porque em vista do teu silêncio imagino-te ocupado de tal modo que 

chego a ter remorsos da incumbência que te dei» 15. 

São escassos e imprecisos os elementos informativos sobre o comércio das Letras 

além-Atlântico. Infelizmente, porque, além do mais, seriam importantes para o estudo do 

«circuito brasileiro» na história editorial dos escritores portugueses do século XIX. Pelo 

que respeita a Francisco Gomes de Amorim, na sua correspondência com Abílio Augusto 

da Fonseca Pinto, há pelo menos indicações quanto ao modo como se batia pelo seu 

trabalho intelectual e como o resguardava de possíveis delapidações, nomeadamente 

aquando da edição de O Cedro Vermelho. 

«Quanto ao pedido de eu auxiliar a empresa no Brasil, farei sempre o que me for 
possível, mas não me obrigo por esse lado a coisa alguma, porque não me caiba a 
menor responsabilidade. Isto deve ficar bem claro. Só pelo exemplares que forem 
para o Pará, sendo remetidos a pessoa da minha confiança, e nunca mais de 100, 
podem responder, sem contudo me obrigar à venda (que todavia considero 
certa)»16. 

Francisco Gomes de Amorim ganhou «o primeiro dinheiro pelas letras» a fazer um 

epitáfio. Por ter chorado por conta de outrem, amealhou dois pintos e foi pô-los a render na 

lotaria, mas a cautela saiu branca 17. A partir de então, passou a ter, sem dúvida, mais 

amor ao dinheiro e à vida, como importava a um casamento cheio de filhos: 

«O motivo por que sou obrigado a cortar ou a restringir falas de Garrett é óbvio: 

cada cem páginas que acrescente ao volume custam-me, pelo menos, trinta libras 

mais, que eu gastaria com grande gosto (assaz o tenho provado!) se fosse rico, para 

publicar a menor frase dele. Mas, pobre, em terra de gente que não lê, e de governos 
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que só protegem amigos, estou roubando meus filhos com estas minuciosidades» 

18 

2. 3. O MERCADO BRASILEIRO 

E manha de Portugal comer, beber e dizer mal. O anexim não deixaria de se aplicar 

ao escritor que, a despeito de outras razões, não terá sido tão maltratado como isso pelo 

poder político, pelo menos quando o poeta Mendes Leal foi ministro da Marinha e 

Ultramar. Mendes Leal propôs a aposentação de Francisco Gomes de Amorim, com 

ordenado por inteiro, em 13 de Maio de 1864, devido à «grave lesão e enfermidade que 

.absolutamente o inibe do exercício do seu emprego». Não se tratava de uma benesse stri 

generis, pois para outras classes, que não a dos cultores das boas artes, era um direito 

adquirido. A especial situação apresentava-se com não menos especiais configurações como 

a dos «estimados e aplaudidos trabalhos que lhe granjearam em nome tão popular como 

distinto», e não poder também «o exemplo assustar a economia, porque raros se 

apresentarão em tal estado, e com tais documentos, como são as páginas festejadas por dois 

povos» 19. 

Quanto ao escritor dizer que, em Portugal, não se lia, semelhante vezo era tão velho 

e revelho, que aguentava de cara estanhada todas censuras, mesmo as mais acrimoniosas: 

«É obra [O Cedro Vermelho] de grande mérito, e sê-lo-ia de grande fortuna em outro país. 

Emendemo-nos. Sejamos dignos dos talentos que honram a nossa terra» 20. 

Lia-se pouco, mas também por culpa das empresas literárias, normalmente só 

especializadas na exploração do patriotismo dos portugueses residentes em países 

estrangeiros. Citando o exemplo do jornal A Pátria «que morreu faminto e miserável, com 

mais de trinta vampiros agarrados a si», Francisco Gomes de Amorim interpelava: 

«Com que cara há-de ir agora qualquer empresa, por mais séria e honrada que ela 

seja, pedir ao Brasil assinaturas para jornais portugueses? Tingem-se as faces de 

pejo, quando se pensa no descrédito que de nós foi levar à terra estranha um 

aventureiro» 21. 

O mercado brasileiro estimulava e sustentava a tal ponto as iniciativas editoriais 

portuguesas, que estas, para vingarem, não se podiam dar ao luxo de não ter em 
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consideração uma tal realidade. O Jornal do Comércio, por exemplo, melhorou o seu 

parque tipográfico, com a importação de uma nova máquina de imprimir, tendo em atenção 

que 

«[...] os assinantes do Brasil não recebiam o número do jornal correspondente ao dia 

em que daqui partiam os paquetes, porque geralmente a impressão fazia-se tão tarde 

que a folha já não podia ir na mala» 22. 

Para o escritor, uma das razões por que, ao contrário do que sucedia no Brasil, não 

se desenvolviam, em Portugal, as empresas literárias, estava no facto de não haver entre nós 

nem organização, nem competência, nem amor das coisas, ao passo que, no Brasil, existia 

mais ordem, aplicava-se a todo o género de trabalho um certo espírito comercial. Enfim, 

«há mais amor das letras, e se a literatura não está ainda ao nível das da Europa, os 

talentos que lá se revelam todos os dias, em todos os ramos dos conhecimentos 

humanos, prometem um futuro brilhante e glorioso a essa terra, fadada para grandes 

poetas, e onde já se encontram alguns conhecidos no velho mundo» 23. 

Em Portugal, em tudo era sentida a triste consequência de sermos pequenos -

pequenos em número e em território, pequenos em gosto e, sobretudo, pequenos em 

patriotismo. Isso ajudava a compreender que em Portugal, país donde a população emigrava 

por falta de equilíbrio nas subsistências, houvesse excesso de certos produtos que ela não 

consumia: 

«Exemplo, os nossos livros, que nunca se venderiam sem os mercados do Brasil. 

Ora, trazer o povo do país em que isto sucede ao estado de equilíbrio entre a 

produção e o consumo das obras de espírito, não seria fazer-lhe menos serviço do 

que estudar a maneira por que ele exporta homens ignorantes, em vez de os instruir 

primeiro, embora os exportasse depois» 24. 
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3 

ALEIJÕES SOCIAIS 

Francisco Gomes de Amorim era, deliberadamente, contra toda e qualquer política 

de emigração, fosse ela para o Brasil fosse para outro qualquer país. A emigração, em seu 

entender, não passava de um expediente fácil dos governos para, com inabilidade e vista 

curta, tentarem resolver os graves problemas nacionais à custa dos em tudo mais 

desprotegidos. O facto de se referir expressamente ao Brasil tinha a ver com a 

insensibilidade com que se exportava, na mais completa ignorância da verdade, milhares e 

milhares de portugueses inebriados por um sonho que para a grande maioria acabava em 

tremendo pesadelo. Dizer a verdade, proclamá-la bem alto, era necessário,urgente, e 

mesmo que afirmasse: 

«[...] algum escritor brasileiro, como fez o meu falecido amigo João Francisco 

Lisboa, no seu Jornal de Timon, que os esforços feitos na imprensa e na tribuna 

portuguesa, para remediar este mal, são declamações poéticas e cânticos patrióticos, 

é dever de todos quantos amam a sua terra pugnar para que as forças vivas dela não 

se percam improfícua e dolorosamente para nós, indo aproveitar aos que fingem 

desdenhá-la» 1. 

Os que emigravam para o Brasil eram os melhores e não, em circunstância alguma, 

«dos últimos da concorrência vital», porque, no velho mundo, já tivessem «posição de 

inferioridade por defeito do corpo e do espírito». Os mais válidos mancebos das nossas 

províncias estavam longe de merecer semelhante qualificação. Era generalizar uma lei que 

só podia aplicar-se aos degredados e não a todos os emigrantes. 

«E ninguém dirá que essa gente, moça, simples e ingénua vá desmoralizar aqueles 

para onde emigra. É uma raça superior, pela força da constituição física, pela 

pureza dos costumes, pelas crenças religiosas e pelo amor do trabalho. Longe de ser 

elemento desmoralizador, é, por via de regra, a emigração quem a desmoraliza a 

ela» 2.. 
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A verdade estava bem à vista: a emigração portuguesa era a que mais convinha ao 

Brasil, por ser a mais útil, material e moralmente, e a que melhor se aclimatava, pois só lhe 

fornecíamos gente moça. O Brasil, para se transformar no que devia ser - o maior e mais 

florescente império de todas as Américas -, precisava e dependia de um sistema de 

colonização limpa de escórias, a fim de ser cultivado, civilizado mais facilmente. Os seus 

filhos não bastavam para o muito que havia a povoar, a explorar e a cultivar. Que lhe 

importava, pois, ao Brasil, que os colonos fossem ingleses ou alemães? 

«Importa, pelo contrário, e importa muito, que sejam portugueses. Importa, porque 

o estabelecimento da colónia importa os costumes, os usos e a religião da 

população, e ao Brasil convém sobretudo que esta religião, estes usos e costumes 

sejam seus próprios - que tais são os dos seus irmãos portugueses. Por que não ha

de pois o governo do império prestar algum cuidado a que não haja escândalo na 

admissão dos que vão povoar parte do seu país? A que não haja opressão para os 

que um dia pagarão à sua nova pátria o contingente dos seus filhos, que devem ser 

homens livres, pois nascem numa terra de liberdade? » 3. 

Coincidem, na defesa destes princípios, a correspondência para o Diário da Bahia, 

nos anos 50, Aleijões Sociais, editado em 1870, e a recensão de Teoria Geral da 

Emigração e sua Aplicação a Portugal (1878), de José Frederico Laranjo. Comparando-se 

as ideias desses tempos com as da crítica de Le Pays des Amazones, de Santa-Anna Nery, 

publicado em 1885, Francisco Gomes de Amorim quase nos surpreende: 

« Nas condições em que se acha a província, parece-me que ela não deve fazer má 

cara a nenhuma espécie de emigrado [...] Que importa ao Amazonas que para lá vão 

ociosos ou vadios? A questão capital é de colonização. A penalidade reprimirá o 

crime; quem não quiser trabalhar, não come. Ou come, porque a vida é fácil nessa 

região abençoada; mas tomara o Amazonas que lhe caíssem no seio alguns milhões 

de vagabundos! Mesmo sem querer, eles o civilizariam. Transporte-os, dê-lhes 

terras gratuitamente; espalhe-os na imensidade de suas florestas, e deixe o resto a 

sorte» 4. 
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3.1. O DESVIO PARA AFRICA 

O excurso até estará certo, na lógica do pensamento do escritor: nem para o Brasil 

nem para qualquer outro país a saída de portugueses. Logo, que nos interessava a 

quantidade ou a qualidade dos que pudessem emigrar para o Brasil? Fixar em Portugal o 

homem português era, em síntese, o alicerce do dispositivo mental do autor, na luta contra a 

emigração. Torna-se repetitória a sua argumentação, como repetido era, aliás, e sem 

emenda, o erro da saída quotidiana de braços. Esgotados os meios de demonstrar quanto 

mais suave e lucrativo seria consagrar as forças ao próprio campo do que ao do Brasil, onde 

por cada mil morriam novecentos e noventa sem adquirirem sequer os meios que lhes 

permitissem pagar a passagem de regresso à pátria, Francisco Gomes de Amorim chega ao 

ponto de trasladar para O Primeiro de Janeiro de 28 de Fevereiro de 1889 vários excertos 

do folhetim «Três Dias de Jornada», publicado, a 3 de Junho de 1873, no Diário de 

Notícias: 

«Também não é necessário caluniar ninguém, nem nenhum país; basta publicar-se 

mensalmente, em todas as freguesias rurais, um Boletim estatístico das entradas e 

saídas dos portugueses pelos portos do país [...] No fim de cada ano dê-se, no 

Boletim mensal, o resultado da conta-corrente da população emigrante; e a dolorosa 

demonstração do débito progressivo, que não se imagina à primeira vista, talvez 

ponha um dique à torrente que nos empobrece» 5. 

Em vez do Brasil, a África. O desvio de colonos portugueses para aquele continente, 

já nos anos 50 era a alternativa apresentada por Francisco Gomes de Amorim para acabar 

com a emigração transatlântica: 

«Saíram para o Brasil, no correr do ano de 1856, quatorze mil e seiscentos 

portugueses! Isto quando em Portugal faltam braços para a agricultura e para os 

trabalhos das estradas! E também quando se engajam alemães para colonizar as 

nossas possessões na Africa...» 6. 
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Nos anos 70, escrevendo a propósito da primeira visita de D. Pedro II a Portugal, o 

escritor sai uma vez mais a terreiro em defesa do encaminhamento da emigração para 

África: 
«Em vez de ir fecundar os vastos domínios ultramarinos, que ainda possuímos, e que 

se finam à míngua de impulso protector, o nosso povo desampara os seus campos, a 

família, o lar, e corre - não para as índias, onde fomos tão grandes e ricos, nem para 

a África, onde poderíamos tomar a ser fortes e temidos - mas para o Brasil que é a 

terra dos seus sonhos doirados, o país da sua imaginosa fantasia!» 7. 

3. 2. REPRIMENDA A FRANCISCO CARLOS BRANDÃO 

Se o Brasil, para «os melhores dos nossos compatriotas», constituía a terra da 

promissão, para os contrabandistas e moedeiros falsos era o que se dizia um autêntico 

mana. 
«Correm aqui uns boatos que ninguém quer creditar, e de que poucos querem 

duvidar. [...] Diz-se que o Brasil fizera reclamações a Portugal, nas quais pede que sejam 

metidos em processos vários indivíduos muito conhecidos. A causa desta exigência diz-se 

que é por via de moeda falsa introduzida no império; que dois irmãos que ultimamente 

morreram no Brasil, condenados como passadores de dinheiro falso, fizeram revelações 

importantes, e denunciaram pessoas que se julgavam acima de toda a suspeita injuriosa» 8. 

Reduzido o tráfico de escravos, os comerciantes de carne humana não se bastavam 

com os lucros da escravatura branca, procurando dar aos seus negócios a dimensão 

correspondente às imensas fronteiras do Brasil. O contrabando, muito dele com base em 

Portugal, intensificou-se depois da lei brasileira, em 1850, contra os negreiros. Em Portugal, 

nos Estados Unidos e em França foram falsificados bilhetes do Tesouro brasileiro e notas 

do Banco do Brasil, enviados em contrabando para aquele país, servindo-se os criminosos 

do todos os processos possíveis e imaginários, como malas com fundos falsos ou imagens 

de santos ocas que eram enchidas com notas 9. 

Tais proporções atingiu o contrabando de moeda falsa, que Portugal e o Brasil 

assinaram um acordo, em 12 de Janeiro de 1855, para reprimir e punir o crime. Ainda que 

com razões para isso, o Brasil apontava o dedo acusador a Portugal. Mas nem sempre do 

modo mais decoroso, como sucedeu com Francisco Carlos Brandão, apostado em fazer 
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voltar à baila o irritante episódio da «Guerra dos Chouriços». Este conflito, declaradamente 

uma caça aos moedeiros falsos, e em que os chouriços portugueses foram usados para 

chamar a atenção do governo português para o volume de notas falsas entradas no Brasil 

10, prolongou-se durante anos, por não confiarem as autoridades brasileiras nem 

disposições legais nem nas declarações de Lisboa, quanto à apertada vigilância sobre os 

falsários. Os factos falavam por si: a protecção oficial dada ao faustoso conde do Bolhão, 

ligado por laços de parentesco ao poderoso duque de Saldanha, que, tendo sido 

pronunciado pelo crime de falsificação de moeda, escapou escandalosamente à justiça, e um 

tal Fortunato Figueira, possuidor de considerável fortuna, depois de denunciado às 

autoridades portuguesas pela legação brasileira como um notório moedeiro falso, passado 

algum tempo foi feito barão da Conceição 11. 

Ao tempo destes e de outros acontecimentos, que levaram a uma suspensão 

temporária das relações diplomáticas entre Portugal e Brasil, o partido liberal era 

encabeçado pelos praieiros de Pernambuco e opunha-se à influência portuguesa e ao seu 

monopólio retalhista. Partido liberal esse pelo qual Francisco Gomes de Amorim não morria 

de amores: 
«O partido liberal brasileiro, actualmente no poder, tem sido sempre, nas províncias 

do sul do império, o mais constante inimigo dos portugueses. Carece, portanto, de 

reforma a asserção de que este partido nos era favorável» 12. 

O escritor, que procurou ser sempre um advogado de defesa das duas partes, 

insurgiu-se contra um discurso de Francisco Carlos Brandão, principalmente porque o 

deputado brasileiro não cuidara das consequência de uma manipulação da opinião pública: 

«E não é por mim que me queixo, é pelos milhares de portugueses residentes no 

Brasil, aos quais a censura que o Sr. Brandão dirige a Portugal pode causar um 

grande mal, incitando contra eles o ânimo, sempre disposto a hostilizá-los, do 

populacho brasileiro 13.. 

E para provar que nem só os portugueses eram moedeiros falsos, Francisco Gomes 

de Amorim dava, intencionalmente, a notícia, no Diário da Bahia, do julgamento, em Paris, 

do brasileiro José Custódio de Almeida, condenado a cinco anos de cadeia e mil francos de 

multa, por tentativa de falsificação de notas do Banco do Brasil 14. Lá e cá, o mal era de 
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nação, e, como diria o povo, quando assim acontece, nem a poder de sabão. Daí que fosse 

salutar a prudência aconselhada pelo Dr. Pimenta: 

«Essa gente [os portugueses] convém, pois, ao nosso país, mais que nenhuma outra, 

porque fala a nossa língua e tem os nossos costumes; mas é preciso não a 

maltratarmos nem repelirmos, e, sobretudo, não a confundirmos com os 

raros indivíduos da laia deste em cuja casa estamos, porque estes são 

excepções e tanto podem nascer em Portugal como no Brasil ou em qualquer 

outra parte» 15. 
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CORRESPONDÊNCIA DO DIÁRIO DA BAHIA 
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1 
UMA COLECÇÃO INCOMPLETA 

De 12 de Dezembro de 1855 (?) a 18 de Março de 1858 (?), Francisco Gomes de 

Amorim foi correspondente, em Lisboa, do Diário cia Bahia. Em termos do jornal 

propriamente dito, essas correspondências terão começado a ser publicadas a 7 de Janeiro 

de 1856, e findado em 6 de Abril de 1858. As imprecisões devem-se a: 

1 - Não ter sido possível obter melhor informação, porque, no «acervo de 

"Periódicos" da Biblioteca Pública do Estado da Bahia (BPEB), não constam os 

anos de 1856, 1857 e 1858, solicitados para pesquisa» 1. 

2 - Não haver, na colecção de Francisco Gomes de Amorim, só com os recortes das 

"cartas", o Diário com a primeira correspondência enviada, a qual, como ele 

informa, no número de 7 de Janeiro de 1857, foi escrita a 12 de Dezembro de 1855. 

A "apresentação" esclareceria, por certo, algumas dúvidas. Por comparação com o 

ano de 1857, em que, no dia 7 de Janeiro, saiu a correspondência remetida, de 

Lisboa, em 12 de Dezembro de 1856, não será arriscado afirmar-se que a 

colaboração começou a ser publicada entre 5 e 7 de Janeiro de 1856. Isto até 

porque, sendo em princípio mensal, a correspondência ia sempre datada de 12 de...; 

pelo menos até Junho de 1856, mês a partir do qual as "cartas" passam, na sua 

quase maioria, a ser desdobradas em duas, com publicação em dias seguidos. Mas há 

casos como o da correspondêmcia enviada de Lisboa em Março, de 1857, que só foi 

publicada no mês de Junho. 

3 - Não estar completa a colecção de Francisco Gomes de Amorim. Não por 

desleixo seu, certamente, pois o escritor era muito disciplinado, como no-lo provam 

pormenores como: o de autografar cada «carta», e o de pôr nos recortes o dia, o 

mês e o ano de publicação. Anos de cólera e de febre amarela, seria muito natural 

que o correspondente tivesse adoecido, como aconteceu. Se há exemplares em que 

o cabeçalho não é sacrificado, muitos existem em que isso sucede, não permitindo 

saber-se, inclusive, quando e como se deram as alterações de propriedade do Diário 

da Bahia; pelo menos quatro, entre 1856 e 1858. Inicialmente de uma sociedade, o 

jornal passou a ter como proprietário o Bacharel Manuel Jesuíno Ferreira e C , em 



127 

1857, em 1858, o diário pertencia ao Dr. Demétrio Ciryaco lourinho, e, ainda no 

mesmo ano, a propriedade mudou para J. J. Landulpho R. Medrado. 

4 - Não ser normal acabar uma colaboração do género, sem o correspondente se 

despedir dos seus leitores. Era um acto de cortesia obrigatório, mesmo quando a 

suspensão das «cartas» se ficasse a dever a qualquer situação de conflito com o 

jornal. Nos bons hábitos estava, ainda, que, em cada ano completo de colaboração, 

o correspondente se referisse à efeméride, penitenciando-se da sua inabilidade, 

agradecendo a generosidade da preferência dos leitores, apagando-se, 

humildemente, na força e na influência do jornal, mas se, apesar de tudo, o 

considerassem digno de continuar em tão gloriosas colunas, ele prometia mais e 

melhor, para bem da moral e do progresso da humanidade. A "chapa" estava 

consagrada e mais não se pedia. Menos do que isso também é que era 

indesculpável. 

5 - Não haver indicação precisa quanto ao mês de 1858 em que Francisco Gomes de 

Amorim teve, por excesso de trabalho, uma congestão cerebral, motivo que, só por 

si, justificará, plenamente, a anormal e definitiva (?) interrupção da correspondência 

para o Diário da Bahia. 

1. 1. ELDORADO OU CEBOLAS DO EGDPTO? 

Um outro aspecto da questão será o de nos interrogarmos sobre o porquê das 

«cartas» para um jornal da Baía, quando, pela vivência tida durante quase nove anos e pelas 

relações feitas , o lógico seria que o nome de Francisco Gomes de Amorim se "vendesse" 

melhor em Belém do Pará. Talvez a explicação esteja, embora camuflada, no próprio Diário 

da Bahia, quando no jornal de 12 de Junho de 1857, Francisco Gomes de Amorim faz o 

panegírico dos 

«srs. Sebastião Pinheiro da Silva Barbosa e Manuel Luís Pinto Coimbra, ambos 

portugueses, muito empreendedores ambos, e que, reconhecidos à terra onde 

ganharam a sua fortuna, vão dotar a indústria baiana de um rico estabelecimento 

que dará honra aos fundadores e ao país onde é fundado» 2 
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Sebastião Pinheiro da Silva Barbosa, comerciante e industrial, residente na Baia, era 

irmão de Maria Luísa Barbosa, com quem Francisco Gomes de Amorim se casou, no dia 26 

de Agosto de 1857. O poema «A D. Maria», datado de 14 de Janeiro de 1857 3, sugere a 

existência de um compromisso. O tratamento cerimonioso - «D. Maria» - indicia o respeito 

pelas normas da época, pouco dado, sobretudo ao nível da camada da média-burguesia, a 

matrimónios que não fossem antecipadamente submetidos à prova do tempo. 

Até que ponto o ainda não-cunhado contribuiu para a nomeação de Francisco 

Gomes de Amorim como correspondente do Diário da Bahia? É uma pergunta cuja 

resposta poderá estar na inexistente primeira «carta». Mas, atendendo: à data do início da 

colaboração, coincidente com a do compromisso entre os futuros esposos, à circunstância 

de Sebastião Pinheiro da Silva Barbosa ter bens e prestígio na Baía; e ao facto de a 

correspondência compensar monetariamente, como Francisco Gomes de Amorim parece 

sugerir -, talvez o cunhado tenha culpas no cartório. 

«É por isso que em Portugal não prosperam certos géneros de empresas, que no 

Brasil se desenvolvem diariamente, e entre as quais têm lugar as empresas literárias. 

Aqui morrem elas de verdadeira inanição, e lá acham natural amparo e protecção em 

nacionais e estranhos. E não pode dizer-se que a causa seja o preço exorbitante por 

que se paga aqui tudo, por quanto no Brasil é muito mais subida, tanto a retribuição 

do trabalho material como a do intelectual» 4. 

As bem remuneradas correspondências para o Brasil não terão passado, em muitos 

outros casos, de uma miragem, a dar-se crédito ao visconde de Benalcanfor (Ricardo 

Guimarães), que, em «Cartas Lisbonenses» (O Comércio do Porto, de 25 de Novembro de 

1884) , escreveu a propósito: «Brasil - o Eldorado que sorri a todos os peregrinos da 

riqueza e que entornando torrentes de ouro sobre tantos deles, só reserva decepções para os 

correspondentes literários de certos jornais, condenando-os à expectativa das cebolas do 

Egipto - ou, o que vale o mesmo -, à triste miragem de uns honorários impalpáveis como 

sombras fugindo aos que anseiam recebê-los como malignos trasgos com a ligeireza de um 

galope fantástico». 

Ainda que escritas e datadas de Lisboa, as correspondências não impunham limites 

geográficos no tratamento dos assuntos. Daí que, embora privilegiando os acontecimentos 

em Portugal e as relações com o Brasil, Francisco Gomes de Amorim fizesse digressões por 
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todo o mundo de que houvesse notícias nos periódicos nacionais e estrangeiros. Não se 

tratava de tarefa fácil - como realça no Diário da Bahia de 4 de Janeiro de 1858 - encher, 

muitas vezes, toda uma primeira página de um jornal de seis colunas de 15 cíceros, ou 

quadratins, de largura, tendo 40 caracteres cada uma das 128 linhas por coluna. Isso 

correspondia, numa calibragem actual, a umas 20 páginas de computador. 

Nessas correspondências, redigidas com «a fortuna de ser meio brasileiro, meio 

português» 5, Francisco Gomes de Amorim tomou posições firmes, mesmo que 

supostamente contra as ideias defendidas pelo Diário da Bahia, em assuntos delicados 

como a escravatura, a emigração e a corrupção, norteado por princípios morais e 

humanitários que o tempo se encarregaria de confirmar como os mais justos. 

1. 2. OS TRANSPORTES MARÍTIMOS 

Assunto importante, e também invariavelmente tratado nas correspondências, foi o 

dos os transportes, até porque a sua irregularidade condicionava o envio das "cartas", de 

Lisboa para a Baía. Porto obrigatório de escala tanto para os barcos nacionais como para os 

das companhias estrangeiras, o Douro superiorizava-se ao Tejo em movimento, devido aos 

contingentes de emigrantes serem constituídos, na sua quase totalidade, por gentes do 

Norte. 

Entre os 52 dias de que, em 1837, o Nepomuceno precisou para chegar do Porto a 

Belém, e os 16 dias gastos pelo vapor inglês 7'hamar, na ligação Baía-Lisboa, em 1856, 

havia, necessariamente, uma enorme diferença. Francisco Gomes de Amorim saudou tal 

progresso, lamentando-se, contudo, de não ter sabido aproveitar uma travessia tão rápida 

para pedir a remessa de um cacho das incomparáveis bananas do Brasil 6. Por detrás da 

boutade havia um desalento: é que, enquanto as empresas de navegação estrangeiras 

prosperavam a olhos vistos, explorando o filão de um surto emigratório em crescendo, as 

companhias de navegação constituídas com capitais luso-brasileiros acabavam, 

invariavelmente, por se extinguir com grandes rombos financeiros. Faltava-lhes, reconhecia 

o correspondente do Diário da Bahia, a organização da Royal Mail Steam e a sua «tirania e 

bruscaria» no respeito pela pontualidade nas partidas e chegadas. 

Os contínuos fracassos dos nossos transportes transatlânticos preocupavam 

Francisco Gomes de Amorim, por dois motivos: o primeiro, porque constituíam mais um 

prova evidente de que se continuava a não atender ao facto de ter sido pela marinha «que 
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adquirimos nome imortal, no espaço e no tempo, como navegadores e como soldados»; o 

segundo, porque só com uma boa frota «poderíamos tornar ao rejuvenescimento que nos 

prometem as colónias». Por demais evidente que neste ponto estava implícito o propugnado 

desvio, para África, da mão-de-obra levada para o Brasil. 

«Ninguém faz caso das colónias, que são talvez as únicas fontes donde poderia vir 

verdadeiro remédio para a triste doença que nos está matando!» 7 

O problema nunca foi resolvido satisfatoriamente e, ainda nos finais do século XIX, 

quem continuava a lucrar com os fretes de mercadorias e passageiros era toda a gente 

menos os portugueses. Tomando como exemplo o movimento entre Portugal e a América: 

sabia-se que, em média, emigravam anualmente para aquele continente cerca de 25 000 

portugueses - alguns centos para os Estados Unidos, alguns milhares para a Argentina e o 

Uruguai, e a grande maioria para o Brasil. Regressando à pátria dois terços desses 

emigrantes, havia, portanto, um movimento anual de 33 300 passageiros. 

As passagens para Montevideu e Buenos Aires eram mais caras do que as para o 

Brasil. Partindo do princípio de que todos os passageiros iam para o Brasil, e em 3a classe, 

custando cada passagem 36$000 réis, o frete dos 33 300 passageiros custava anualmente a 

Portugal 1 198 800S000 réis. O movimento comercial entre Portugal e Argentina, Brasil, 

Estados Unidos da América do Norte e Uruguai andava pelos 17 000 000S000 réis. 

Supondo que o frete dessas mercadorias, avaliado por baixo, custava apenas 5%, obtinha-se 

838:250$000. Assim sendo, o frete de passageiros e de mercadorias para a América custava 

a Portugal, anualmente, 2 037 000$000 réis. O incrível era que, havendo 2 037 000$000 

. réis a ganhar, anualmente, não houvesse, em Portugal, quem se propusesse a isso 8. 

Motivo de preocupações para o correspondente em Lisboa do Diário da Bahia 

eram, igualmente, as relações comerciais luso-brasileiras, sempre e quando, como aconteceu 

nomeadamente em 1857, a aplicação das tarifas das alfandegas do Brasil agravava diversos 

produtos portugueses, como o artigo «vinhos», marcados sem excepção a 240 réis por 

canada, enquanto os vinhos comuns de outros países eram tarifados a 200 réis. Ainda assim, 

em vez de uma verrina, um texto conciliador: 

«Na ocasião em que o mal das vinhas tem reduzido quase à mendicidade milhares de 

portugueses, quando apenas se pode contar, confiando na Providência, que Portugal 
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tome a produzir um décimo do vinho que antigamente exportava, a pauta das 

alfandegas do Brasil sobrecarrega os direitos do vinho português com 480 rs. Por 

almude! O nosso governo vai expor ao do império considerações que este último 

atenderá de certo com a ilustração que lhe é própria e com a benevolência que tem 

manifestado noutras ocasiões [...] 9. 

Todavia, esta posição de equidistância nos atritos entre as duas nações nem era 

anódina nem tão ingénua, que não prevenisse consequências através de recomendações à 

diplomacia portuguesa no Rio de Janeiro, quanto à necessidade de protecção de «tantos e 

tão vastos interesses dos súbditos portugueses» e à vigilância e zelo por «tantas honras, 

fortunas e vidas». 

Outros temas de leitura garantida: a política, os melhoramentos materiais («dos 

caminhos de ferro e das colónias portuguesas depende o nosso futuro», cf. ADB, de 4 de 

Dezembro de 1856), o teatro, a ópera e como iam vivendo e produzindo os escritores. A 

«tripa», por que não havia títulos, nem subtítulos, nem entretítulos, era feito com 

informações engatadas umas nas outras, fossem elas sobre a febre amarela e a cólera ou 

inócuos fait-divers, e, não raro, passava da página. 
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2 
A MARCA AUTOBIOGRÁFICA 

Rara é a correspondência de Francisco Gomes de Amorim para o Diário da Bahia, 

que não tenha uma carga autobiográfica, num «eu penumbroso», pois as "cartas" não eram 

assinadas. Ainda assim, ajudam a uma melhor legibilidade de parte da obra de Francisco 

Gomes de Amorim, desculpado que ele deva ser do pecadilho, comum a outros escritores 

da época, das sistemáticas auto-referências que nem sequer podiam dar pelos nomes de 

propaganda ou de publicidade, conceitos ainda sem entrada em dicionários como o de José 

Fonseca, de 1848. Essa ajuda está em que a correspondência para o Diário da Bahia 

permite acompanhar, no tempo e no espaço, a melhor fase do texto dramático amorimano. 

E será correcto considerar autobiográficas as "cartas" jornalísticas? Daniel Oster diz 

ser admissível inscrever no corpus autobiográfico, reconhecendo nisso posturas de 

enunciação diferentes, «les correspondances officielles ou privées, les cartes postales de 

vacances, l'album familial de photographies, les objects rassemblés par le collectionneur, le 

curriculum vitae, le testament, les interviews médiatiques, les préfaces, la conversation 

mondaine ou amoureuse, et jusqu'au monologue intérieur où le sujet raconte 

quotidiennement sa propre histoire» 10. 

E por que não, nesse corpus, as correspondências ou «cartas» para jornais, mesmo 

quando não assinadas pelos autores? Exactamente porque vivendo do anonimato é que 

Philippe Lejeune não aceita tais textos, nem sequer como géneros vizinhos da autobiografia, 

pois «il est impossible que la vocation autobiographique et la passion de l'anonymat 

coexistent dans le même être» 11. A ideia de impersonalidade, que remete, em princípio, 

para a do anonimato, pode não relevar de uma lacuna ou de um esquecimento, mas, antes, 

responder a uma vontade ou a um voto perfeitamente positivos. Se é verdade que um autor, 

para assinar, deve não ser analfabeto, a ausência de assinatura, por exemplo numa obra de 

arte, não prova que ela seja sem autor, mas que o conhecimento da personalidade do autor 

não interessa particularmente ao espectador que se tornará, ele mesmo, actor participante 

na execução da obra. No caso particular da imprensa, o anonimato de revelação foi muito 

praticado no século XIX. Isso não significava, como ainda hoje não significa, que, devido à 

cadeia de intermediários na feitura dum jornal, o anonimato absoluto fosse possível. Era um 

anonimato desejado ou sugerido, senão imposto no contrato de edição, e juridicamente 
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válido. Mas, em consciência, não havia um anonimato social, porque o leitor apetecia ou 

excluía as narrativas «assinadas» (encimadas) com o título Correspondência da Europa, 

umas vezes, ou Correspondências do Diário, outras - no caso do Diário da Bahia -, e 

cujas autenticidade e veracidade eram solidariamente assumidas pela pessoa jurídica da 

empresa, pela data da proveniência da «carta» e pela da edição do jornal. E de tal jeito 

funcionava o estatuto «o nosso correspondente», que não eram raros os casos em que a 

missiva acompanhando o envio da «carta» não fosse firmada apenas com a designação da 

função, às vezes até imodestamente adjectivada: «o solícito correspondente em...». 

Quando, em 1851, Alexandre Herculano se dirigiu publicamente a Almeida Garrett, 

a propósito da propriedade literária e da convenção com a França, dizia, a propósito de 

umas suas reflexões publicadas num jornal em que colaborava: «Essas considerações eram 

minhas: adopto-as hoje, como então as exarei, sem lhes juntar a minha assinatura, porque o 

nome não dá nem tira força a um raciocínio, e um absurdo não fica mais ou menos absurdo 

quando é ou deixa de ser adoptado por um engenho grande ou pequeno» 12. 

Poderão ser esclarecedores os considerandos de Francisco Gomes de Amorim feitos 

na «Correspondência do Diário, Lisboa, 12 de Dezembro de 1857», e publicados na edição 

de 4 de Janeiro de 1858 do Diário de Bahia. Como o próprio escritor reconhece, o seu 

anonimato não o punha a coberto de remoques, e de algo mais, que, vindos do Brasil, 

chegavam «ao fundo do oculto retiro do pobre correspondente», em Lisboa. 

«L'espèce de passion du nom propre, qui dépasse la simple "vanité d'auteur", 

• puisque, à travers elle, c'est la personne elle-même qui revendique l'existence», como 

escreve Philippe Lejeune 13, não poderá dar-se no nome silenciado, nem sempre tão 

anónimo assim para que não haja ao menos um leitor a procurar prestígio próprio na 

delação? Sebastião Pinheiro da Silva Barbosa, o cunhado, não teria a sua vaidade na «vanité 

d'auteur», difícil de não ser enroupada de sigilos pregoeiros ou de ostentosa modéstia? 

Como refere Clara Rocha, talvez haja uma outra questão para além do «chacun se sent plus 

ou moins propriétaire de son nom, de sa personne, de son histoire (et même de son image)», 

pois «então também o eu que escreve se sente senhor da sua escrita» 14 E Daniel Oster 

questiona: «Loin de se fonder sur l'identité auteur/narrateur/personnage, l'autobiograpie ne 

prend-elle plutôt pour origine l'impossibilité même de cette identité, le fading de ces 

instances? Peut-on enfin confondre la signature et le signataire? La signature est-elle une 

garantie du texte si elle n'est elle-même qu'un effet du texte?» 15 
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Em caso extremo: as críticas feitas por Machado de Assis a Cantos Matutinos e a 

Efémeros não são do escritor brasileiro só porque lhes falta a assinatura? Isso, mesmo 

sendo público que a secção "Semana Literária" era da sua lavra? 

Num campo autobiográfico ainda mais alargado, para além das correspondências 

seria de incluir, igualmente, o catálogo dos livros pertencentes a um escritor? O de 

Francisco Gomes de Amorim, editado em 1892, por motivo da venda em leilão da sua 

livraria, em 19 de Março desse ano, dá informações quanto às leituras, aos elementos de 

consulta, e, através das dedicatórias autografas, permite ajuizar do grau de relacionamento 

com escritores, nomeadamente brasileiros, tais como Machado de Assis, José Veríssimo, 

Luís Guimarães, Porto-Alegre e António Henriques Leal. Certo que se trata de um terreno 

resvaladiço, pois o facto de não constar do catálogo esta ou aquela obra, deste ou daquele 

autor, não pode levar a concluir pela ausência de contactos ou mesmo de relação íntima.. 

Sabe-se da amizade entre Francisco Gomes de Amorim e António Gonçalves Dias, no 

entanto, as obras do poeta brasileiro não estão assinalados com dedicatória. Isso terá 

acontecido por motivos de contratempos esclarecidos nas cartas de Francisco Gomes de 

Amorim para Gonçalves Dias. É numa delas que o escritor português faz coincidir os 

termos de um seu pedido a Gonçalves Dias com os utilizados na solicitação feita ao 

redactor do Diário da Bahia, na edição de 3 de Fevereiro de 1858, a propósito de O Cedro 

Vermelho. 

Se, como acima se diz, a ausência de dedicatória pode não significar uma relação 

menos íntima, a sua aposição numa obra, e os termos em que aquela foi feita, também 

poderão não querer dizer aquilo que se pensa que dizem: 

«Quando chegámos ambos aos cinquenta e tantos anos, algumas vezes, em 

dedicatórias de livros que lhe [Latino Coelho] oferecia, lisonjeei o seu amor-

próprio; antes, nunca. Nessa idade, já eu tinha aprendido a ser indulgente, ensinado 

pelas minhas próprias fraquezas» 16. 

2.1. UBÍQUO BRASIL 

A maturação de Melodrama dos Melodramas, posteriormente editado com o nome 

de Fígados de Tigre, correu paralelamente, tal como Aleijões Sociais, às correspondências 

para o Diário da Bahia. Isto nada teria de especial, se se não desse a circunstância de, a 
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prppósito da representação da peça, o autor haver feito das colunas do jornal uma «alma 

gémea» a quem confidenciou mágoas de brios beliscados. 

A 30 de Dezembro de 1856, o correspondente em Lisboa expedia uma «carta», que 

o Diário da Bahia publicou no dia 17 de Janeiro de 1857, informando, entre muitas outras 

coisas, que o poeta Gomes de Amorim acabara de escrever mais uma peça para o Teatro D. 

Maria II. A paródia subiu à cena no dia 31, mas ninguém a compreendeu. Com tristeza, o 

correspondente dizia, no Diário da Bahia de 10 de Março de 1857: 

«Não foi entendida do público e ainda menos dos actores. O un.co que soube dar o 

verdadeiro carácter ao seu papel e representá-lo com propriedade e inteligência fo, o 

Tasso; todos os mais não perceberam que era uma paródia ou antes tiveram a 

estúpida e ridícula presunção de não se quererem parodiar a si, e por isso não 

agradaram. A peça é um género novo em Portugal, e o publico está ainda muito 

verde para inovações desta ordem [...] e diz o Mendes Leal que o maior defeito da 

peça é ter muito espírito, e ser escrita para gente lida e sabida em coisas de teatro». 

Da paródia para o absurdo e o grotesco da sátira: o autor textual chamava a si a 

crítica, saindo dos bastidores, a fim de lamentar a retextualização da peça e denunciar as 

nulas competências do receptor do texto teatral. Parte do problema estava, realmente, no 

que o correspondente escreveu e que Denise Jardon trata em Du Comique dam le Texte 

Littéraire. «Presque toutes les formes du comique n'existent que parce qu'elles sont 

elliptiques, allusives ou connotatives: ce qui est dit est rarement ce que l'on doit 

comprendre. À vous d'être assez intelligent et assez au fait sur le plan culturel pour entrer 

dans ce jeu de cache-cache intellectuel» 17. Essa espécie de elitismo, susceptível de unir o 

codificador e o decodificador, advém do facto de o texto dramático ser "constituído por 

actos linguísticos de múltiplas instâncias de enunciação, e ao de estar «saturado de 

elementos deícticos, isto é, unidades linguísticas que funcionam semântica e 

pragmaticamente pela sua referência ao enunciador, aos seus interlocutores, à situação 

comunicativa intratextual, às coordenadas temporais e espaciais da acção» 18. 

Mais do que simples intuição, Francisco Gomes de Amorim teria bons 

conhecimentos teóricos da arte teatral, por certo adquiridos na leitura (há obras sobre teatro 

arroladas no catálogo da sua biblioteca), e, sobretudo, no estreito convívio com o seu 

patrono e mestre, Almeida Garrett, e com os actores Epifânio e Tasso. Isso ajuda a 
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perceber por que motivos Luís Augusto Rebelo da Silva, mais rotinado nas lides literárias, 

solicitou a sua ajuda, por carta de 3 de Junho de 1856 19. 

Se nem os actores nem o público compreenderam Fígados de Tigre, a principal 

razão estava em que a peça era um drama à clé autobiográfico, como viria a provar a sua 

publicação, em 1869, com nada menos de 54 notas e esclarecimentos. Com efeito, Fígados 

de Tigre pode ser lido como um repensar a vida e um prestar contas de oito anos de 

actividade literária (vejam o que já fiz, o que penso, o que espero ainda fazer). Mas 

principalmente uma despedida de solteiro, realizada na "casa dantesca" 20, em tempo de 

epidemia de cólera. Fígados de Tigre é uma paródia polifónica com intertextualização 

heterossemiótica (pintura, dança e música de óperas, do lundu, da valsa, do tango da 

zarzuela, do fado, da polca), como conviria a um pandemónico retiro espiritual, na hora de 

«mudar de vida, de sossegar sobretudo dos imensos e desordenados incidentes da minha 

existência de solteiro». Na edição de 29 de Julho de 1857, o correspondente do Diário da 

Bahia informava ter havido uma série de casamentos que fizeram a admiração de muita 

gente. Casara a maior parte da literatura portuguesa. Era uma mania geral de casamentos, 

como nunca se vira! 

«Deus fade bem esta plêiade de maridos que se aborreceram de cantar o azul do céu 

e das águas, as boninas e os rouxinóis, e que se vão lançar com tanta avidez na 

prosa chata e vilã do matrimónio» . 

Passados dois meses - no Diário da Bahia de 8 de Outubro -, Francisco Gomes de 

Amorim incluía-se no rol dos "maníacos": 

«Casou o Sant'Ana de Vasconcelos, com uma filha do Sr. Vilar Perdizes; o Lobo de 

Ávila, com uma filha do Sr. Visconde da Orta; o filho do Sr. Marquês de Penalva, 

com uma filha do Sr. Conde de Terena; e o Gomes de Amorim, com uma irmã do 

Sr. Sebastião da Silva Barbosa, estabelecido nesta cidade da Baía» 21 

Pedro, uma das personagens de Fígados de Tigre, diz tudo em poucas palavras: «E 

proibido, Elisa.... quero dizer: Tomásia - que eu já não sou poeta, visto que vou casar-me, 

passo a ser pateta» 22. Numa situação de voyeurisme, sem dizer palavra, está o autor 

empírico, com o riso do gato ausente de Alice, a lembrar-se dos seus bugios. 
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Discretamente, na didascália da cena VIII do primeiro acto, é o «Homem de casaca azul e 

botões amarelos» 23 com que chegara do Brasil, e que de todo ainda não despira, 

espectador/expectador do êxito de um brasileiro mão-furada, chegado pelo mar onze anos 

antes. «Il fut un temps où celui qui arrivait par mer apportait avec lui son histoire et sa 

propre identité. En l'absence de tout témoin, il pouvait être n'importe qui, et personne» 24 

2.2. A TOQUE DE BORE 

Num cenário em que, por ser Carnaval, «mortes, golpes, surras, imprecações, 

injúrias mergulham no "tempo alegre" que dá a morte e a vida, que interdiz ao antigo de 

perpetuar-se e não cessa de gerar o novo e o jovem» 25, Francisco Gomes de Amorim 

enche a cena com o Brasil: ele no juruna, no escravo, no tapuio, no mulato, no bicudo pé de 

chumbo, nos negreiros, nos moedeiros falsos, nas comendas e nos comendadores, nos 

caixeiros, no mal das vinhas, no imposto sobre os vinhos, na mandioca, na cana de açúcar, 

na farinha de pau com pirarecu seco, no óleo de copaiba, na descida aos Infernos para 

juntar um cacho de bananas aos suplícios de Tântalo, nas bananas constantemente 

mastigadas, «en abîme», a explorar auto-referências; ele, Brasil, na garridice dos trajos, no 

langor da música, na sensualidade da dança, nos requebros das palavras: 

Doces quindins brasileiros, 

Todos melaço e denguice; 

Que vale o amor das crioulas 

Sem a vossa macaquice? 26 

A literatura foi o fio condutor da música romântica. Quando Schumann confessava 

ter aprendido mais com Jean Paul, acerca do contraponto, do que com o professor de 

música, não fazia mais do que sublinhar a influência da literatura em todas as artes do 

Romantismo. A originalidade da peça de Francisco Gomes de Amorim está na inversão 

parodiada dessa influência. O pot-pourri (termo francês que designa um cozinhado de ave 

com várias misturas) estava muito difundido. É uma forma - em rigor informe - que 

«consiste em alinhar de maneira mais ou menos arbitrária temas e motivos tirados de várias 

obras conhecidas» 27. Fígados de Tigre é um pot-pourri literário musicado, uma 
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montagem de recortes de notícias nas páginas da vida luso-brasileira, de auto-referências, 

cujo guião está no Diário da Bahia. 

Escrito nel mezzo del cammino - Francisco Gomes de Amorim ia fazer 30 anos -, 

Fígados de Tigre é, simultaneamente, uma original autobiografia elidida (o «eu» está 

proscrito), em que o surgimento das personagens se faz pela ordem cronológica da entrada 

do autor na cena das actividades literárias - poesia, teatro, romance. Mas, insiste-se: na 

essência, o que está em Fígados de Tigre é uma transposição do Brasil para a cena, Brasil 

que o autor tinha ainda dentro de si e de que fizera "miniaturas" na Travessa dos Fornos e 

na Rua dos Fanqueiros 28, onde, para terror dos vizinhos, até de vez em quando 

estrondava um boré, janúbia, jombiá ou memby apara, a trompa, trombeta ou clarim 

guerreiro dos índios, com seis a sete palmos de comprido, menos o bocal:. 

«Dir-se-ia que os valentes do Xingu se tinham apossado de Lisboa e celebravam [...] 

os seus triunfos. A vizinhança, receando talvez morrer de delícias, invocou o auxílio 

da autoridade para fazer emudecer o instrumento; mas como na legislação se não 

tinha previsto senão o caso dos aprendizes de rebeca, o boré triunfou dos seus 

detractores, forçando alguns a mudar de bairro» 29. 

O que é que o autor escrevera, até 1857 ? Além de umas poesias de fervor político e 

amoroso, muita coisa já sobre a sua experiência brasileira, em O Jardim Literário, 

"folhetineara" em diversos jornais, levara à cena Ghigi e Ódio de Raça; tinha Aleijões 

Sociais entre mãos 30; e - o que nele era ainda inevitável - respirava saudades do Brasil, 

• nas correspondências para o Diário da Bahia. O seu futuro literário - «Isso há-de ser o que 

disserem os livros!» 31, que valem mais do que as Escrituras, o já dito, enquanto os livros 

encerram o que está por dizer -, o seu futuro seria uma permanente pororoca, onda de 

retorno ao tempo brasileiro. Se é que dele alguma vez saiu! 

Machado de Assis arguciosamente dissera: «De qualquer dos lados do Atlântico, 

em que ele estivesse, ficava-lhe sempre ausente uma parte da alma». A coalescência deu-se 

e a carne fez-se verbo. 
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NOTAS 
I Cf. AO, pp. 77 e 78, esta corn a lista dos anos de que existe colecção completa ou só de alguns meses do 

Diário da Bahia. Há imensas falhas! O Diário da Bahia dos anos 50 não deverá de ter nada a ver com o dos 

anos 30, para ser classificado como estará, na Biblioteca Pública do Estado da Bahia. É, provavelmente, 

uma recuperação do titulo, pois, no exemplar de 5 de Março de 1856, está impresso, na cabeça: Ano I, n° 

54. 

2 Cf. ADB. de 3 de Agoso de 1857. 

3 Cf. AI. p. 137.. 

4 Cf. ADB, de 3 de Agosto de 1857. 

5 Id, ADB, de 5 de Abril de 1856 

6 Id. ADB, de 5 de Abril de 1856. 

7 Id.. ADB, de 5 de Setembro de 1857 

8 João Bonança, Enciclopédia de Aplicações Usuais. Lisboa, 1903, p. 242. João Bonança, escritor, nasceu 

em Lagos, em 1836, e morreu em 1924. Quando, em 1868. as dificuldades financeiras levaram à tentativa 

de vender Moçambique. Bonança atacou violentamente a ideia. 

9 Cf. ADB , de 5 de Novembro de 1857. 

10 Daniel Oster, «Autobiographie», in Encyclopaedia Universalis, vol. Ill, Paris, 1996, p. 482. 

II Philippe Lejeune, Le Pacte Autobiographique, T ed., Éditions du Seuil, 1996. p. 33. 

12 Alexandre Herculano, Opúsculos, tomo II, Livraria Bertrand, 1984. pp. 524/525. 
13 Philippe Lejeune, op. cit., p 33. 
14 Clara Rocha, Máscaras de Narciso - Estudos sobre a Literatura Autobiográfica em Portugal, Coimbra, 

Almedina, 1992, p 267. 

15 Daniel Oster, op. cit., pp. 482/483. 
16 Francisco Gomes de Amorim, Memórias de Francisco Gomes de Amorim - Latino Coelho, 1891. Cf. 

AI, p. 30. 
17 Denise Jardon, Du Comique dans le Texte Littéraire, Bruxelles. De Boeck- Wesmael, 1988, p. 193. 

18 Vítor Aguiar e Silva, Teoria da Literatura, 8a ed., Coimbra, Almedina, 1996. pp. 611 a 622. 

19 Cf. AO, p. 79. 

20 Cf. AD. p. 24. 

21 Cf. AI, pp. 138/139 - Carta a Rodrigues Cordeiro. Mais pessimista é a carta de Francisco Gomes de 

Amorim para António Gonçalves Dias, datada de 3 de Julho de 1857, a anunciar o casamento e, com ele, 

...«Lá se vão, pois, todas as minhas ilusões, todos os meus sonhos de viagens ao teu belo e para mim tão 

lembrado e saudoso país! Os meus projectos de vida e glória literária, as minhas ambições, os meus desejos, 

tudo, enfim, vai enterrado para sempre às portas dessa nova e desconhecida existência que vou ter! - Ai, 

poeta! Se me eu apressaria muito? ...» Cf. Anais da Biblioteca Nacional, Rio de Janeiro, vol. 91. 1975. 

22 Francisco Gomes de Amorim, Fígados de Tigre, Lisboa, 1984, p. 167. 

23 Id., ibid., p. 60. Em 27/4/1874, Camilo escrevia ao amigo: «Meu caro G. d'Amorim: Estás ainda muito 

novo, maganão! Se tingisses o bigode, eras o Amorim de 1852, com a casaca azul de botões amarelos. Que 
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saudades!». In Alexandre Cabral, Correspondência de Camilo Castelo Branco, vol. V, Lisboa, Horizonte, 

1986, p. 92. Em.45 Duas Fiandeiras, p. 129, o "rapaz" traja fraque verde, com botões amarelos.. 

24 Mario Lavagetto, La Cicatrice de Montaigne, Éditions Gallimard, 1992, p. 68. 

25 Mikhail Bakhtin, A Cultura Popular na Idade Média e no Renascimento, São Paulo, Editora da 

Universidade de Brasília, 1987, p. 183. 

26 Francisco Gomes de Amorim, Fígados de Tigre, p. 137. A propósito de quindins, em Ódio de Raça, p. 

177, há a seguinte nota: «Quindins é termo que não encontro em nenhum vocabulário; é, contudo, usado em 

vários pontos do Brasil, especialmente pela gente do povo, para significar encantos, meiguices, carinhos, 

etc.». E em O Cedro Vermelho, pp. 245 e 246: «Já disse numa nota do Ódio de Raça, que os dicionários 

ainda não julgaram oportuno dar foros de cidade ao vocábulo brasileiro quindins. E oxalá que fosse só esta 

falta que tivéssemos a lamentar! Mas quantos termos portuguesíssimos andam fora da circunvalação 

lexicográfica, esperando que os guardas-barreiras da língua, que deixam passar tantos artigos de 

contrabando, embainhem os chanfalhos da ignorância com que lhes impedem a entrada no mercado! 

Desculpe-me o leitor indulgente esta tirada, com pretensões a estilo, que me escapou sem cu querer; mas faz 

pena ver que temos cada vez mais e maiores dicionários e menos repositórios de boas e legítimas palavras 

portuguesas, laia ou iaiásinha é também, como todos sabem, palavra usada no Brasil; emprega-sc como o 

tratamento mais açucarado, que ura amante pode dar à sua bela naquele país de doçuras». 

27 Rudolf Stephan, Música, Lisboa, Meridiano. 1968, pp. 283/284. 

28 Francisco Gomes de Amorim, O Cedro Vermelho, vol. II, pp. 200/201. 
:29 Id, ibid. p. 201. 
30 Cf. ADB, de 10 de Outubro de 1857: « O Gomes de Amorim está escrevendo um novo drama, 

intitulado: - A Escravatura Branca - Os honestos negociantes deste novo género de comércio são ali 

tratados como merecem, e provavelmente ficarão encantados do modo por que o poeta os vai fazer 

conhecidos do público dos dois países, porque o drama será remetido para o Brasil, apenas comecem os 

ensaios no Teatro D. Maria II, em Lisboa». 
31 Francisco Gomes de Amorim, Fígados de Tigre, p. 66. 
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CONCLUSÃO 

A síndrome do epígono dá para encher uma extensa galeria com figuras da literatura 

portuguesa oitocentista. Quem, hoje, fala, por exemplo, de Oliveira Marreca, Soares de 

Passos, João Penha, Teixeira de Vasconcelos, João de Lemos, Mendes Leal, Francisco 

Gomes de Amorim, Rebelo da Silva, Andrade Corvo, Latino Coelho, Gonçalves Crespo, 

Luís Augusto Palmeirim, Lopes de Mendonça, Ernesto Biester, Bulhão Pato, Júlio César 

Machado, Rodrigo Paganino e Gomes Leal ? 

«Isto de reputações literárias - escreveu Cândido de Figueiredo a propósito de 

Gomes de Amorim -, do modo como se conquistam e se inventam, de peripécias 

extraordinárias que se dão nos modernos caminhos da glória, das armas com que os Jasões 

de agora se aprestam para a conquista do velo de oiro da glória, é um tema vastíssimo, e 

talvez embaraçoso, reservado já agora ao escalpelo de futuros anatomistas sociais». 

Francisco Gomes de Amorim teve duas grandes fidelidades que lhe foram "infiéis": 

Almeida Garrett e o Brasil. O autor de Camões, porque, ao fazer-lhe monumental biografia, 

o amador quase apagou na coisa amada um passado já com nome; o Brasil, porque, não 

havendo, pelo menos entre os portugueses, quem tanto dele tivesse escrito, deliberadamente 

o ignora. O esquecimento é mais do lado de lá do que do daqui, onde uma ou outra 

referência, decalcada até nos erros, vai surgindo por desfastio ou na convicção de se estar a 

falar do desconhecido, do insólito, o que dá uma pitada de exotismo à charla. 

Lido que foi, no Brasil do seu tempo, quer pelo saber de experiência feito quer pela 

novidade de uma poesia e de uma prosa de inspiração amazónica, nas histórias da 

inteligência brasileira Francisco Gomes de Amorim ou é citado muito a medo ou, então, 

completamente esquecido. Como se fosse inconveniente ou despropositado fazer 

acamaradar Gomes de Amorim com Inglês de Sousa, José Veríssimo e Rodolfo Teófilo, 
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quando, e muito bem, já nos anos 30 dos nossos dias referem Ferreira de Castro entre os 

bons intérpretes literários da Amazónia! 

Se, como está anunciado, no programa das comemorações, no ano 2 000, da viagem 

de Pedro Álvares Cabral, houver acções, ditas de alta divulgação, tipo «O mar, os barcos, 

os homens e as coisas», «O Brasileiro - 500 anos de emigração e retorno», além de um 

Museu da Emigração do Porto, aí teremos, necessária e obrigatoriamente, a indiscutida 

presença da obra e da vida de Francisco Gomes de Amorim, perdido e esquecido na 

Exposição dos Oceanos, ele que foi tido, pelos seus contemporâneos, como o criador da 

poesia marítima portuguesa. E até nisso Machado de Assis lhe presta esclarecida 

homenagem. 

Obra marcada no tempo, a do poeta da Póvoa de Varzim ? Mas não nos temas, 

porque de escravidão, de emigração e de corrupção se falará sempre, das atribulações dos 

índios, das questões de racismo, da destruição do Amazonas, há, graças aos media, um 

crescente número de testemunhas. Ora, se se diz, com acerto, que o índio não é só história 

e arqueologia, mas presente perfeitamente vivo, então a obra de Francisco Gomes de 

Amorim é um tesouro cultural num mundo já em mutação na sua época; um escrínio de 

jóias raras em que avultam os mundurucus e juninas com os seus usos, costumes e 

tradições. 

Actual, ainda, quanto às relações luso-brasileiras, aos conflitos de sempre que ele 

procurou mediar, esquecendo agravos sofridos num dos lados, para neutralizar todo e 

qualquer assomo de vindicta, no outro. 

Brasilidade parece ter quanto baste. Não por falar, «como nenhum estrangeiro 

falou», de flores, de frutos, de aves, de rios, de florestas, de bichos, de curupiras, mães-

d agua, de pajés, de ubás, igaripés e igarités, de gentes de todas as cores. Ele tem, na sua 

brasilidade, o que Machado de Assis esperava de um poeta, para ser nacional: «Um poeta 
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não é nacional só porque insere nos seus versos muitos nomes de flores ou aves do país; o 

que pode dar uma nacionalidade de vocabulário e nada mais. Aprecia-se a cor local, mas é 

preciso que a imaginação lhe dê os seus toques, e que estes sejam naturais, não de 

acarreto». Nesta matéria, a metáfora de Marta (Ódio de Raça) põe contenção no fascínio 

por extrapolações: «[...] e a minha senhora sabe que as águas brancas não perdem a cor 

depois de se lhe juntarem as outras». 

Estes subsídios para o estudo de Francisco Gomes de Amorim - e como muito 

limitados devem de ser vistos e julgados - podem vir a ter uma virtude, única, embora, mas 

nem por isso talvez de todo despicienda: a de estimularem a correcção de erros aqui 

involuntariamente cometidos, através de uma organização temática da obra do escritor, 

sobretudo no tocante às inúmeras e valiosas, mas muito dispersas, referências históricas, 

geográficas e antropológicas ao Amazonas do século XIX. 

De imediato - habemus confitentem reum\ -, a conclusão a tirar é a de que, apesar 

da devotação havida neste trabalho, Francisco Gomes de Amorim terá de continuar à espera 

«de um investigador competente, que o torne mais largamente legível, tanto mais que tem 

obra jornalística em volumes inéditos», como escreveu Oscar Lopes. 
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