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Em suma, a literatura é, por essência, a subjetividade de uma sociedade em 
revolução permanente. Numa tal sociedade ela superaria a antinomia entre 
a palavra e a ação. Decerto, em caso algum ela seria assimilável a um ato: 

é falso que o autor aja sobre os leitores, ele apenas faz um apelo à 
liberdade deles, e para que suas obras surtam qualquer efeito, é preciso 
que o público as assuma por meio de uma decisão incondicionada. Mas 

numa coletividade que se retoma sem cessar, que se julga e se 
metamorfoseia, a obra escrita pode ser condição essencial da ação, ou seja, 

o momento da consciência reflexiva. 

                                                           (SARTRE, 2006, p. 120.) 

  



 

 

 
 

 

 

 

Dedico a todos que contribuíram direta e indiretamente para o desenvolvimento e conclusão 
deste trabalho. 

A Vivian, meu amor e meu obrigado por crer em mim, mesmo quando eu mesmo duvidei. 

A minha mãe “Dona Cleusa” e meu pai “Seu Zé” por mostrarem que a vida pode ser 
simples, pois os problemas são todos passageiros. 

A meu saudoso avô, “Seu Brás” por estar comigo desde menino, e desejando por mim no 

céu o que na terra sempre desejou. 

Aos irmãos de caminhada que foram como lâmpadas no escuro. 

De todos que participaram do processo, chamo atenção em especial a: 

Coelho, camarada de história comum à minha que me incentivou desde o início. 

Melo, por ser parceiro na alegria e no sufoco. 

Talita, Fabio e Tiago, queridos que foram alunos, mas hoje ensinam o que é amizade 
verdadeira. 

Aos amigos professores, por serem exemplos de luta e de conduta. 

Aos amigos das Letras por representarem aquilo que sou hoje e pelo apreço e auxílio.  

 

  



 

 

 
 

AGRADECIMENTOS 

 

 

Por todo o processo para aqui chegar, agradeço: 

Ao Professor Hélder Garmes, mão de intervenções certeiras no auxílio às minhas 
dificuldades, porém sempre leve e delicado em sua abordagem, pelo respeito que sempre 

manifestou às minhas ideias e caminhos, sínteses de uma orientação carinhosa que 
permitiu minha chegada até aqui, sou-te eternamente grato. 

À Professora Cielo Griselda Festino, por ter uma leitura tão afetuosa e bem-feita de meu 

texto na qualificação e defesa, além de ser durante todo o processo deste trabalho muito 

mais que um incentivo, mas sim um modelo intelectual. 

À Professora Sandra Lobo, pela paciência da leitura tão detida, indicando cada caminho, 
sou muito grato à senhora! 

Ao Professor Paul de Melo e Castro, por apontar problemas sem esquecer-se de ajudar nas 
soluções com sua incansável produção sobre Goa. 

À Professora Cibele Aldrovandi, pela proximidade e referência constante. 

Ao Professor Duarte D. Braga, pelos comentários sempre simpáticos, e muito pertinentes no 

momento da defesa. 

À Viviani Madeira, pela amizade e troca durante o processo. 

Ao Loukou Maurice Kouassi, por ser alguém que viveu o mesmo que eu, sendo parceiro e 
dividindo tudo o que pode sem nunca perder a fé em nós. 

Aos membros da banca de defesa, por mostrarem como a crítica certeira pode elevar uma 
pesquisa. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GOA 

Na madrugada de lágrimas e 
esperança, 
Teu pranto é meu. 
 
De ti me vem um apelo 
Dolorido e ancestral. 
 
No meu pensamento serás 
sempre 
O eterno sonho luso 
- Comunhão de mosteiros e 
pagodes. 
 
O Súria divino 
Esconde-se tímido 
Cobrindo de luto 
Teus ricos prados! 
Calam-se murdangas e 
batuques; 
Mandós são lamentos  
Do folclore em agonia... 
 
Vimala Devi, Súria. 

  



 

 

 
 

 

Resumo 

  

Este trabalho tem como horizonte a análise da produção do escritor goês Júlio 
Gonçalves, composta por matérias não ficcionais, tais como biografias, estudos 
historiográficos e crônicas, bem como por crônicas, contos e poesia. O corpus do 
trabalho advém, sobretudo, da revista Illustração Goana (1864-1866), que o escritor 
dirigia e editava. O presente estudo tem dois objetivos: tratar da imprensa literária da 
qual a referida publicação fez parte e analisar a produção em prosa de Júlio 
Gonçalves. Tendo sido o primeiro escritor goês a escrever e publicar contos, foi um 
dos grandes promotores das letras em Goa, podendo ser tomado como um paradigma 
da produção literário daquele momento. 

  

Palavras-chaves: Literatura Goesa de Língua Portuguesa; Literatura Indo-Portuguesa; 
Imprensa Periódica; Crônica; Conto 

 

 

  



 

 

 
 

 

ABSTRACT 

 

This thesis has as its main aim the analyses of the oeuvre of the Goan writer Júlio Gonçalves, 

composed of non-fiction works such as biographies, historiographical studies and chronicles, 

as well as short stories and poetry. The corpus of the work comes, mainly, from the 

journal Illustração Goana (1864-1866) that Gonçalves both directed and edited. The present 

study has two main objectives: to deal with the literary press of which this publication was part, 

and to analyze the prose production of Júlio Gonçalves. Having been the first author to write 

and publish short stories, he was one of the great mentors of literature in Goa, and could be 

considered as a paradigm of the literary production of Goan literature of the time. 

  

Keywords: Goan literature in the Portuguese language; Indo-Portuguese Literature; 

Periodical Press; chronicle; short story 
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INTRODUÇÃO 

 

 

 

Para que o acontecimento mais banal se torne uma aventura, é 
necessário e suficiente que o narremos. 

Jean-Paul Sartre. 

 

 

 

 Iniciar um trabalho aprofundado de pesquisa sobre um tema incomum 

demanda que se tenha clareza dos problemas que surgirão dessa empreitada. 

Caminhar na contramão do cânone é tarefa árdua, uma vez que os pressupostos 

a respeito do assunto devem ser, primeiro, expostos. 

 Este trabalho tem como propósito caminhar em duas direções: a primeira 

é discorrer acerca do processo de consolidação da imprensa literária de língua 

portuguesa no século XIX em Goa no intuito de situar a revista Illustração Goana 

(1864-1866); a segunda é apresentar um estudo introdutório sobre o escritor 

goês Júlio Gonçalves e sua obra em prosa. 

 Primeiramente, para que as direções acima apontadas se façam válidas 

e consistentes, é preciso que se apresentem os motivos que justifiquem a 

escolha de estudar a imprensa literária goesa, opção aparentemente sui generis.  

 Tratar de obras e autores que, por múltiplos motivos, não estejam 

contemplados pela crítica canônica ocidental parece uma ação um tanto inócua, 

pois parte-se do pressuposto de que eles não teriam qualidade para estar 

inseridos nesse panteão, já que não apresentariam a qualidade necessária para 

tanto. 

 Todavia, hoje é sabido que o cânone conhecido como ocidental é uma 

construção histórica, marcada por preconceitos de classe, gênero, cor, entre 

outros, e que, por conta inclusive desse tipo de consciência que na atualidade 

se consolida, tende a se transformar, fazendo com que obras que estejam no 

centro se desloquem para a margem e vice-versa. Portanto, estudar as margens 

pode ser uma iniciativa bastante produtiva. 
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 Esse estudo, como referido, focalizará a figura de Luís Manuel Júlio 

Frederico Gonçalves ou, como ele mesmo assinava, Júlio Gonçalves, homem de 

múltiplos talentos, que foi editor, escritor, articulista e fundador responsável da 

mais importante e perene publicação periódico-literária do século XIX em Goa, 

a Illustração Goana. Intenta-se demonstrar que ele responde pela fundação de 

uma tradição literária local, que se dá por meio de seus contos, crônicas e 

difusão cultural das artes daquela e para aquela colônia. 

 Dessa forma, toda a análise partirá de um corpus composto por fontes 

primárias correspondentes às produções originais de Júlio Gonçalves. Compõe 

esse material o conjunto de textos correspondentes aos números da Illustração 

Goana, textos publicados nos periódicos O Ultramar e no Boletim do Instituto 

Vasco da Gama, assim como produções avulsas do autor, fora do âmbito da 

imprensa periódica, tais como textos sobre direito e sobre história de Portugal. 

 Como obras de referência para este trabalho, toma-se A literatura indo-

portuguesa (1971), de Vimala Devi e Manuel de Seabra, bem como A convenção 

formadora: uma contribuição para a história do periodismo literário das colônias 

portuguesas (1999), de Hélder Garmes, Illustração Goana e Minerva Brasilience 

(2008), de Ana Cristina Kerbauy e O desassossego goês: cultura e política em 

Goa do liberalismo ao Acto Colonial (2013), de Sandra Lobo. 

 O presente trabalho é composto por quatro capítulos, algumas 

considerações finais e uma seção de anexos. No primeiro capítulo, tem-se a 

contextualização do colonialismo português em Goa, com especial ênfase no 

século XIX e no advento da imprensa periódica. No segundo capítulo, 

desenvolve-se uma biografia intelectual de Júlio Gonçalves, com fins de elucidar 

sua importância cultural e literária para as letras goesas. No terceiro capítulo, 

realiza-se uma análise das crônicas de Júlio Gonçalves publicadas na Illustração 

Goana, a partir das quais podemos acompanhar o processo de formação 

enquanto escritor, bem como identificar alguns dos seus valores, posições 

políticas e perspectivas ideológicas, que guardam forte vínculo com sua origem 

social de brâmane cristão. No quarto capítulo focaliza-se sua produção enquanto 

contista, valendo observar que foi o primeiro goês a escrever e publicar contos 

originais no meio literário da Índia Portuguesa, procurando caracterizar seu 
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estilo, temas abordados e o peculiar caráter romântico de sua obra. Nas 

considerações finais comenta-se o conjunto de sua produção intelectual. Os 

anexos, organizados em A, B e C, correspondem respectivamente a: produções 

não literárias, crônicas e contos, sendo os dois últimos gêneros publicados 

apenas na Illustração Goana. 

 Objetiva-se com tal trabalho contribuir com a discussão sobre o papel que 

cumpriu a imprensa periódica de língua portuguesa do século XIX em Goa para 

a sedimentação de uma tradição literária local, por um lado, e ressaltar o lugar 

paradigmático que Júlio Gonçalves ocupou na constituição dessa tradição, 

evidenciando o valor de sua produção intelectual e, sobretudo, literária.   
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CAPÍTULO 1  

 

GOA EM LÍNGUA PORTUGUESA: UMA HISTÓRIA DAS LETRAS 

 

 

 

Goa vereis aos Mouros ser tomada,  
O qual virá despois a ser senhora  

De todo o Oriente, e sublimada  
Cos triunfos da gente vencedora.  

Ali, soberba, altiva e exalçada,  
Ao Gentio que os Ídolos adora  

Duro freio porá, e a toda a terra  
Que cuidar de fazer aos vossos guerra 

Camões, Os Lusíadas. Canto II 

 

1.1 Algumas peculiaridades da sociedade goesa no contexto do 

imperialismo português  

 

A história goesa, e, por extensão, a indiana, é muito anterior à chegada de 

ocidentais portugueses no XVI. Sociedades complexas, religiosidades e povos 

diversos já existiam de forma dinâmica na região. Entretanto, não é possível falar 

sobre Goa, a Roma do Oriente nos dizeres dos colonizadores, sem tratar da 

complexa relação que os portugueses estabeleceram ali após sua chegada, 

enquadrando aquela localidade nos planos imperiais lusitanos. 

 

1.1.1 Dos primeiros contatos à consolidação do império português do 

Oriente 

 

Por sua posição estratégica na costa ocidental da Índia, Goa era tida, no 

século XVI, como um ponto pertinente a quaisquer navegantes que se 

interessassem pela dominância do comércio do mar Índico. A presença 

portuguesa na região data justamente desse momento histórico. Segundo Pedro 

Avelar, a chegada lusitana na Índia tinha um objetivo primário: “[...] obter o máximo 
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de lucro com o comércio marítimo (e só depois a expansão do cristianismo)” 

(AVELAR, 2012, p. 13). Todavia, como afirma o mesmo autor:  

 

Quando ali chegaram, os Portugueses não encontraram povos 
selvagens, antes se depararam com populações civilizadas e bem 
organizadas, possuindo crenças e tradições antiquíssimas. Não 
eram inferiores aos ocidentais em quase nada, excepto talvez nas 
técnicas militares, em particular na sua componente naval. 
(AVELAR, 2012, p. 13).  

 

Portanto, a relação dos portugueses com os povos nativos orientou-se de 

tal maneira a que estes se enquadrassem nos objetivos coloniais. Para isso, o 

processo de aculturação e enquadramento se associava com a empreitada 

religiosa e militar de dominação. De acordo com Ângela Barreto Xavier: 

 

[...] foi nos primeiros dois séculos de presença portuguesa que 
ocorreu em Goa, sobretudo entre as suas elites, uma colonização 
do imaginário, para usar a definição de Serge Gruzinski a 
propósito de processos similares ocorridos México nessa mesma 
cronoligia, ou uma colonização da consciência, na linha do que 
Jean e John Comaroff identificaram na África do sul oitocentista e 
de inícios do século XX.  
Para que isso acontecesse, para que se conseguisse disseminar 
um discurso e as correspondentes práticas sociais, entre as 
populações locais se reconheciam a supremacia do modelo 
ocidental (neste caso, ocidental enquanto cristão), foi necessário 
recorrer a instrumentos variados, combinando as instâncias 
militares e tecnológicas com dispositivos mais suaves, como a 
educação e a assistência, associando os agentes do poder 
político e militar outros poderes, outros agentes.(XAVIER, 2008, 
p.27) 

 

Aquela que viria a se tornar a mais importante possessão portuguesa do 

século XVI se destacava por ser dona de um importante porto, central para o 

comércio marítimo. Mas paralelo a isso, associado aos desejos católicos ibéricos, 

Portugal expandiria o cristianismo no Oriente a partir desse ponto. Tanto que foi 

nesse terreno fértil que o missionarismo católico se consolidou e se materializou 

com a edificação do túmulo de S. Francisco Xavier, assim como a Inquisição 

perseguiu as outras religiões locais, sobretudo o hinduísmo e o islamismo.  

Foram inúmeras as congregações católicas que aportaram em terras 

goesas e construíram suntuosas igrejas, com o objetivo de expandir a fé católica 

para o Oriente, sendo a figura Francisco Xavier um símbolo dessa expansão. 
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Desse modo, cabe o acento na importância jesuíta na primeira fase de contato e 

formação do modelo imperial em Goa, visto que grande parte da educação e das 

conversões ficaram a cargo da Companhia de Jesus. 

 

1.1.2 Estrutura organizativa da colônia 

 

A organização administrativa goesa é fruto de sua importância para o 

imperialismo português no Oriente, uma vez que ali se consolidou a capital 

Oriental do império, sendo evidentemente equiparada à Lisboa, sua congênere 

ocidental. Segundo Pedro Avelar:  

 

A arquitetura político-administrativa de Goa – um vice-rei, um 
Conselho de Estado, um Tribunal da Reclamação, um Conselho 
da Fazenda, uma Alfândega, uma Mesa da Consciência e Ordens 
– e a estrutura eclesiástica – que em 1557 ascendeu ao estatuto 
de arcebispado e instituiu o Tribunal do Santo ofício – eram 
semelhantes à da metrópole. (AVELAR, 2012, p. 20). 

 

Pela evidente distância entre a capital da metrópole e Goa, uma sequência 

de decisões políticas, administrativas e religiosas tinham de ser tomadas pelos 

responsáveis locais, tornando-as muito poderosas no Oriente administrado por 

Portugal. Segundo o reitor do Colégio dos Jesuítas, o padre António Gomes, que 

escreve no período: “cá o bispo hé papa e o governador rey” (apud AVELAR, 2012, 

p. 20), pois os cargos de vice-rei e bispo demarcavam tanto poder que a ironia do 

religioso não era de todo irreal, tanto que no entorno desses cargos se 

constituíram disputas que ficaram famosas na historiografia goesa (cf. AVELAR, 

2012, p. 21). 

Tal como apresenta Ângela Barreto (2008, p. 40), Goa assume um papel 

importante na expansão do império português pelo Oriente. Numa perspectiva 

geopolítica, dada a distância dessa colônia da metrópole, foi necessária a criação 

de um conjunto de aparelhos administrativos que viabilizou que a região seguisse 

os desígnios metropolitanos sem, necessariamente, depender da administração 

direta.  

Durante os primeiros três séculos de colonização em Goa, desenvolveu-se 

uma dinâmica que comportava um aparelhamento religioso e educacional 
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complexo de modo a conceber um espaço de formação eclesiástica, bem como 

também técnica aos quadros coloniais que, posteriormente, iriam alimentar outras 

colônias portuguesas, sobretudo Moçambique e Macau. Para tanto, tornou-se 

igualmente necessária a ampliação do catolicismo de modo a, paralelamente, 

aculturar e cooptar os naturais. Segundo Filinto Cristo Dias: 

 

A progressiva difusão da instrução pública, em consequência do 
estabelecimento do Liceu Nacional criado pela portaria de 9 de 
novembro de 1854; da escola Normal e dos Cursos de Gramática 
portuguesa e latina e latinidade, abertos em Margão, Mapuça, 
Chinchinim, Saligão, Piedade e Neurá e que tão largo contributo 
deram não só para a formação humanista das gerações pretéritas 
senão também para conhecimento sólido da língua portuguesa; o 
notável incremento do ensino particular de português, latim, 
filosofia, e em alguns estabelecimentos, ainda de francês e inglês 
ministrado em vários colégios por mestres sabedores, recrutados, 
por via de regra, entre eclesiásticos; e acesas lutas políticas 
travadas nas colunas dos jornais, órgãos de dois partidos 
existentes; e vivo interesse em que a nova mocidade 
acompanhava, através da imprensa local, os debates literários 
que se desencadeavam na metrópole, mormente a celebre 
questão coimbrã, concorreram para criar clima propício a 
expansão da potencialidade intelectual do indo-português cujo 
talento maleável se achara já apto a produzir uma arte 
caracteristicamente sua: nova literatura em língua portuguesa. 
(DIAS, 1963, p. 22). 

 

Como existia uma demanda regional de quadros melhor qualificados ao 

exercício de funções junto à colonização, uma série de instituições foi criada. A 

ampliação da educação formal e técnica foi um item central para que se 

compreenda as disputas que floresceram em Goa durante a colônia, sem contar 

que esse fato modificou o modo como essa colônia era vista e se via em relação 

à metrópole. 

 

1.1.3 As castas em Goa e sua relação com a igreja católica: os 

batismos gerais 

 

A estrutura social goesa e indiana, em geral, era pautada pela lógica das 

divisões de castas. Esse modo particular de organização não era absolutamente 

tão distante da sociedade de classes e estamentos que existia na Europa, 

permitindo que os colonizadores lusitanos conseguissem se apropriar das 
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dinâmicas internas desses grupos para enquadrá-los segundo os interesses 

coloniais. Pedro Avelar coloca que:  

 

A organização em castas, base da religião hindu, era 
seguramente um dos aspectos mais salientes das comunidades 
indianas com que os portugueses contactaram. O sistema de 
castas impedia a mobilidade social ascendente – o mesmo não 
acontecendo em sentido inverso –, o que no fundo não o 
diferenciava muito do sistema de classes sociais ou dos três 
estados vigente na Europa de então. A existência de diferenças 
sociais baseadas no nascimento não deve ter chocado, portanto, 
os Portugueses, visto que estes as consideravam naturais e 
inerentes à própria condição humana. Entre os principais grupos 
sociais que havia em Goa encontravam-se, por ordem 
descendente de importância: os brâmanes (grupo superior, 
constituído por sacerdotes, professores e, mais tarde, 
profissionais liberais de maior prestígio, incluindo alguns cargos 
superiores na administração e no comércio); os xátrias1 
(guerreiros e soldados); os vanis ou vaixiás (comerciantes) e os 
sudras (camponeses e artífices); e os intocáveis (os indivíduos 
que se dedicavam aos ofícios mais baixos, considerados 
repugnantes, como os esfoladores de vacas, curtidores de 
couros, trabalhadores de calçado, varredores de ruas, serviçais 
de despejos, etc.). (AVELAR, 2012, p. 44). 

 

A apropriação dessa dinâmica culminou em uma ordem que não se repetiu 

em nenhuma outra colônia portuguesa; pois os grupos internos já tinham uma 

elaborada forma de organização, de disputas e interesses, mas, para efetivar o 

plano de tomada português, a imposição cultural deveria ser mais evidente. 

A sociedade goesa, já no século XVI, já era complexa e dinâmica, Goa já 

havia sido conquistada por diversos povos, de diferentes fés. O imperialismo 

lusitano estava atrelado à expansão do catolicismo, de modo que era natural que 

a conversão ao catolicismo fosse o passo sequencial à tomada da colônia. 

Portugal viu a necessidade de impor-se pela religiosidade.  

Segundo Vimala Devi e Manuel de Seabra: 

 

Em todas as aldeias das Velhas Conquistas a organização 
induísta foi substituída pela cristã. Os templos foram substituídos 
por igrejas e capelas, as mazanias transformaram-se em 
confrarias e actividades cristãs foram canalizadas para a estrutura 
das tradicionais comunidades aldeãs. Os próprios rendimentos 

das mazanias [associações comunitárias ligadas aos 

                                                             
1 Em Goa, chamados Chardós. 
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templos] passaram para as confrarias, que apesar de cristãs, 
conservaram o sistema de castas. E aqui surge uma das 
características sem dúvida mais importantes da cristianização de 
Goa, que não teve paralelo em nenhuma das outras regiões 
dominadas politicamente pelos Portugueses. ‘... da conversão 
dos infiéis, como ela nestas partes da Índia não seja comunmente 
por pregação e doutrina, mas por outros meios justos como é o 
de lhes impedirem suas idolatrias e de os castigar justamente por 
elas, e lhes negar os favores que justamente se lhes podem negar 
e os dar aos novamente convertidos, e de honrar, ajudar, amparar 
a estes para que os outros com isto se convertam ...’ (instruções 
do Pai dos Cristãos, citadas por A. B. de Bragança Pereira). Aos 
convertidos são concedidas todas as liberdades e privilégios 
(idem) enquanto os hindus são perseguidos (op. cit.). Dessas 
perseguições resultaram os chamados baptismos gerais, 
conversões em massa de grupos sociais completos que, 
naturalmente, transportavam incólume para a sociedade cristã a 
sua estrutura social, conservando assim as castas. (DEVI & 
SEABRA, 1971, p. 15). 

 

As conversões coletivas foram uma alternativa às dificuldades encontradas 

pelos missionários nos primeiros tempos de contato, uma vez que as conversões 

individuais isolavam o indivíduo da sua comunidade e da possibilidade de 

sobreviver, de forma que a conversão de aldeias completas, comunidades inteiras, 

resolvia esse problema. Além disso, esse modo de conversão era uma forma de 

angariar um elevado número de fiéis entre a elite dominante local, que via na 

conversão a possibilidade de garantir e ampliar benesses junto aos 

conquistadores portugueses, sendo mais comum entre as castas mais baixas por 

representar a saída de uma lógica de exclusão que muitas gerações já viviam. “Os 

velhos usos, costumes, tradições, superstições, as estruturas sociais, mantinham-

se, eram apenas transferidas, e uma delas persistia tão poderosamente que 

chegou até aos nossos dias, [...] as castas.” (DEVI & SEABRA, 1971, p. 114). O 

resultado desse processo foi a consolidação de um tipo complexo de catolicismo 

no qual a lógica das castas se manteve como forma de regulação e organização 

social. De forma que os casamentos, as agremiações e o posterior estatuto de 

cidadão goês passavam pela validação desse mecanismo. 

 

1.1.4 Os grupos em disputa: a elite local, descendentes e portugueses 

 

No período colonial, estabelece-se uma intrincada ordem de relações entre 

grupos e interesses na conjuntura social goesa. Ângela Barreto Xavier (2007, 
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p.91), focalizando seu trabalho nos séculos XVI e XVII, afirma que, no tocante aos 

grupos sociais de poder, Goa era composta pela elite natural hindu e pela elite 

convertida, sendo os brâmanes e os charados os grupos locais de maior 

prestígio. Além destes, havia os “casados” (portugueses que se casaram com 

nativas), “reinóis” (oficiais vindos da metrópole apenas para o exercício de 

funções específicas), castiços (descendentes europeus de segunda geração) e 

“mestiços” (nascidos de progenitores vindos de Portugal que se casaram com 

nativas).2 

Já Lopes e Matos (2006, p.47-48) dividem os grupos em “naturais cristãos”, 

que representam os brâmanes, os chardós (os xátrias goeses), os sudras como 

exemplo de castas ditas “inferiores”; os “reinóis”3, europeus vindos de Portugal os 

quais permaneciam na colônia por um dado período de tempo e, segundo os 

pesquisadores citados, eram agraciados com inúmeras benesses, mantendo-os 

em posição privilegiada em relação aos outros; os “luso-descendentes” (ou 

“casados”), resultado da mestiçagem entre portugueses e indianos; e, por fim, os 

“castiços”, que eram filhos de lusodescendentes com indianos4.  

Partindo de uma análise que tem por referência o século XIX, Ernestina 

Carreira (1998, p.663) apresenta uma outra nomenclatura, na qual “canarins” 

seriam os brâmanes cristãos, os “portugueses” seriam equivalentes aos “reinóis”; 

“luso-descendentes” teriam o mesmo sentido que lhes dão Lopes e Matos e 

“naturais da terra” ou “nativos hindus”, que representariam o restante da 

diversidade étnica, como “mouros” e “gentios”. 

A bibliografia contemporânea historiográfica, literária e etnográfica sobre 

Goa apresenta múltiplas interpretações acerca desses modos de fazer referência 

                                                             
2 XAVIER, Ângela Barreto. Nobres per geração: A consciência de si dos descendentes de portugueses na 

Goa seiscentista. Cultura: Revista de História e Teoria das ideias. Vol. 24. p. 89-118. 2007. Disponível em 
<https://journals.openedition.org/cultura/829> 
3 Os reinóis mudavam-se, na maioria das vezes, por causa do declínio econômico ou epidemias. 
Estabeleceram-se primordialmente na Cidade de Goa, deslocando-se aos poucos à Ilha de Chorão, que ficou 
conhecida como “ilha dos fidalgos” (LOPES; MATOS, 2006, p. 49). 
4 Os autores explicam que no início da colonização as lideranças portuguesas endossavam os casamentos 
mistos, com o objetivo de “engrossar a população fixa dos estabelecimentos do Estado da Índia e reforçar, 
deste modo, a fidelidade à Mãe-Pátria. Além disso, facilitou a conversão ao cristianismo e a aculturação” 
(LOPES; MATOS, 2006, p. 46), uma vez que era dificultada a relação desse grupo com os naturais, formando-
se uma nova casta, que apresentava duas tendências: 1) o casamento entre portugueses e mulheres de “casta 
elevada” (já que não foram enviadas a Goa mulheres do Reino), o que reforçou a aristocracia, como a dos 
brâmanes, principalmente, durante a época pombalina, quando lhes foi dado maior poder; 2) o casamento 
entre reinóis e castas mais baixas. Constatam, assim, a mestiçagem entre os reinóis e “elementos de diversas 
proveniências social” (LOPES; MATOS, 2006, p. 47-48). 
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aos grupos sociais e étnicos que faziam parte do contexto colonial, sendo muito 

complicado conseguir usar um conjunto de expressões que não carreguem algum 

tipo de dúvida ou crítica. Dessa forma, em nossa análise, dada a especificidade 

do período retratado, quando fizermos referência aos goeses natos, utilizaremos 

o termo “naturais”, pois tal uso, inicialmente não apresenta a carga relativamente 

ambígua da expressão “nativos”, ou a pejorativa de “canarins”, podendo ainda ser 

associada aos adjetivos, cristãos, ou convertidos, muçulmanos e hindus. No 

restante das referências, como aquelas que remetam às castas de base hindu, 

convencionou-se o uso do século XIX, como “brâmanes”, “chardós” e “sudras”. E, 

por fim, os “luso-descendentes” para tratar de descendentes de metropolitanos 

nascidos em Goa e “portugueses”, ou precisamente “reinóis”, para tratar dos 

nascidos na Metrópole que estivessem vivendo na colônia, normalmente em 

funções institucionais. 

A europeização dos naturais não garantia que ascendessem aos mais altos 

postos, mas permitia que mantivessem terras e influência junto às camadas mais 

baixas e aos hindus. Tradicionalmente, os membros das duas castas mais 

prestigiadas, os brâmanes e os chardós, eram conhecidos pelo domínio da terra, 

numa estrutura semifeudal, na qual os batecares, ou seja, os donos da terra, 

exerciam o domínio sobre os manducares, os trabalhadores. E essa forma se 

manteve mesmo com a dominação portuguesa. 

Nos quase 500 anos de dominação portuguesa, tensões andaram lado a 

lado com a expansão da Roma Oriental, como Goa chegou a ser conhecida. 

Certos eventos podem ser elencados para mostrar que os papéis coloniais não 

eram estáticos, mas dinâmicos e instáveis, tal como o próprio estatuto colonial. 

No decorrer da colonização sob Goa, formou-se um aparelho burocrático 

no qual os reinóis obtinham benesses variadas, ocupando cargos importantes na 

administração, burocracia e igreja. Os descendentes foram formando os quadros 

do exército português na colônia, o que lhes garantia prestígio e poder em relação 

aos outros grupos de naturais convertidos.  

Se as demandas locais tiveram impacto sobre o destino da colônia, também 

os efeitos do mundo metropolitano eram sentidos no espaço goês, pois a estrutura 

imperial demandava esse tipo de interdependência. A política colonial que se 

adotou em Goa nos séculos XVI e XVII se caracterizou tanto pelo emprego da 
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força militar quanto pela estratégia da conversão religiosa, de forma que o exército 

e a Igreja Católica, sobretudo a Inquisição, tiveram ali terreno fértil.  

Com a ascensão do iluminismo em Portugal, Goa sofreu diretamente ações 

que modificaram toda a estrutura até aquele momento. A igreja perdeu força, os 

jesuítas foram expulsos das colônias e os naturais ganharam maior espaço 

político, o que foi revertido com a queda de Marquês de Pombal, mas o jogo de 

forças já mudara definitivamente.  

No século XIX, os naturais detentores de maior prestígio, brâmanes e 

chardós, que historicamente disputaram o poder em Goa, passaram naquele 

momento a demandar de forma mais direta maior participação política e, por 

extensão, questionaram de maneira mais sistemática os benefícios da elite branca 

descendente. 

O declínio do poder e da influência dos descendentes se deu com o fim do 

exército da Índia, decretado pela metrópole. Como observa Sandra Lobo: 

 

Tendo sofrido um grande abalo com a extinção do Exército da 
Índia em 1871, [o grupo dos desdendentes] tendeu a compensar 
a falta de perspectivas locais com o envolvimento no projecto 
finissecular africano, particularmente na sua vertente militar, para 
o qual foi encaminhado pelo poder metropolitano ordenando a 
constituição de companhias goesas destinadas às campanhas 
africanas. (LOBO, 2013, p. 42). 

 

Como os naturais convertidos já haviam se apropriado do aparelho 

burocrático e das profissões liberais, a arena política complicou-se para com o 

grupo europeu e seus aliados, de modo que muitas famílias se deslocarem de 

Goa para outras regiões do Império depois da dissolução do exército. 

Nesse panorama vasto e complexo, é importante que localizemos alguns 

eventos que atuaram como motores de mudança e consolidação identitária de 

Goa, pois a sua compressão pode auxiliar no entendimento de dinâmicas que se 

forjaram internamente na colônia, bem como influíram no modo do império atuar 

em relação a esse espaço. 

 

1.2 A Conjuração dos Pintos: a primeira resistência significativa ao 

Império 
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No final do século XVIII, segundo Celsa Pinto (2013, p. 7-11), havia um 

contexto bastante delicado em Goa, tendo em vista o enfraquecimento do governo 

português, o medo da invasão do Sultão de Tipu, e o desejo dos naturais de 

ascensão às posições de maior prestígio na igreja. Esse desejo era potencializado 

por jovens goeses que, na Europa, entravam em contato com as ideias iluministas 

e se indignavam com o lugar que ocupavam na sociedade colonial portuguesa. O 

descontentamento da elite católica convertida foi, assim, se intensificando, 

culminando em um evento conhecido como Conjuração dos Pintos, que veio a 

demonstrar que o estatuto diferencial dos descendentes e reinóis não seria mais 

aceito sem questionamentos. Segundo Pedro Avelar: 

 

[...] na manhã de 5 de agosto de 1787 foi transmitida ao 
governador que uns religiosos estariam a tentar sublevar a aldeia 
de Aldoná, na província de Bardez, persuadindo os naturais a 
expulsar os brancos. O líder da revolta, segundo constava, era o 
padre José António Gonçalves, que habitava na freguesia da 
Piedade. De imediato, o governador enviou todas as forças 
disponíveis, revelando assim nervosismo e a grande pressão a 
que estavam submetidas as autoridades portuguesas. Chegadas 
ao local, nada se passava, apenas alguns rumores confusos de 
uma tentativa de rebelião. Para esclarecer a situação, o 
governador mandou abrir uma devassa, com o desembargador 
Sebastião José Ferreira Barroco como escrivão. (AVELAR, 2012, 
p. 158). 

 

O nome “Conjuração dos Pintos” se deve à participação de membros de 

uma das famílias mais importantes da região, os Pintos de Candolim. Orquestrada 

pelo padre José António Gonçalves, outros membros da igreja e do exército, todos 

naturais católicos, fomentavam a derrubada do poder português na região. No 

entanto, dias antes da data da revolta, os revoltosos foram denunciados ao 

governador da Índia (Francisco da Cunha Meneses, 1786-1794), que abriu 

imediatamente investigação sobre o caso. Assim que foi concluída a investigação, 

os réus foram culpados do crime de lesa-majestade, por tentarem acabar com o 

governo português para implantarem nova governança republicana local.  

Os resultados das condenações são exemplos da violência praticada pelo 

governo com relação a esse tipo de ação, bem como da ambiguidade com que 

tratou os religiosos. Segundo Pedro Avelar (2012, p.151) havia penas que 
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variaram de 15 execuções de integrantes do grupo, sendo a maioria militares de 

baixa patente, 5 degredos, 5 penas de açoite, e alguns padres tiveram seus bens 

sequestrados e não foram propriamente acusados e ainda 7 participantes 

conseguiram fugir, não tendo sofrido pena alguma.  

O acontecimento pode ser compreendido com uma primeira face da 

resistência local aos desígnios metropolitanos. A ascensão nas instituições 

coloniais, a igreja e o exército, passava a ser um desejo das elites locais que não 

queriam continuar a ocupar posições secundárias, mas sim adquirir status 

equivalente ao dos europeus. Mesmo que não tenha havido resistência real, a 

concepção republicana de tomada do poder é digna de nota e significou um 

primeiro momento do desejo de inscrição no debate político decisório por parte 

dos grupos locais. 

 

1.2.1 Bernardo Peres da Silva: o prefeito de Goa 

 

Outro acontecimento tido como um marco de mudança e avanço da 

participação dos naturais é conhecido como perismo. Segundo Avelar: 

 

Com a vitória do liberalismo em 1834 deu-se um facto inédito em 
toda a história de Goa: pela primeira (e única) vez, em 451 anos 
de domínio português, foi nomeado um canarim, Bernardo Peres 
da Silva, para o governo da colónia, não já com o título de vice-
rei, mas de prefeito, a mais alta autoridade de Goa. Através da 
trajectória de Peres da Silva é possível perceber um pouco melhor 
a pluralidade de conflitos políticos e culturais que marcaram esse 
período da história de Goa. (AVELAR, 2012, p. 182). 

 

Personalidade política e intelectual de Goa, foi vereador da câmara de 

Ilhas, além de professor na Escola Médico-Cirúrgica de Goa. Começou a 

destacar-se questionando as medidas do vice-rei Diogo de Sousa, o conde de Rio 

Pardo, que pretendia restringir o acesso aos cuidados médicos prestados no 

Hospital Real, onde Bernardo Peres da Silva (1775-1844) também trabalhava. As 

ações tiveram apelo popular, mas o conde demitiu Peres da Silva do hospital.  

No século XIX, em março de 1821, chegou a Goa a notícia da Revolução 

Liberal do Porto, ocorrida no ano anterior e responsável pela implantação do 

constitucionalismo em Portugal. O vice-rei, que não havia recebido ordem do rei 
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que ainda se encontrava no Brasil, não pensava em acatar o decreto de eleições 

da junta provisória. Como resultado a essa postura, um levante de civis e militares 

ocorreu, tomando o palácio do governo em Pangim, depondo o vice-rei e o conde 

do Rio Pardo, e estabelecendo o regime liberal em Goa. Esse processo obrigava 

o reconhecimento social e político igualitário dos canarins, que visavam fazer parte 

das eleições e câmaras. Bernardo Peres da Silva participou ativamente do 

levante, mas não quis fazer parte da junta provisória que se criou naquela altura. 

No dia 14 de janeiro de 1822, ocorrem as eleições para deputados às 

Cortes Gerais e Extraordinárias da Nação Portuguesa. Entre os três deputados 

que pela primeira vez foram eleitos pela Índia Portuguesa estava Peres da Silva. 

No momento que chegaram a Lisboa, depois de uma longo e conturbada viagem, 

os deputados foram oficialmente notificados que as Cortes tinham sido 

dissolvidas5 após ascensão de D. Miguel na insurreição de Vilafrancada, em 27 

de maio de 1823.   

Nomeado então intendente-geral da Agricultura da Índia, Peres da Silva 

retornou para Goa e ali foi eleito novamente deputado em 1827, num contexto 

posterior à adoção da Carta Constitucional por Pedro IV, que reestabelecia a 

ordem liberal em Portugal, mas em versão mais moderada. Entretanto, mais uma 

vez, quando chegou a Lisboa, Peres da Silva se deparou com as cortes 

dissolvidas e o retorno do absolutismo de D. Miguel. Como muitos outros liberais, 

fugiu para a Inglaterra e, posteriormente, para o Brasil. 

Após o fim da Guerra Civil, em 1834, por reconhecimento por sua postura 

liberal e defesa dos goeses, Pedro IV nomeou Peres da Silva prefeito das Índias, 

que equivalia ao cargo de governador-geral sem ter poderes sobre o exército6. 

Chegou a Goa em 10 de janeiro de 1835, vindo a tomar posse no dia 14. A 

população o recebeu de forma calorosa, mas os militares e o funcionalismo de 

origem europeia o receberam com muitas ressalvas. 

No momento que teve o governo em suas mãos, iniciou um processo de 

racionalização da administração pública, reformulando os serviços judiciais e 

fiscais e pondo fim às ordens monásticas, sob grande protesto da comunidade 

                                                             
5 Sabra Lobo (2006, p. 293-322) apresenta dados que comprovam que chegou a ser reconhecido pelas 
Cortes Extraordinárias antes de serem dissolvidas.  
6 Ibidem, p.293-322 
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católica. Instaurou a liberdade de imprensa em Goa. Extinguiu o imposto de um 

sexto que as comunidades aldeãs eram obrigadas a pagar ao Estado, o que 

ressalta o quanto legislou em prol das populações locais. 

De forma direta, muitas medidas tomadas por Peres da Silva colocaram em 

xeque interesses já estabelecidos em Goa. Setores do alto funcionalismo de 

origem portuguesa e as chefias militares de origem metropolitana que viam seus 

privilégios em vias de extinção reuniram-se e iniciaram uma revolta ocorrida em 1 

de fevereiro de 1835, 17 dias após a sua posse. Peres da Silva foi destituído de 

seu cargo, foi preso e, posteriormente, mandado para o exílio em Bombaim. 

Tomou seu lugar Manuel Francisco de Portugal e Castro, que já havia sido vice-

rei.  

É a partir daí que surge uma resistência ao governo goês em Bombaim, o 

que permitiu que Peres da Silva chegasse a tomar Damão, mas, sem apoio militar 

e financeiro substancial estrangeiro e com uma série de dívidas, desistiu da 

empreitada. Posteriormente, voltou a Goa e tornou-se deputado por mais duas 

vezes após uma primeira derrota.  

Mesmo não levando à frente um governo completo, a eleição e todo o 

processo de sua ascensão e atuação intelectual e política de Bernardo Peres da 

Silva tornaram-se marcos na vida política goesa de todo século XIX. Sinalizaram 

de forma definitiva que as elites locais demandavam maior representatividade e 

participação nas decisões políticas do império. O movimento liberal, portanto, foi 

responsável pela abertura à participação dos naturais na vida política goesa no 

século XIX, enfatizando que estes não aceitariam passivamente a posição 

secundária que lhes era relegada pelos europeus.  

 

1.2.3 A afirmação nacionalista-literária goesa: indianismo 

 

Com o objetivo de analisarmos eventos que influíram diretamente sobre a 

construção identitária goesa, cabe que elenquemos aqui um movimento de fins do 

século XIX e início do século XX de natureza literária e cultural, ainda que vá para 

além do período em foco neste trabalho, tendo em vista sua grande importância. 

Genericamente intitulado de “indianismo”, com tudo o que essa designação tem 

de problemática, constituiu-se em um importante símbolo na formação de uma 
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identidade goesa, pois revalorizava a cultura hindu pelos intelectuais de católicos 

por influência de correntes culturais e políticas diversas. 

Fomentado pelas elites goesas que produziam literatura em língua 

portuguesa na localidade, em associação com a comunidade letrada hindu, 

diversos escritores, intelectuais e artistas em geral deram início a um processo de 

valorização das tradições hindus.  No âmbito de língua portuguesa, começaram a 

traduzir textos da ancentral cultura letrada hindu, assim como divulgar artistas e 

intelectuais hindus no mundo católico de Goa e vice-versa. A Revista da Índia foi 

uma representante desse processo, fundada em 1913 por Adolfo Costa (1882-

1960) e Paulino Dias (1874-1919). Segundo Duarte Braga e Hélder Garmes: 

 

As elites naturais do território, convertidas forçadamente ao 
cristianismo no século XVI, só em 1910 não mais temerão a 
marginalização social pela adoção de linguagens culturais do 
hinduísmo, uma vez que a República portuguesa, implantada 
nessa data, trouxera consigo o Estado laico. Desta maneira, os 
goenkars, ou goeses católicos de língua portuguesa, podem 
finalmente recordar o que seus antepassados tinham sido 
forçados a esquecer: os textos, temas e motivos da civilização 
clássica indiana. (BRAGA; GARMES, 2016, p. 747). 

 

Como os autores falam em seu estudo, foi um movimento literário de 

valorização da cultura hindu em meio àquela colônia portuguesa, numa época de 

abertura política aos grupos não católicos durante a República.  

Clássicos hindus, como o épico Mahabharata, passam a ser referência 

obrigatória. Há um constante interesse dos autores dessa geração pelos escritos 

em sânscrito, o que pode ser constatado, segundo Joana Passos (2012, p.136) 

pela preferência que manifestam pelo poema narrativo, o gênero mais cultivado da 

literatura indiana clássica, medieval e pré-moderna. 

A revitalização do componente indiano da identidade desses autores pode 

ser associada ao clima de uma nova consciência política que se faz cada vez mais 

presente nesse momento. A chegada de princípios mais democráticos e as 

noções de direitos de cidadania, bem como os movimentos em pról da 

independência da Índia inglesa, certamente inspiraram os autores goeses. 
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Fazer parte de uma civilização de tradições e valores milenares passa a 

ser um dado importante e positivo para os autores que escreviam em língua 

portuguesa. Como coloca Joana Passos: 

 

Por outras palavras, o que se pretende sublinhar é algo subtil: 
verifica-se nesta altura uma identificação com referências 
culturais indianas por parte dos goeses da elite católica (que 
eram sobretudo aqueles que escreviam em português), o que 
significa um afastamento do processo de assimilação da cultura 
ocidental. Dentro de uma lógica de afirmação coletiva ao nível de 
especificidade cultural, afastar-se da identificação com padrões 
estéticos ocidentais é um gesto de demarcação ideológica. 
Trata-se portanto de uma questão estratégica de autoafirmação 
coletiva com contornos complexos, num processo de procura 
de uma identidade própria. (PASSOS, 2012, p. 137). 

 

De acordo com essa ideia, o movimento pode ser compreendido como 

afirmação de caminhos diversos àqueles do enquadramento europeu e 

metropolitano na busca de marcar diferença, que, naquele contexto, pode servir 

como um passo na formação da imagem de uma Goa independente de Portugal.  

Poetas como Paulino Dias, Mariano Gracias e Nascimento Mendonça são 

exemplos dessa literatura de valores indianistas. Segundo Devi e Seabra: “Foi a 

época em que uma geração […]  começou a tomar consciência da outra parte de si 

próprios que não podiam continuar a ignorar e cujas raízes iam buscar à velha 

civilização indiana” (DEVI; SEABRA, 1971, p. 240).  

Desse modo, podemos perceber que os três movimentos aqui destacados 

revelam que houve uma crescente luta política e cultural, ao menos dos finais do 

século XVIII ao início do século XX, em busca crescente de um tipo de autonomia 

goesa, solucionada, no plano político, com o fim do colonialismo português em 

1961, mas cujos descobrimentos culturais ainda hoje se fazem sentir. 

Desse modo, faz-se então necessário olhar para a constituição no meio 

literário goês do século XIX para compreender o papel que Júlio Gonçalves 

cumpriu nesse processo, o que nos conduz à vida intelectual gerada pela 

imprensa goesa 

 

1.3 Imprensa periódica, literatura e vida intelectual 
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Desde seu estabelecimento em Goa no século XVI, a imprensa foi um 

veículo de transmissão de ideias de grande prestígio social. Sua efetiva ascensão 

ao estatuto de vetor de ideias de grupos locais e campo de debate público ocorreu, 

todavia, apenas nos oitocentos, quando surge ali a imprensa periódica. Narrar a 

história dessa imprensa possibilita compreender o dia a dia do debate político, 

cultural e, no caso aqui em foco, literário da sociedade goesa.   

 

1.3.1 Entre metrópole e Igreja: a ascensão da imprensa goesa 

 

A imprensa em Goa é fruto de uma conjuntura complexa para além da mera 

instalação de prelos. O valor que a capital asiática do império português tinha para 

os planos lusitanos de expansão e comércio vai influir diretamente sobre as 

medidas que deram impulso ao processo que consolidou a cultura letrada local. O 

entendimento de seus vários contextos de produção é central para compreender 

os diversos tipos de produção que dali surgiram e a consolidação de uma série 

literária mais extensa.  

Além disso, no caso goês especificamente, o conhecimento objetivo sobre 

a história da imprensa oferece uma ferramenta essencial para conseguir chegar a 

esse pouco conhecido corpus composto por obras, autores, público e circulação 

literária, que permitiu a sedimentação e constituição de uma tradição literária 

bastante peculiar, muito dependente da dinâmica das publicações periódicas que 

tiveram origem no século XIX. 

Joana Passos, objetivando a compreensão do estabelecimento e 

desenvolvimento da literatura em Goa, afirma que ela é: 

 

[...] um produto híbrido, criado ao longo do tempo, num contexto 
de forçado convívio entre indianos e portugueses, não é um 
produto imediato e automático. Se recuarmos no tempo, 
realmente faz mais sentido designarmos a literatura dos séculos 
XVI, XVII e XVIII por “indo-portuguesa”, tal como esta é 
tradicionalmente referida nos estudos portugueses sobre a vida 
literária de Goa, e isto porque neste período mais remoto existem 
autores de mérito que escrevem sobre a Índia e sobre Goa, mas 
a partir de uma perspectiva que as toma como objetos de projetos 
e interesses que são exógenos às culturas locais. Por exemplo, a 
escrita dos religiosos foca-se na evangelização, enquanto que as 
narrativas de viagens, as descrições do território e suas gentes, 
ou a relação de mercadorias e das ervas medicinais que circulam 
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nessa cidade do oriente inserem-se no âmbito de relatórios 
destinados a um superior hierárquico em termos de 
administração, ou a um par académico, mas ambos os 
interlocutores se adivinham estrangeiros a esse mundo goês 
sobre o qual precisam de informações rigorosas. Outra questão 
que problematiza a noção do que é um autor ou um texto indo-
português prende-se com o fôlego da obra destes monges e 
cronistas. Autores goeses que escreveram sobre Goa e outras 
partes do império português escrevem apenas literatura indo -
portuguesa (PASSOS, 2012, p. 28) 

 

Filinto Cristo Dias (1963, p.3) afirma que o surgimento de uma cultura 

literária em Goa é fruto de um vasto processo que passou por vários níveis e fases 

até se consolidar. O primeiro momento de fundação teve início ainda no século 

XVI, no governo do vice-rei D. João de Castro (1545-1548), em que o ensino de 

língua portuguesa passou a ser oferecido em terras goesas. Novos colégios foram 

criados ao ponto que, em 1556, no Colégio de São Paulo, foi estabelecida a 

primeira tipografia. A produção era circunscrita, primordialmente, ao plano 

confessional católico, de conversão indígena, por exemplo, bem como a algumas 

obras de caráter administrativo e burocrático. 

Durante os séculos XVII e XVIII, dados alguns fatos, tais como a censura 

da Inquisição e a ascensão e queda do marquês de Pombal, modificou-se 

substancialmente o modo como a administração imperial concebia a imprensa nas 

colônias, fazendo com que se desvanecessem as possibilidades de ampliação da 

produção editorial e, por decorrência, da literatura em terras goesas.   

Centrando-se no momento inicial da imprensa goesa, pode-se destacar a 

obra do arcebispo D. Gaspar de Leão Pereira que publicou, em 1573, Os 

desenganos perdidos, de João de Eden. Texto escrito em forma de diálogos, que 

acabou proibido de circular em Portugal pela Inquisição no ano de 1581.  

Além desse texto, merece destaque os Solilóquios divinos, compostos pelo 

padre Bernardino de Vilhegas e traduzido pelo também padre João de Pedroza 

datados de 1640. Os Puranas, outra obra de destaque, tem sua terceira edição 

publicada em 1654. Na explicação de António Maria da Cunha sobre o fim desse 

momento de produção: 

 

Foi, porém, no crisol da dominação portuguesa que se depurou a 
educação moral, carreando a religião católica o facho da 
civilização europeia, cujo mais poderoso instrumento foi o 
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Seminário de Santa Fé, fundado pela Confraria da Santa Fé, que 
se constituira sob a proteção e governo de homens de prestígio e 
poder, de intenções puras e fins nobres. 
De todos êsses prelos, porém, saíram, pela maior parte, apenas 
cartilhas e “puranas” de doutrina cristã e compêndios da 
gramática da língua concani, que trazem a data do século XVI, 
tendo sido impressos no Colégio de S. Paulo, da Velha Cidade, 
ou no de Rachol. 
A ultima publicação dessas tipografias das ordens monásticas de 
que há notícia, são, em original, os Solilóquios divinos, que datam 
de 1640; em nova edição, a terceira, o Purana, de 1654, 
conquanto seja de 20 de Março de 1754 a ordem enviada em 
nome del-rei pelo Secretário de Estado, Diogo de Mendonça 
Côrte Real, para não se consentir estabelecimento algum de 
imprensa “não só particular mas ainda nos conventos, colégios ou 
qualquer outra comunidade por mais privilegiada que seja”. (O 
Chronista de Tissuary, vol 2º, pg. 95). Assim procurava o enérgico 
ministro D. José neutralizar todos os meios de acção de que 
dispunha a então ultra-poderosa Companhia de Jesus.  
Teriam, acaso, ficado absolutamente silenciosos êsses prelos 
durante um século, de 1654 a 1754? Não seria natural; mas não 
se sabe em que se ocuparam durante esse longo período de 
tempo. Investigações mais demoradas, que o curto espaço de 
dias designado a esta Memória não permite, devem fazer alguma 
luz sobre êste ponto, que não é despido de interesse. (CUNHA, 
1923, p. 3). 

 

Com isso, dava-se um imenso golpe nos intentos de formar uma imprensa 

goesa, visto que o objetivo imediato dessa ação era o de mitigar quaisquer 

influências da Companhia de Jesus na região, como marca dos moldes iluministas 

da época pombalina. Todavia, o fato de não se conhecer obras dessa fase não 

significa que os prelos não continuaram a produzir textos. Como o próprio António 

Maria da Cunha ironicamente levanta a possibilidade que: 

 

Deve, certamente, ter havido motivo, plausível ou não, para esta 
proibição, que não viria se os prelos estivessem mudos desde 
1654. Donde é lícito concluir que os Solilóquios ou a terceira 
edição do Purana não foram a última produção dos prelos das 
ordens monásticas, tendo, porventura, havido outras em que a 
política se tivesse imiscuído, e, por isso, um auto de fé devorador 
as tivesse delido para sempre. Que de coisas não diriam os 
frades! (CUNHA, 1923, p. 4). 

 

Entretanto, para além de suposições que não podem hoje ser 

comprovadas, esse momento é particularmente importante para a constituição da 

imprensa em Goa, o que permitiu que Vimala Devi e Manuel de Seabra 
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afirmassem que levou “três séculos ao todo [XVI, XVII e XVIII] para surgir uma 

superestrutura essencialmente goesa” (DEVI; SEABRA, 1971, p. 125). 

 

1.3.2 Liberalismo e privatização: a consolidação da imprensa periódica 

goesa 

 

Filinto Cristo Dias inicia sua reflexão sobre a imprensa nos oitocentos pela 

análise do contexto de produção que passava a existir em terras coloniais, 

marcado pelo oferecimento da educação formal, que possibilitava que a língua 

portuguesa fosse estudada, aprendida e debatida: 

 

A instrução pública, alargou notavelmente o âmbito de sua acção, 
graças às benéficas reformas que, neste sector foram levadas a 
efeito. Dividiu-se o ensino  primário em dois graus: o ensino 
normal assumiu maior amplitude; o liceu nacional enriqueceu-se 
com um adequado programa de estudos; criou-se, em bases 
seguras, a Escola Médico-Cirúrgica e imprimiu-se nova 
orientação à Escola Matemática e Militar; e ainda houve Prelados 
que, capacitando-se da exigências mentais da centúria 
decorrente, remodelaram o sistema do ensino clerical ministrado 
nos Seminários de Chorão e de Rachol em ordem a formar 
sacerdotes que se achassem à altura da sua augusta missão. 
(DIAS, 1963, p. 7). 

 

As próprias instituições de ensino, as quais por sua própria condição eram 

permeáveis às tendências e acontecimentos políticos, tais como as disputas 

constitucionais na metrópole, vão ver as bases estruturais e os papéis até aquele 

momento estáveis da colônia postos em xeque.  

Hélder Garmes demonstra claramente a falência de muitas tentativas 

educacionais no século XIX, quando afirma que: 

 

[José Ferreira] Pestana [que assumiu o governo de Goa em 
1864], em seus esforços pelo ensino público, foi, segundo Jacinto 
Miranda (1863:81), auxiliado pela Sociedade Patriótica de 
Salcete, que prestou grandes serviços à publicação de 
compêndios para os meninos. O fato interessa por registrar a 
participação da sociedade civil no incremento da educação. Mas 
essa participação dava-se efetivamente no campo do ensino 
privado. Jacito Miranda (1863:82) nota que “aos estabelecimentos 
públicos de ensino podemos reunir os particulares, que felizmente 
não são poucos no recinto de Goa”.  
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Somente em Salcete existiriam, em 27 de agosto de 1863, nove 
escolas de ensino superior, com 303 alunos, sendo a maior parte 
formada por instituições particulares. Um quadro promissor, 
porém, relativizado pelos dados que o mesmo Jacinto Miranda 
fornece em seguida, notando que, “segundo ensaios estatísticos 
de moderna data, a proporção he de um estudante acento e trinta 
e três não estudantes, e no sexo feminino de um mil”. Temos aqui 
menos de um por cento da população goesa estudando o 
português e, portanto, uma projeção um pouco acima disso de 
goeses alfabetizados (de 1% a 3%). (GARMES, 1999, p. 62-63) 
 

 

Dessa maneira, as tentativas até aquele momento falharam em sua 

empresa de oferecer educação formal em língua portuguesa e, por extensão, em 

toda dinâmica ocidental decorrente dessa ordem. 

Por um lado, a dissolução do exército, que se deu em 1871, põe fim à 

valorização dos militares em Goa, ou seja, retira o prestígio atrelado à essa 

carreira e, por outro, a paulatina liberdade de expressão adquirida com o 

liberalismo atua diretamente sobre o cotidianto político e cultural de Goa, estando 

fortemente presente na imprensa periódica. Vimala Devi e Manuel de Seabra 

afirmam que:  

 

Foi, pois, o século XIX um dos mais importantes para a cultura 
goesa. O liberalismo trouxe-lhe a divulgação da cultura e da 
literatura através de publicações literárias, e a dissolução do 
Exército da Índia desencadeou a primeira grande onda de 
indianismo. (DEVI; SEABRA,1971, p. 148).  

 

A 2ª Junta Provisional, colegiado responsável pelo governo da colônia 

naquele momento, lança uma portaria em 12 de dezembro de 1821 que ordenava 

que a tipografia que previamente fora trazida de Bombaim iniciasse a publicação 

de um periódico oficial com o título de Gazeta de Goa. O primeiro número é de 22 

de dezembro de 1821, no qual se publicavam as deliberações do governo, o 

cadastro semanal da receita e despesa do tesouro público, do Senado, da Câmara 

e da Santa Casa da Misericórdia, além de outras notícias regionais e 

internacionais.  

Apesar de ser um boletim oficial do Estado, incumbia-se de informar à 

população os acontecimentos políticos metropolitanos, bem como era palco da 
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disputa entre os lusodescendentes e os canarins. Tais conflitos resultaram no seu 

encerramento em 1826 para que se retornasse a sua publicação em 1835. 

Com a vitória liberal na metrópole, deu-se um processo tortuoso em que os 

as elites nativas católicas7, principalmente brâmanes e chardós tomassem parte 

do espaço jornalístico. Segundo Joana Passos: 

 

Nesta complexa sociedade, aqueles que escreviam e liam a 
imprensa em língua portuguesa compreenderam que os ideais do 
liberalismo, que se afirmaram na metrópole portuguesa nas 
décadas de 1820 e 1830, traziam à arena partidária ventos de 
mudança que se poderiam refletir em reformas ao nível da 
administração colonial. O ideal de estado liberal, reformista e 
representativo constituía nessa altura uma promissora alternativa 
ao absolutismo, o qual concebia o exercício do poder 
(monárquico) de uma forma despótica. Se, pelo contrário, o 
liberalismo pretendia uma mudança política no sentido de uma 
maior responsabilização cívica por parte do estado, 
acompanhada de uma mais democrática visão dos direitos de 
cidadania, entenderam as castas brâmanes e chardós que havia 
chegado o momento de tentar alguma mobilidade social dentro da 
colónia. E por isso se tornaram ávidos leitores e colaboradores da 
imprensa, meio estratégico para se formar uma consciência de 
classe/casta em função da qual se reivindicavam direitos, 
definindo uma posição pública. Era, portanto, muito pertinente 
para cada uma destas comunidades interferir no debate político 
em português, defendendo os interesses das suas respetivas 
castas dentro da sociedade colonial. Esta tensão social explica os 
motivos que estarão por detrás do incremento na publicação de 
jornais locais (em Goa, Bombaim ou mesmo Damão e Diu), de 
iniciativa privada, associados a cada uma destas castas ou 
comunidades. Os jornais goeses eram ainda um ótimo cartaz 
publicitário para vários comerciantes e serviços, para além de 
fazerem companhia a quem vivia dentro dos limites de um mundo 
doméstico e rural. (PASSOS, 2012, p. 44). 

 

A imprensa tornou-se um palco de debates e símbolo da nova 

representação social que os goeses naturais passaram a ter, ao menos para 

aqueles que liam em português. Valores e estruturas sociais coloniais, 

verticalizados e sempre concebidos a partir de interesses externos a Goa, 

começaram a ser problematizados pela intelectualidade goesa, que, mesmo 

defensora do status quo colonial, por sua condição não europeia apresentava um 

                                                             
7 GARMES afirma que “a ascensão liberal acabará por favorecer a ascensão dos naturais goeses, que 
estavam desde o século XVIII em plena disputa por participação política e administrativa junto aos europeus 
e descendentes” (2004, p. 22).   
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contraponto à lógica europeia, sendo que os frutos desse movimento podem ser 

vistos também nos campos da cultura e da literatura.8  

Filinto Cristo Dias (1963, p. 8) elenca os almanaques como “repositório de 

primícias literárias do goês”, pois conseguiam ser feitas com as condições 

disponíveis naquele momento: por meio do prelo governamental, em pequena 

escala, de acordo com o público leitor existente no período que consumisse esses 

periódicos. Eram anuais, os escritores mais experientes dirigiam os iniciantes e 

sua disposição interna permitia que os escritores pudessem participar de modo 

pertinente segundo seus interesses. De acordo com Devi e Seabra, essas 

produções: 

 

[...] além de publicarem as habituais informações meteorológicas 
e hagiológicas, foram em certos casos importantes repositórios 
das incipientes manifestações literárias da juventude goesa. 
Causou verdadeiro entusiasmo em Goa o almanaque. E havia 
certamente razões para tal. Goa não tinha ainda público suficiente 
para manter uma revista literária com relativa continuidade, pelo 
que qualquer publicação de caráter literário estava a priori 
condenada a uma vida muito breve. O almanaque, porém, era um 
livro, um objeto menos efêmero e por isso de venda mais fácil, 
pois unia também aos textos literários festas religiosas, datas 
históricas e de sementeiras e outras informações que se supunha 
serem uteis. Os literatos goeses optaram decididamente pelo 
almanaque, como uma espécie de cavalo-de troia para introduzir 
literatura nas barbacãns da flostriagem médio-burguesa de Goa. 
(DEVI; SEABRA, 1971, p. 147). 

 

A intelligentsia goesa passou pela colaboração em almanaques, como 

Ismael Gracias (1857-1919), Filipe Nery Xavier (1801-1885), Luís Manuel Júlio 

Frederico Gonçalves (1846-1896), Joaquim Mourão Garcês Palha (1775-1850) e 

muitos outros. Apenas como exemplo de sua inspiração, lembremos aqui o 

Almanak de Goa para o Anno Bissexto de 1840, produzido em Bombaim. Essa 

publicação modelar tinha uma parte destinada às biografias de personalidades, 

artigos sobre folclore e lendas, fatos históricos, crônicas de vulgarização científica, 

entre outras mais. É na segunda metade do século XIX que os almanques terão o 

seu momento áureo.  

                                                             
8 Chama a atenção o movimento intitulado de Perismo, anteriormente citado. Formado pelo engajamento da 
imprensa goesa liberal que apoiava a simbólica figura de Bernardo Peres da Silva, sua imagem de sucesso e 
símbolo da ascensão da colônia. Também o referido indianismo só foi possível em razão dessa crescente 
conscientização dos naturais dos direitos de participar ativamente no cenário intelectual goês. 
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Segundo o estudioso Ismael Gracias (apud DEVI; SEABRA, 1971) foram 

mais de 40 almanaques, como o Almanach Popular (duração de três anos, 

iniciando em 1865), o Almanaque de Lembranças Luso-Indiano para o Anno de 

1865, o Almanach Literário (de 1866 até 1868), ou seja, um tipo de produção que 

evidentemente marcou o princípio da imprensa periódica goesa, bem como era o 

primeiro espaço cujos escritores eram iniciados na imprensa de Goa. 

Entre 1850 e 1870 desenvolve-se, de fato, uma profusão nunca antes vista 

na vida intelectual goesa. Pela percepção de José Manuel Tengarrinha: “Os 

periódicos eram notáveis, não apenas pelo elevado número e qualidade literária 

como também pelo seu nível técnico, pois a indústria tipográfica atingira naquela 

colônia grande desenvolvimento e perfeição” (TENGARRINHA, 1989, p. 210).  

Os oitocentos foi um momento singular na história da imprensa goesa, pois 

as produções se tornaram canais naturais de divulgação de informações e 

manifestação de posicionamentos ideológicos e políticos. Tanto de tendência 

liberal quanto conservadora, laica ou religiosa, são muitos os interesses 

agenciados pelo periodismo da época. 

O tratamento do periodismo passa pelas obras publicadas, mas também 

pela recepção desses títulos. Joana Passos comenta que: 

 

Neste contexto, a circulação de um elevado número de jornais é 
sem dúvida espantosa, tendo em conta que se está a falar de uma 
época em que o número de alfabetizados em língua portuguesa 
seria inferior a quinze mil! Uma outra importante constatação é a 
forte sintonia existente entre Goa e Bombaim, ao ponto de se 
justificarem projetos editoriais que unem os dois territórios via as 
comunidades de emigrantes goeses nessa cidade indiana. 
(PASSOS, 2012, p. 41). 

 

A quantidade de jornais, revistas, panfletos e outros periódicos 

impressiona, principalmente quando se coloca em conta o número de leitores. 

Além disso, ao pensarmos as produções em língua portuguesa de outras partes 

da Índia que se remetiam a Goa, podemos ampliar o corpus e alargar horizontes 

de observação sobre o fenômeno da escrita naquele contexto. Hélder Garmes 

(2004, p. 26) elenca uma sequência de textos os quais se referiam diretamente às 

dinâmicas internas ao ambiente goês, principalmente produzidos por indivíduos 

advindos da diáspora de Goa, que por ventura se estabeleceram em Bombaim, 
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Damão ou Diu. Tais como periódicos o O Portuguez em Damão (18 de julho – 8 

de agosto de 1835), ou O Investigador Portuguez em Bombaim (Bombaim, 6 de 

agosto de 1835 – 28 de dezembro de 1837). 

As atribulações políticas que Portugal e a colônia passavam eram 

detidamente tratadas na imprensa periódica. O Constitucional de Goa (18 de junho 

– 3 de setembro de 1835), por exemplo, semanário manuscrito que teve apenas 

um exemplar, sob direção de João de Sousa Machado, defendia as posições 

governamentais portuguesas, que naquele momento era representado por Peres 

da Silva. Do outro lado havia o Chronica Constitucional de Goa (13 de junho de 

1835 – 30 de novembro de 1837), dirigido por José Aniceto da Silva, o mesmo que 

dirigiu a Gazeta de Goa quando os liberais a perderam, que fazia críticas diretas 

ao perismo, tendo sido substituído em seu papel político pelo Boletim do Governo 

do Estado da Índia (7 de dezembro de 1837 – 30 de abril de 1880).9  

Poderíamos citar ainda como exemplos da profusão de produções 

periódicas os Appensos ao Boletim do Governo (22 de maio de 1844 – fins de 

1845), que vieram a se tornar o Jornal da Santa Igreja Lusitana do Oriente (janeiro 

de 1846 – março de 1849), como primeira produção da imprensa religiosa, 

seguido pela Ordem da Verdade (Nova Goa, 24 a 31 de agosto de 1853) e o 

Defensor do Real Padroado (Nova Goa, 1 de setembro de 1853 – março de 1854), 

em que Filipe Nery Xavier e José António de Oliveira foram redatores.  

A imprensa oficial continuava a fomentar as produções de periódicos 

especializados, publicados em Nova Goa (Pangim) pela Imprensa Nacional: 

Jornal de Farmácia e Ciências Médicas da Índia Portuguesa (1862-1863), 

Periódico Militar do Ultramar Português (1863) e o Arquivo de Farmácia e Ciências 

Acessórias da Índia Portuguesa (1864-1871).  

Segundo Garmes (2004, p.48), a década de 1860 foi um importante marco 

na produção editorial goesa, com o surgimento do periódico O Ultramar (6 de abril 

de 1859 -1941), de Margão, encabeçado por Bernardo Francisco Henriques da 

Costa (1821-1896) e, posteriormente, por seu irmão António Anastácio Bruto da 

Costa (1828-1911), consolidando um prelo privado de grande importância. Um 

                                                             
9 Rochelle Pinto (2007, p.3-18) discute a dinâmica de produção periódica e os valores que se encontravam 
em disputa naquele contexto na Índia, tanto a portuguesa quanto a inglesa. O que transcende o recorte 
desse trabalho. 
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periódico autônomo em relação ao governo que, mesmo sendo um semanário de 

caráter político e de notícias, reservava uma parte de cada número ao “Folhetim”, 

onde publicava crônicas, contos, novelas, romances, críticas teatrais, muitas deles 

sem autoria ou fonte, mas é certo que grande parte era de reproduções de jornais 

conhecidos de Portugal. Era um veículo da intelectualidade brâmane católica, que 

se valia dessa publicação para defender suas posições em meio ao debate 

público. Nele, participaram vários nomes importantes da intelectualidade goesa do 

século XIX. 

O outro veículo de igual importância ao Ultramar na época foi a Índia 

Portugueza (4 de janeiro de 1861-1871), também de Margão e, posteriormente, 

publicado em Orlim, tendo por editor Manuel Lourenço de Miranda Franco. Órgão 

chardó, também tinha uma seção de folhetim, segundo Garmes (2004, p.28), mas 

com mais autores locais. Faziam frente aos brâmanes d’O Ultramar, aproximando-

se destes, no entanto, nas questões que remetiam aos descendentes, bem como 

em outras frentes que fossem de interesse dos dois grupos locais. 

Da mesma forma que essas duas publicações periódicas, surgiram vários 

outros semanários políticos nessa época, tais como: A Fénix de Goa (Mapuça, 6 

de abril de 1861 – 30 de dezembro de 1862), redigido por Diogo Aleixo António 

Goes; A Harmonia (Nova Goa, 12 de abril de 1862 – 27 de outubro de 1864), que 

também tinha uma seção literária, redigido por Adolfo Frias; Aurora de Goa 

(Calangute, 6 de janeiro de 1863 – 15 de julho de 1865). 

Mesmo tendo menor apelo comercial e interesse do público local e muitas 

vezes subsumida em meio ao comentário e noticiário políticos, a literatura esteve 

muitas vezes presente, sendo que o periodismo literário guardava um particular 

prestígio, uma vez que representava um importante capital simbólico àqueles que 

se preocupavam em se inserir em meio à intelectualidade goesa. 

De modo geral, as publicações periódicas de teor artístico tinham vida 

curta10 e eram inspiradas em publicações literárias de prestígio da Europa, 

sobretudo de Portugal, como a revista Panorama (1837-1868), dirigida por 

Alexandre Herculano e depois por Antânio Feliciano de Castilho. Esse periódico 

                                                             
10 Como era comum à publicações Portuguesas e de outros países europeus. 
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buscava abordar conhecimentos variados, leves e úteis, de forma a contemplar 

leitores de múltiplos interesses, dando grande espaço para a literatura.  

A primeira publicação desse tipo em Goa foi a Biblioteca de Goa (1839), de 

redação de João António d’Avelar, com apenas um único volume, tendo, portanto, 

o destino comum a várias outras produções artísticas. 

O primeiro periódico com objetivo de divulgação literária que obteve maior 

êxito foi o Encyclopédico – Jornal de Instrução e Recreio (31 de julho de 1841 – 

30 de junho de 1842), dirigido e editado por Cláudio Lagrange Monteiro Barbuda, 

de frequência mensal. Já em seu nome, bem como no primeiro volume, se 

percebe a inspiração do Panorama, com o interesse de abordagem de matérias 

que não fossem fúteis, mas sim úteis, como a revista de Herculano. Além deste, 

O Compilador (27 de setembro de 1843 – 31 de dezembro de 1847), de João 

António de Avelar, foi aquele que também se pautava pela chave utilitária do 

Encyclopédico, era ilustrado e sempre apresentava narrativas ficcionais de origem 

estrangeira. Textos relativamente previsíveis de tipo romântico, o que, segundo 

Garmes (2004, p.36), pode representar o gosto médio que estava se constituindo 

em Goa. 

Poderíamos ainda citar o Gabinete Litterario das Fontainhas (18 de janeiro 

de 1846 – a dezembro de 1848), de Filippe Nery Xavier, em que a disposição de 

conteúdos primava por material historiográfico original, mas também se valia das 

matérias de caráter literário que anteriormente foram publicadas no periodismo 

português. Ganha destaque nessa produção uma sequência de estudos sobre o 

hinduísmo, o que até ali não havia ocorrido de modo tão detido em língua 

portuguesa e que só retornará com força no século XX. 

A tendência de reproduzir textos metropolitanos e europeus nos periódicos 

goeses fez escola no século XIX, como, por exemplo, O Mosaico (janeiro a junho 

de 1848), editado por Manuel Joaquim da Costa Campos, um periódico com 

produções, segundo Devi e Seabra (1971, p.142), de puro convencionalismo 

romântico, prestando homenagens a grandes nomes europeus. Assim como a 

Revista Ilustrativa (novembro de 1854 – julho de 1855), que tinha como interesse 

a divulgação de obras de importantes autores portugueses do período. 

O Tyrocinio Litterário (Nova Goa, 15 de janeiro de 1862 – 15 de fevereiro 

de 1863) apresentou-se como produção de caráter autoral de literatura em 
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Goa.Joaquim Mourão Garcês Palha, Filippe Nery Xavier e outros importantes 

intelectuais goeses ganharam destaque nessa revista, publicando textos poéticos 

e ficcionais originais. 

É nesse cenário de afirmação de uma literatura local que surge a Illustração 

Goana (1862-1864), dirigida por Júlio Gonçalves, da qual falaremos mais 

detidamente adiante. Ao lado desta iniciativa surgiram outras, como O Recreio 

(outubro de 1865 – abril de 1866), Goa Sociável (março-novembro de 1866) e a 

Harpa do Mandovi (junho-novembro de 1865).  

O momento áureo de produção periódica do século XIX se deu no final 

daquele período, após os anos 1870. Como António Maria da Cunha afirma: 

 

A época, porém, mais brilhante do movimento literário da índia 
Portuguesa foi a que se seguiu à chegada de Tomás Ribeiro, em 
1870, como secretário geral do governo, tendo a sua presença 
sido motivo para um grande impulso no progresso literário da 
índia Portuguesa, estimulando muitas vocações que sem o seu 
apoio moral continuassem porventura na obscuridade. O Instituto 
Vasco da Gama foi a agremiação literária de maior prestígio 
fundada em Goa, à qual pertenciam todos os valores desta terra. 
Teve o seu jornal, com a mesma denominação de Instituto Vasco 
da Gama, mensal, publicado na Imprensa Nacional, que inseria 
as memórias lidas nas suas sessões. Tendo-se publicado o 
primeiro número em Janeiro de 1872, terminou com o número 
publicado em Dezembro de 1875, já sob a direção de Cunha 
Rivara. Foi, por isso, pena que tão curta fôsse essa época devido 
aos acontecimentos políticos, que provocaram a saída do 
Visconde de S. Januário, do Govêrno Geral deste Estado, e, com 
ele, de Tomás Ribeiro. (CUNHA, 1923, p. 28). 

 

A chegada de Tomás Ribeiro (1831-1901) ocorreu para que ele substituísse 

outra grande personalidade portuguesa, Cunha Rivara, no cargo de secretário-

geral do governo. Permaneceu apenas um ano no cargo, mas foi o suficiente para 

que impactasse a juventude goesa. A voga de poesia de inspiração romântica que 

se deu em Goa foi por influência dele. Alguns intelectuais tiveram seu primeiro 

incentivo nesse momento. 

Mesmo não tendo a mesma profusão de periódicos que os anos 1860, 

importantes publicações foram produzidas nessa época. A revista do Instituto 

Vasco da Gama (janeiro de 1872 – dezembro de 187511) veio a público nesse 

                                                             
11 Foi relançado em 1926, com o mesmo nome, passando a ser uma publicação trimestral. Com a inserção 

do estado de Goa na União Indiana em 1961, essa publicação passou a chamar-se Boletim do Instituto 
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momento. Publicava matérias referentes à historiografia de Goa, sobretudo, e à 

conhecimentos científicos, mas também publicará algumas matérias literárias, 

fazendo com que se consolidasse o que Garmes (2004, p. 41) chama de “gosto 

médio”. A referência modelar da Illustração Goana foi tão grande que uma voga 

do periodismo literário consolidou-se em Goa a partir dali. 

Paralelo a esse reforço literário, segundo Devi e Seabra (1971), a 

decadência política e social da metrópole refletia-se na Ásia e as energias 

concentravam-se, então, na luta política que se travava entre O Ultramar, órgão 

dos brâmanes, e a Índia Portugueza, dos chardós. Como resultado disso, surgiam 

o periódico Album litterario (abril de 1875 – 1880), vindo do prelo da Índia 

Portugueza e a Estrea Litterária (15 de abril 1877 – 1880), da tipografia d’O 

Ultramar. Essa é toda uma produção periódica que ainda precisa ser estudada, 

para se compreender melhor como esses dois grupos disputaram espaço político 

e cultural em Margão, que era então o grande centro urbano de Goa. 

Após o advento da República, a burocracia estatal e as carreiras liberais 

estavam dominadas por brâmanes e chardós cristãos. Como já comentamos 

anteriormente, a identidade da elite intelectual católica local passou, então, por 

uma nova fase: 

 

Em 1894, ao mesmo tempo que morria, com 31 anos, o mais 
afamado literato oitocentista de origem goesa, Muniz Barreto, sem 
estabelecer nenhum vínculo mais estreito entre sua atividade 
literária em Portugal e sua origem colonial, nascia nas 
publicações goesas uma nova mentalidade, que gerou um 
movimento literário genuinamente goês no século XX, 
fundamentado na valorização da tradição hindu. (GARMES, 2004, 
p. 60). 

 

                                                             
Menezes Bragança. Menezes Bragança é um nome que invoca um dos mais conceituados jornalistas goeses, 

fervoroso ativista a favor da autonomia de Goa, cuja obra será posteriormente abordada neste estudo. Desde 

o primeiro número da segunda série do Boletim do Instituto Vasco da Gama, de 1926 até 1961, publicaram-

se 80 números; a partir do número 84, o boletim passou a chamar-se Boletim do Instituto Menezes Bragança. 

O último número publicado é de 1985 e foi o boletim número 145. Nesse boletim, publicavam-se artigos 

científicos da Escola Médica de Goa, estudos antropológicos, geográficos, sociais, históricos, arqueológicos e 

alguns estudos sobre a imprensa. Não era fundamentalmente um espaço de promoção da literatura e, por 

isso, não nos merecerá mais do que algumas referências pontuais, embora muitos dos estudos sobre a 

imprensa que aqui foram utilizados tenham sido promovidos por esse instituto, tendo sido publicados em 

primeira mão nas suas páginas (PASSOS, 2012). 
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Parte considerável da juventude católica local lança seus olhares para as 

tradições hindus, de vasta literatura. Isso se reflete no âmbito da imprensa, com 

publicações como a Luz do Oriente, (1907-1920), a referida Revista da Índia (julho 

de 1913-1914), O Acadêmico (1940-1943), entre outros, difundindo autores e 

obras comprometidos com essa retomada cultural, que caracterizam o novo 

contexto de produção que se formou no periodismo goês do século XX até o fim 

da colonização em 1961.  

O conhecimento efetivo dessa vasta produção periódica goesa ainda está 

por se fazer, mas por aquilo que já temos ciência torna-se evidente o papel central 

que teve na formação política, social, cultural e literária daquela comunidade. 

Torna-se claro que exercício de cidadania goesa passava pela produção 

intelectual escrita. A formação do intelectual era forjada nesse contexto de debate 

junto aos seus pares, numa relação repleta de ambiguidades e contradições entre 

goeses e portugueses.  

 

1.4 A mais Ilustre das revistas literárias: Illustração Goana 

 

A Illustração Goana (1864-1866), fundada e dirigida por Júlio Gonçalves, 

tornou-se o veículo mais completo do universo artístico goês do século XIX, com 

preocupações estéticas que até ali não se havia percebido em nenhuma 

publicação. Dela, surgiram textos literários particularmente representativos 

daquilo que foi publicado em terras goesas.  

Tal como ocorrera com muitas outras publicações anteriores a ela, a 

Illustração Goana utilizou uma revista da metrópole como modelo. No período dos 

anos de 1860, segundo Garmes (2004, p.62), os periódicos passaram a ter por 

referência a Revista Contemporânea de Portugal e Brasil (1859-1865). Publicada 

em Lisboa, contando com nomes como Teófilo Braga, Mendes Leal, Tomás 

Ribeiro, Pinheiro Chagas e Rebelo da Silva, e até escritores brasileiros como 

Machado de Assis. 

A Illustração seguiu a mesma disposição das matérias que o periódico 

citado, iniciando sempre com uma biografia de alguma personalidade de destaque 

e, na sequência, apresentando matérias sobre ciências naturais, bem como 
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narrativas de viagens, contos e poemas. Terminava com uma parte intitulada 

“Crônica do mêz”, muito próximo do modelo da Revista Contemporânea. 

De acordo com Garmes (2004, p.62), a vontade goesa de integração e 

participação do contexto literário português e brasileiro foi a maior justificativa para 

a adoção do modelo. Além disso, pode-se perceber a admiração de Júlio 

Gonçalves à Revista Contemporânea, pois no período que colaborou n’O Ultramar 

não era raro o endosso do autor goês aos posicionamentos de intelectuais que 

publicavam na Revista Contemporânea. Como exemplo, em 1864, chegou a 

reproduzir um ensaio de Caetano Francisco Miranda sobre os progressos da 

literatura goesa, que antes havia sido publicado na Revista Contemporânea, 

evidenciando sua concordância com o ponto de vista de Caetano Francisco. 

No texto de apresentação da Illustração Goana, caracterizam-se os 

objetivos e perspectivas do periódico, em que Júlio Gonçalves se refere às 

transformações advindas do liberalismo de 1820 de modo positivo, como uma 

monarquia constitucional não absolutista. A divulgação de conhecimento sobre a 

literatura, as ciências e o exercício da cidadania seria, aos seus olhos, um fruto 

direto do progresso daquele período: 

 

Regenerado por braços alentados em encarniçadas lutas, e 
depois, também, mais verdadeiramente libertado pela 
constitucionalidade da carta, – procurando, solícito, o pleno 
exercício dos seus direitos, visando melhor à extensão dos seus 
deveres, trabalhando, exigindo, ambicionando obter, de todos os 
modos, os elementos que constituíram diuturnamente a 
verdadeira felicidade das nações – este povo ergueu-se do 
abatimento e progrediu. O impulso foi feliz o progresso é 
espantoso. A sua rapidez não cessa. (ILlUSTRAÇÃO GOANA, 
1864, n. 1, p. 3). 

 

A terminologia adotada no decorrer do texto, como “nova era” e 

“obscurantismo”, marca a ênfase do autor em afirmar que essa publicação 

ocorrera em um momento mais propício que o passado, remetendo ao 

“abatimento” de outrora. Emprega deliberadamente a palavra “liberdade” como 

base de seu texto, opondo-se claramente à censura absolutista: 

 

Este país tomou novo ser, depois que se abriu, para ele, uma nova 
era. Tornado impossível o nosso obscurantismo, as letras e a 
liberdade efetuaram o trespasse repentino, que quebrou as 
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nossas algemas. A liberdade, primeiro – as letras, depois. 
(ILLUSTRAÇÃO GOANA, 1864, n. 1, p. 3) 

 

A utilização de determinados termos na Illustração Goana, como “país”, que 

remetia tanto à Goa e quanto à “nação”, referindo-se à Portugal, também ocorria 

na produção periódica de outras colônias, como afirma Kerbauy (2008, p.53).  

Esse periódico era concebido como jornal literário, no qual a literatura 

assumia um papel de defensora e propagadora de conhecimento em favor da 

nação, por meio da figura do intelectual comprometido, representado pela figura 

do “lutador liberto do abatimento”. 

O idealizador da Illustração Goana, Júlio Gonçalves, teve êxito em 

conceber uma publicação que perdurasse por mais tempo que outras de mesmo 

tipo, como vimos, pois conseguiu reunir uma intelectualidade ilustrada ávida por 

manifestar suas ideias não apenas artísticas, mas também políticas. Como 

resultado disso, as produções que ali vieram a público são um retrato de seus 

valores estéticos, bem como ideológicos, o que permite que constatemos o pendor 

progressista e inovador em relação àquilo que até aquele momento tinha sido 

publicado. Além disso, pela boa recepção que teve o periódico, pode-se inferir que 

apresentava um um mosaico dos interesses compartilhado com ao menos parte 

da população a que era destinado.  

A revista era regida com triplo interesse: voltada para os temas que 

tratavam da vida contemporânea, como os acontecimentos do cotidiano, os 

caminhos da política e da sociedade goesa; voltada ao apresso aos fatos 

passados, tendo um especial interesse pela história de Goa e pela biografia de 

figuras proeminentes e, evidentemente, um espaço de criação e divulgação da 

literatura. Isso pode ser entendido como uma tentativa de se aproximar do público 

ao tratar do cotidiano, mas visando estabelecer um caráter mais intelectualizado. 

Desde o primeiro número dessa publicação, percebemos um interesse dos 

redatores em marcar que a concepção desse periódico passa pelo seu 

comprometimento com a liberdade, em combate ao obscurantismo, ao 

provincianismo, identificado com o passado daquela colônia. É como se, desse 

momento e com essa publicação, fosse consolidada a entrada daquela sociedade 

em outra dinâmica, metropolitana e cosmopolita. 
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Além disso, a revista assume o intento de divulgar aquilo que antes estava 

ao alcance de apenas poucos indivíduos. Essa atitude está relacionada à seleção 

dos conteúdos a serem publicados, novamente voltando ao modelo do Panorama, 

mas com um perfil ideológico próprio. Júlio Gonçalves afirma que: “Acaba aqui a 

missão das palavras. A missão das obras começa agora” (1863, p. 2). A obra a 

ser realizada era a defesa dos direitos dos naturais cristãos e já no primeiro 

número é iniciada a publicação de uma série de textos com a biografia de 

Bernardo Peres da Silva, único goês a ser nomeado como governante de Goa12. 

Tal escolha pode ser entendida como um tipo de afirmação ideológica, pelo tom 

laudatório que Júlio Gonçalves descreve a vida do famoso político, enfatizando a 

vinculação de Peres da Silva ao liberalismo, bem como o fato de muitas de suas 

posturas não terem sido bem aceitas no contexto goês da época. Este ícone foi 

impedido de conduzir Goa, usando o termo da própria revista, para fora do 

“obscurantismo” de seu atávico atraso.  

 

Da biographia á história só vai um passo. Entre uma e outra há a 
dependência que se vê do cimento á pedra, da pedra e cimento 
ao edifício. A conexão que une a primeira á segunda nasce d’aqui. 
Mas a biografia só fica sendo a inteira apologia d’um homem. Mas 
a história só se considera a justa narração dos factos. Isto não he 
nem biographia nem história. 
O presente esboço he um corpo de páginas da vida d’um homem, 
que o povo esquece, mas que a história recorda. D’um povo que 
o homem presou e se esforçou por engrandecer, mas que a sina 
contrariou de todos os lados. 
Se o frenesi dos partidos, hyperbolisando o panegyrico, obriga a 
preparar, para as gerações vindouras, uma mascara em vez d’um 
rosto, um retrato caricato em vez d’uma imagem fiel, - taes perigos 
não devemos receitar, nós que lineamos aqui os primeiros traços 
de vida d’uma pessoa, que já não existe, que não obra nem influe, 
que não promette nem atemoriza, que não se comove nem pode 
molestar-se do rigor da verdadeira imparcialidade.  
Se a constituição trouxe liberdade, se a liberdade trouxe o 
progresso, não devemos esquecer o braço, que trouxe a liberdade 
para estas paragens. Devemos lembrar primeiro, o primeiro 
espírito liberal que a germinou na sua pátria. (GONÇALVES, 
1864, p. 4). 

 

A incumbência do autor é a de relembrar o povo da grandiosidade de Peres 

da Silva, de sua contribuição em trazer os ventos constitucionais para Goa, de ser 

                                                             
12 Precisamente prefeito de Goa, cargo que apenas ele foi nomeado. 



 

 

48 
 

o primeiro liberal de fato, que se manifestou afirmativamente como tal. A 

idealização do indivíduo parece naturalizada pelo autor, que, no ímpeto de 

singularizar os feitos do estadista, constrói um cenário similar a um enredo 

grandioso e laudatório, cujo personagem protagonista é tal como um ícone a ser 

seguido por seus méritos: 

 

Se houve partidos que o adoraram e perseguiram, se houve 
braços que ajudaram e defenderam, se, finalmente, muitos dos 
que dominaram esses partidos e guiaram esses braços, ainda 
vivem, que importa isso. 
Elles não defenderam nem atacaram a pessoa d’um homem. 
Elles contrariaram e protegeram no homem uma causa. 
Para uns era a causa da legitimidade. Para outros era a causa 
d’independencia absoluta.  
[...] 
Não se deve receiar da proximidade das relações, do parentesco 
da classe entre o biographo e biographado – entre o biographado 
que fez época quatro lustros atraz, e o biographo que escreve 
tanto tempo depois. Taes receios são deshonrosos para a 
equidade que predomina o século. Em quanto um espirito fôr 
nascido sob a infuencia d’uma verdade imparcialmente fiel, não 
he d’esperar que a ele tráia o sentimento traduzido que não 
contradiz o sentimento original. 
[...] 
Bernardo Peres da Silva não adquiriu bemquerença geral em 
vida. Só nas gerações, que o seguem, he que ele pode achar o 
verdadeiro juízo do seu gênio. A história não hade herdal-o. Ella 
he que o deve crear. 
Em vida, Bernardo Peres da Silva só viu uma lucta constante 
entre os triumphos repetidos do liberalismo e a queda de ideias 
absolutas. No meio dos perigos, que correu, só podia achar aqui 
nos limitados propugnantes da causa progressista, que fortuna 
tarde os deixou vingar. 
[...] 
Este estudo biográphico dimana d’aqui. Simples e consciencioso 
resumo de factos, escrevemol-o com a innocencia possível. Só 
fugidas poderão escapar-nos algumas considerações. 
A gente de mais sã consciência deve e hade fazel-as amplas. 
(GONÇALVES, 1864, p. 5). 
 

A idealização do biografado passa por uma reflexão sobre o próprio gênero 

“biografia” em busca de legitimar o biógrafo, isto é, o próprio Júlio Gonçalves, que 

escreveria com “a inocência possível”, e valorizar a biografia que então escreve, 

o ponto mais alto do enaltecimento a um político que não teve em vida 

reconhecimento. Fica evidente que a ideia central da biografia é fazer justiça à 
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memória de Peres da Silva e, assim, reforçar um símbolo da força dos cristãos 

naturais.  

Há muitas outras biografias de figuras nos outros números da publicação, 

desde eclesiásticos de renome, como o padre Cosme Camillo Valeriano 

(Illustração Goana, 1865, n. 9, p. 1-5), que remete diretamente às suas vastas 

habilidades como clérigo, explicitamente no seu comportamento cândido e na 

criação de grandiosos sermões e, claro, no seu intento de vida expandir a fé por 

todos os locais onde vivera. Denotando o apresso pelas práticas católicas de 

missionarismo.  

Além de militares, como Marechal Corrêa (ILLUSTRAÇÃO GOANA, 1866, 

n. 18, p. 1-3), que demonstrou pendores liberais, sendo referido como um 

combatente corajoso contra todo o tipo de posição absolutista.Intelectuais, como 

Antonio Caetano Pacheco (ILLUSTRAÇÃO GOANA, n. 12, 1865, p. 1-4), que fora 

deputado e escrevera obra historiografica e tivera  uma participação substantiva 

no império com posições progressitas à época, como sendo contrário à Costa 

Cabral. 

Políticos de carreira, como o luso-descendente Joaquim Mourão Garcez 

Palha (ILLUSTRAÇÃO GOANA, 1865, n. 4, p. 1-5), estadista que fizera parte da 

administração de vários espaços da colônia, reconhecido por algumas defesas à 

lógica liberal. Algo que pode ser encontrado em todos eles é o tom laudatório e a 

ênfase na chave do mérito individual e progressismo dessas personalidades, que 

se destacaram por serem importantes peças ao engrandecimento de Goa e 

representantes de posições progressistas em relação ao conservadorismo que, 

de algum modo, dominava durante o tempo em que viveram. 

Todavia, mesmo sendo uma publicação literária, havia um interesse de 

diversificar informações. Ainda que existisse a regularidade de algumas seções 

fixas, outros tópicos eram introduzidos de forma um tanto aleatória, sem uma 

evidente preocupação de criar-lhes uma identidade particular na diagramação da 

revista, mas que acabavam por funcionar também como seções. 

Valendo-se dos preceitos de utilidade e recreio, a revista mobiliza 

conhecimentos, informações e entretenimento. É por exemplo o caso da seção 

“Palestras Scientíficas”, que assumia a função de oferecer algum tipo de 

conhecimento de forma leve, ao tratar de descobertas ou de domínios científicos, 
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cumprindo o papel de vulgarizar a ciência. Também podemos lembrar A. J. 

Sócrates da Costa e seus comentários sobre química (ILLUSTRAÇÃO GOANA, 

1864, n. 1, p. 9-11), ou António Ferreira Martins, que trata d’ “A luz artificial nos 

séculos passados, e o seu aperfeiçoamento nos 64 annos deste século” 

(ILLUSTRAÇÃO GOANA, 1865, n. 3, p. 13-14). Na seção “Palestras Artísticas”, 

A. J. de Quadros fala sobre “Tinturas” (ILLUSTRAÇÃO GOANA, 1865, n. 4, p. 11-

13), discutindo o emprego de pigmentos no decorrer da história até o presente. 

Também davam espaço a artigos de leigos que escreviam a partir de seus próprios 

conhecimentos, evidenciando um valor que davam a todo tipo de inovação.  

Relatos de viagens também têm espaço na publicação. Como em “Uma 

Festa e uma Viagem: Ao meu amigo e sr. M. J. da Costa Campos” 

(ILLUSTRAÇÃO GOANA, 1864, n. 2, p. 9-11) de A. J. Frederico Gonçalves de 

Figueiredo, falando sobre as festividades de São Francisco Xavier 

(ILLUSTRAÇÃO GOANA, 1864, n. 2, p. 14-16), ou “Viagem de Goa a Diu por 

Bombaim” (ILLUSTRAÇÃO GOANA, 1866, n. 15, p. 7-10) de Adriano Cesar de 

Mello Xavier, que prima pela descrição e pelo tom exótico da viagem, de forma 

que o relato pessoal acaba por assumir algum interesse aos leitores.  

Um tema constante na revista que atua como um frequente mobilizador de 

eleição de suas pautas é a religião. O catolicismo tem lugar garantido por meio de 

biografias póstumas de importantes clérigos, como em “Fr. Bartholomeu dos 

Martyres” (ILLUSTRAÇÃO GOANA 1866, n. 21, p. 9-15) de J. F. de Albuquerque, 

ou “Padre Pedro Antonio Ribeiro” (ILLUSTRAÇÃO GOANA, 1865, n. 10, p. 1-5) 

de F. C da Cunha Pinto, além de reflexões religiosas sobre datas importantes no 

calendário católico, como “Natal” (ILLUSTRAÇÃO GOANA, 1864, n. 2, p. 11-12) 

de Júlio Gonçalves. Também aparecem testemunhos da fé, em relato de um 

acontecimento milagroso poeticamente narrado, como “A cura miraculosa: que 

aos pés do bem-aventurado apóstolo das Índias S. Francisco Xavier Recebeu 

minha Irman M. A. Francisca Xavier da Costa Campos na tarde do dia 26 de 

dezembro de 1859” (ILLUSTRAÇÃO GOANA, 1864, n. 2, p. 14-16), escrito por M. 

J. da Costa Campos. Relata a cura de um familiar, atribuída a São Francisco 

Xavier.  

Júlio Gonçalves também é autor de um desses textos católicos: “Chisto e a 

Redenção” (ILLUSTRAÇÃO GOANA, 1865, n. 5, p. 5-7), uma carta sua dirigida a 
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J. F. de Albuquerque. Nesse texto, o autor comenta a grandiosidade da figura de 

Cristo e a dificuldade de compreender essa figura e suas obras. Como se trata de 

uma carta, há um diálogo implícito com o interlocutor que teria suas perguntas 

respondidas pelo texto. Ao fim, como uma citação de uma poesia de Camilo 

Castelo Branco, o tom romântico retorna com a explicação sensível da experiência 

de fé. 

A preocupação historiográfica estava ao lado da literária como uma das 

bases da Illustração Goana. A discussão histórica aparece em muitas seções da 

revista, como nos relatos de viagens referidas e biografias e mesmo na descrição 

e análise da diacronia literária. Filippe Nery Xavier, um dos mais destacados 

historiadores goeses do século XIX, colabora intensamente na revista, com 

matérias como “Descripção do coqueiro, arqueira, arroz, moedas de Goa” ou 

“Castelões, e governadores da praça de Diu” (ILLUSTRAÇÃO GOANA, 1865, n. 

8, p. 12-16). Além dele, outros autores publicam textos históricos, como J. M. 

D’Abreu com sua “Serie dos governadores da praça e cidade de Damão em ordem 

chronologica” (ILLUSTRAÇÃO GOANA, 1866, n. 15, p. 14-16), ou J. F. de 

Sequeira que descreve a “Relação nominal dos governadores de Macau” 

(ILLUSTRAÇÃO GOANA, 1866, n. 22, p. 10-11), e também escreve sobre “Rollin: 

Golpe de vista sobre a sua vida e os seus escriptos” (ILLUSTRAÇÃO GOANA, 

1865, n. 11, p. 9-11), uma biografia crítica sobre o pensador iluminista Charles 

Rollin, seus feitos e sua importância no pensamento da época. 

Há algumas seções que remetem a comentários críticos e relatos sobre 

aspectos burocráticos da colônia. Com o título de “Documentos Históricos Inéditos 

– O ministro de Portugal ao V Rei Conde de Ega” (ILLUSTRAÇÃO GOANA, 1866, 

n. 22, p. 12-14), Francisco Xavier de Mendonça Furtado escreve sobre uma carta 

do rei a um nobre. Publica-se também o “Requerimento que fez o Phisico-mor 

Portugal ao Sr D José Pedro da Camara, e o despacho deste governador” 

(ILLUSTRAÇÃO GOANA, 1866, n. 26, p. 9-11), uma carta de solicitação do Dr. 

Luís da Costa Portugal (ILLUSTRAÇÃO GOANA, 1866, n. 26, p. 10) e “O Paiz e 

a Civilização” de Barreto Miranda (ILLUSTRAÇÃO GOANA, 1866, n. 20, p. 6-9), 

na qual o autor faz uma crítica ao tipo de organização de Estado.  

Como exemplo desse gênero de textos, podemos tomar uma carta que é 

reproduzida na íntegra, intitulada “A Agricultura em Goa” (ILLUSTRAÇÃO 
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GOANA, 1865, n. 9, p. 12-15) de A. Lopes Mendes, renomado agrônomo 

português que realizou pesquisa em Goa a mando do governo português. 

Segundo ele, o processo de declínio da produção e da demanda dos produtos 

agrícolas goeses tinha relação direta com uma conjuntura macroscópica, isto é, 

com a produção agrícola da Índia inglesa, que se encontrava em um momento de 

expansão, enquanto a portuguesa enfrentava inúmeros problemas. Trata-se, pois, 

de um texto que busca caminhos para revitalizar a agricultura goesa, sendo que 

muitos outros textos na revista seguem na mesma direção de encontrar soluções 

para a estagnação em que Goa se encontrava naquele momento. 

Em “Algumas Palavras Sobre a Imprensa”, de Júlio Goncalves 

(ILLUSTRAÇÃO GOANA, 1866, n. 19, p. 11-14), apresenta-se uma sequência de 

fatos sobre o advento da imprensa no mundo, terminando no século XVI. Chama 

a atenção o interesse em refletir sobre o advento da imprensa, talvez como uma 

forma de cultivar a memória do meio de comunicação que vinha consolidar a vida 

intelectual e literária de Goa. Saber mais sobre a origem da imprensa e sobre sua 

importância era também uma forma de valorizar a atividade que exerciam.  

Os textos que tratam de literatura vão representar o salto de qualidade mais 

marcante dessa publicação. Júlio Gonçalves apresenta suas “Bosquejos 

literários”, que formavam uma seção em que mostrava toda sua erudição. Cita, 

comenta e discute autores e obras da literatura universal, com o intuito de fazer 

uma espécie de panorama literário bastante didático, onjetivando situar o leitor em 

meio a grande profusão de escritores europeus. Inicia essa seção com “Bosquejos 

Litterarios - A literatura e as nações ou Quadros históricos da literatura 

contemporânea dos estados mais cultos da Europa – I – A França litteraria – Stael 

– Chatteubriand – Lamartine – Victor Hugo” (ILLUSTRAÇÃO GOANA, 1865, n. 5, 

p. 8-11), ao qual se seguem os “Bosquejos Litterarios – a literatura e as nações 

ou Quadros históricos da literatura contemporanea dos estados mais cultos da 

Europa – II – a Inglaterra Litteraria – Byron – Walter Scott – Pope – Thomas Moore 

– Robert Wilson – Anna Radcliffe” (ILLUSTRAÇÃO GOANA, 1865, n. 6, p. 15-16). 

Valendo-se dos mesmos critérios e métodos, vejamos o terceiro artigo da série, 

os “Bosquejos Litterarios – a literatura e as nações ou Quadros históricos da 

literatura contemporânea dos estados mais cultos da Europa - III – Itália Litterária 
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– Monti – Leopardi – Manzoni – Silvio Pellico – Hugo Foscolo – Giacometti – 

Rossetti – Torquato Tasso – Carrer”, que inicia desta maneira:  

 

A literatura italiana infelizmente, entre nós, menos conhecida do 
que devia ser, empreendendo a revolução da época, contra as 
formas decrepitas da antiguidade, soube conservar o cunho da 
sua nacionalidade. 
O brado da liberdade, erguendo a nação da lethargia, prestou-se 
a traduzir os queixumes e os gritos do povo. Todos esses nomes 
de vulto que acima deixamos registrados, cantando as tristezas 
da pátria, conservando a pureza do seu fogo patriótico, evocando 
as suas recordações sublimes, respirando ares muito alheios ao 
estrangeirismo, - protestaram, com actividade, contra os decretos 
da sorte patrícia. (GONÇALVES, 1865, p. 9-10). 

 

O patriotismo e o engrandecimento da nação parecem ser traços que Júlio 

Gonçalves acentua no valor das obras comentadas. A vinculação entre a 

produção literária e a nação, focalizando em todos os textos escritores que fizeram 

parte da formação e consolidação das literaturas nacionais da França, Inglaterra 

e Itália, culminando na literatura romântica, é aquilo que o autor julga ser o mais 

importante papel assumido pela literatura. Devi e Seabra acentuam a importância 

dessas referências inaugurais de Júlio Gonçalves: 

 

Pela primeira vez a literatura da Europa era divulgada entre as 
novas gerações de Goa. Nas suas crônicas, que intitulava 
Bosquejos Literários, J. Gonçalves estuda pormenorizadamente 
os grandes vultos literários do tempo [...], revelando um mundo 
novo à média burguesa goesa adormecida ao sol dos trópicos. 
(DEVI; SEABRA, 1871, p. 144). 

 

O casal de estudiosos entende que não se desenvolve uma tradição de 

crítica literária em Goa, daí mais uma marca singular do exercício crítico de Júlio 

Gonçalves, mas que não chega a fundar uma tradição a partir de seu trabalho. 

Além disso, o exercício didático de selecionar autores de importância na Europa 

denota a tentativa de educar o público da revista, dando-se uma espécie de mapa 

para se guiarem em meio a uma produção tão vasta. Mesmo com relatos sobre a 

existência de algumas bibliotecas privadas bastante completas naquele período, 

é provável que Júlio Gonçalves tenha retirado tais referências de algum manual 

de literatura ou de algum artigo de imprensa. Não só a quantidade de obras, como 
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também a brevidade de seu comentário sobre cada uma delas, aponta para essa 

hipótese. Isso não implica nenhum demérito, mas sim a tentativa de fazer com que 

o público goês se situasse no cenário literário europeu. O foco na nacionalidade é 

também um indício da utilização de fontes de caráter didático, pois se para os 

europeus essa era a tópica em pauta, para um goês a questão da identidade 

nacional nunca foi tranquila, tendo em vista sua condição colonial.  

Comentários sobre autores e obras não estavam restritos aos bosquejos 

de Júlio Gonçalves. Lembremos aqui dos comentários sobre Bocage e sua 

passagem por Goa em “Bocage: Notícia da sua vinda à Goa, e volta à Lisboa por 

Macau” (ILLUSTRAÇÃO GOANA, 1865, n. 3, p. 7-9) escrito por Felippe Nery 

Xavier, assim como seu outro artigo intitulado “A Manteicui: Notícia histórica sobre 

o poema de Bocage, que leva este título, e sobre a vida e relações da sua heroína” 

(ILLUSTRAÇÃO GOANA, 1865, n. 4, p. 14-16 e n. 5, p. 12-14), em que realiza um 

estudo detalhado das relações entre literatura e biografia em torno de um poema 

de Bocage.  

Há, ainda, como uma prática das revistas goesas do século XIX, a 

reprodução de textos de autores importantes europeus, como um poema de 

Camilo Castelo Branco chamada “Innocencia” (ILLUSTRAÇÃO GOANA, 1864, p. 

8) e uma tradução em prosa da poesia “Ode á Napoleão (de Byron)” 

(ILLUSTRAÇÃO GOANA, 1866, n. 23, p. 6-9), composta por Caetano Francisco 

de Miranda, entre outros. De modo geral, o teor sentimental e romântico será o 

balizador da seleção de textos a serem reproduzidos. Como se tratava de uma 

revista de divulgação e formação do gosto, interessa que se perceba o tipo de 

proposta que se oferecia à recepção dos leitores goeses. Assim, os textos 

originais não destoam da natureza dos textos selecionados para simples 

reprodução.   

Entretanto, o material autoral é o grande contributo dessa revista, tanto de 

Júlio Gonçalves, que produz crônicas, contos e poesias, quanto de outros autores, 

que vão deixar significativa contribuição na revista.  

As “Chronicas do Mez” e a “Chronica Exterior, Nacional e Extrangeira” 

tratavam de diversos temas, como política, opinião, acontecimentos cotidianos, 

com alguma variação de autoria, mas preferencialmente da pena de Júlio 

Gonçalves. Percebemos a necessidade de analisar com mais cuidado essas 
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seções na direção de compreender o projeto literário do autor e o modo como o 

gênero foi apropriado por ele. 

Com exceção de tais crônicas, as seções literárias não tinham um local fixo 

na revista, podendo aparecer em qualquer parte. Em muitas delas o protagonismo 

era de Júlio Gonçalves, eram elas: 1) “Contos da minha terra” (ILLUSTRAÇÃO 

GOANA, I. “O pequeno do monte”, n. 6, p. 5-9.; II. “Amar por comissão”, n. 7, p. 6-

11; III. “Em uma noite de maio”, n. 9, p. 6-11), de Júlio Gonçalves; 2) “Traição: 

romance original” (ILLUSTRAÇÃO GOANA, 1864, n. 1, p. 6-7; n. 2, p. 5-8; 1865, 

n. 3, p. 3-6; n. 4, p. 6-10), 3) poemas – “Hoje, Ontem e Amanhã”, “A voa do 

eremita”, “A virgem” e “Esperança”, além de uma tradução de “Os metualis” 

(Viagens de Lamartine) (ILLUSTRAÇÃO GOANA, 1866, n. 26, p. 12-13), uma 

outra tradução que pode ser atribuída a ele (F. G. que pode ser Frederico 

Gonçalves) e “Algumas palavras sobre a gruta de Gethsemani (de Voyage em 

Orient de Lamartine)” (ILLUSTRAÇÃO GOANA, 1866, n. 22, p. 5-6). 

Há também a presença de outros autores que participam da publicação 

com textos originais. Fantasias13, contos, biografias e quaisquer outros gêneros 

poderiam figurar na revista. Por exemplo, evidenciando a diversidade de nomes e 

gêneros, podemos citar José Gerson da Cunha, autor do texto reflexivo “A mulher 

e o mundo” (Illustração Goana, 1865, n.8, p. 5-9). Ele ainda escreveu o conto “Nem 

uma nem outra” e os poemas “Amo-te” (ILLUSTRAÇÃO GOANA, 1865, n. 9, p. 

16-17). José Pedro da Silva Oliveira escreve “Não Crês” (ILLUSTRAÇÃO GOANA, 

1866, n.26, p.4), texto de caráter reflexivo-teológico, e A. Lopes Mendes publica o 

texto histórico “A cidade Velha de Goa” (ILLUSTRAÇÃO GOANA, 1866, n. 25, 

p.17). Como vimos, outros textos, feito biografias ou acontecimentos na vida de 

personalidades tinham espaço no periódico, como quando J. F. de Sequeira 

discorre sobre o “Réquiem de Mozart” (ILLUSTRAÇÃO GOANA, 1866, n.21, p. 

16-17).  

No dia 31 de dezembro de 1866, Júlio Gonçalves escrevia o seu 

“Agradecimento e Despedida” (ANEXO A): 

 

Completa hoje o segundo volume esta inocente publicação; e com 
profundo pezar a suspendo, porque me vejo, como já esperava, 

                                                             
13 Gênero hibrido de reflexão e relativa ficção que tem presença constante no século XIX, teve espaço na 
revista. 
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em circunstâncias em que, de forma alguma, me é possível 
prestar atenção á trabalhos desta ordem. 
A – Illustração Goana -  nasceu quase de improviso. Uma idéia 
rápida, rapidamente levada á efeito acabou de a criar; - e vindo á 
luz, tão feliz foi em achar o melhor apoio da parte de alguns 
espíritos benevolentes, que contra a expectativa de muitos, se 
chegou a completar dois volumes, e a empresa teria 
permanecido, se mesmo fosse o estado do meu espírito e se a 
má saúde e serviços ingratos e incompatíveis com a cultura das 
letras, me não obrigassem á tão depressa pôr termo á esta 
publicação. 
[...] 
Ás ilustres redacções dos jornaes de dentro e de fora do paiz, - 
aos que generosamente assignaram para o presente periódico, - 
aos que honraram suas páginas com trabalhos da sua lavra, - e 
finalmente aos que tiveram a paciência de lhe dedicar alguns 
momentos de attenção, tributo neste lugar os mais cordeaes 
agradecimentos. E amigo de paz, a todos que da minha parte 
tenham motivos de sentimento, aqui suplico me relevem, como 
sinceramente o faço áqueles que se entregaram a multiplicar 
ocasiões de, á proposito de mim, virem a fazer da imprensa 
soalheiro, e da literatura um espectro. 
Tenho feito, boa ou má, a minha estrea na carreira literária; e devo 
já ceder lugar aos que vejo seguirem-me. Que venham pois 
publicações mais valiosas e felizes do que esta, occupar lugar no 
vasto campo da literatura, e crear em breves dias novas paginas 
para a bibliographia desta terra. (GONÇALVES, 1866, p. 21). 
 

 

Em sua estreia, Júlio Gonçalves sublinhou a intenção dinamizadora e 

criativa que legitimava a publicação. Na “Crônica do Mez” desse número final, 

José Francisco de Albuquerque (Illustração Goana, 1866, n. 26, p. 14-17) chega 

a dizer que os interesses locais estavam tão voltados para o campo político que 

publicações de ordem artística não representavam grande interesse. Chegava 

mesmo a acreditar que muitos dos assinantes da revista só o faziam como 

incentivo e apresso aos escritores, mas que não liam de fato. 

 

1.5 O desenvolvimento do gosto literário: as obras de maior impacto 

na literatura goesa 

 

A análise da produção de um autor, como é o caso desta tese, centrada em 

Júlio Gonçalves, demanda que se procure compreender aquilo que ele produziu à 

luz do contexto literário em que viveu. Assim, com o objetivo de entender melhor 

como surgiu e ganhou expressão a obra de Júlio Gonçalves na literatura goesa 
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em língua portuguesa do século XIX, precisamos retroagir ao fenômeno literário 

anterior a ele, bem como ao período que lhe é posterior, demonstrando como se 

formou e quais os efeitos de mudança que promoveu.  

Essa empreitada demanda que façamos um recorte que valorize a 

especificidade de sua obra, para evitar generalizações. Sabemos que nosso autor 

exercitou mais a prosa, sendo esta a faceta que lhe garantiu maior prestígio, 

sobretudo a produção de contos. Vamos, portanto, perscrutar com mais vagar os 

meandros da prosa, focalizando ali o conto, mas não deixando de lado o romance 

ou outros gêneros de prosa que o próprio Júlio Gonçalves exercitou. Também é 

importante compreender os movimentos mais importantes da poesia goesa, uma 

vez que, como vimos, a produção do editor do Illustração Goana também passa 

por essa seara.  

Ainda que não seja nosso foco aqui a produção literária que antecedeu ao 

século XIX, já comentada de forma genérica anteriormente ao se falar da 

imprensa, é importante marcar a distinção entre o que existiu antes e depois do 

estabelecimento em 1821 da imprensa periódica em Goa. A literatura anterior a 

essa data caracterizou-se pela escrita doutrinária. O catolicismo era a religião do 

império e sua promoção uma das justificativas sociais da presença portuguesa no 

Oriente. Portanto, podemos afirmar que a primeira fase literária goesa foi de 

afirmação colonial e com propósitos confessionais de divulgação das doutrinas 

católicas e incentivo à conversão das populações locais, ainda que Ângela Barreto 

Xavier tenha demonstrado que há uma heterogeneidade textual goesa nos 

séculos XVI e XVII maior do que aquela até então imaginada. Como nota Joana 

Passos:  

 

Tomando em consideração a maioria dos textos publicados e a 
filiação religiosa de grande parte dos autores ativos em Goa nos 
primeiros três séculos depois da chegada dos portugueses 
podemos concluir que abordar a literatura indo-portuguesa 
implicaria refletir sobre a influência do catolicismo nessa região. A 
matricial visão da literatura com que se trabalha nesta 
investigação valoriza o seu lado ficcional e criativo, como arte 
escrita, que mesmo sendo interventiva e crítica não é doutrinária. 
Acontece que a lista dos textos impressos em Goa nos séculos 
XVI, XVII e XVIII, cuidadosamente compilada por Ismael Gracias 
(e confirmada por Brito Aranha e Panduronga Pissurlencar), 
revela que quase todos os textos então publicados em Goa eram 
de índole religiosa. Mas a prosa e a ficção literárias não aparecem 
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no contexto de um circuito de escrita dominado por questões 
religiosas. Realmente, um extenso conjunto de sermões, Bíblias, 
traduções da Bíblia, ou ainda os úteis dicionários de português-
concani, gramáticas de concani e tradução de textos religiosos do 
hinduísmo terão sido iniciativas eficazes para espalhar a doutrina 
católica entre a população local, mas não coincidem com o objeto 
de estudo que se procura nem respondem às questões que se 
estudam. Qualquer forma de resistência anticolonial seria banida, 
qualquer valorização da “infiel” cultura local repudiada, e a 
hibridez característica de Goa como espaço/fronteira cultural seria 
escondida sob a capa da homogénea norma católica. Por fim, 
considere -se que mesmo que se queira estudar a propagação de 
discursos coloniais em Goa, o projeto de evangelização 
promovido pelo Vaticano à sombra da colonização não coincide 
com a reconstituição da afirmação da vida cultural de Goa. 
(PASSOS, 2012, p. 32). 

 

Ainda que tenhamos uma visão menos doutrinal que a autora, uma vez 

que, em um contexto de fronteira, como Passos qualifica o de Goa, o processo de 

contato entre as culturas locais e as estrangeiras foram feitas de tal forma que 

mesmo havendo naquele contexto uma relação hierárquica entre os valores 

ocidentais e os locais, os primeiros não se manteriam intactos a mudanças e 

influências do segundo, fazendo com que os textos religiosos ali produzidos 

provavelmente guardassem essas marcas. Entretanto, é certo que a coesão do 

projeto doutrinário é marca evidente que ainda hoje conseguimos perceber nas 

obras de referência sobre a produção daquele momento, que vai do primeiro 

contato dos portugueses colonizadores até o século XIX e os novos ventos do 

periodismo. 

Pode-se inferir que uma literatura que surgisse de uma necessidade prática 

de promoção e imposição de valores religiosos, bem como da reiterada 

valorização da identidade metropolitana ocidental, não procuraria agenciar a 

riqueza das tradições narrativas locais de base hindu, mas certamente, pelos 

resultados a que alcançou, não conseguiu ficar completamente indiferente a ela.  

Até o advento do liberalismo, as escolas estiveram sobretudo nas mãos da 

Igreja, com o pequeno hiato promovido pelo Marquês de Pombal. Os objetivos de 

conformação identitária que se promovia nas escolas católicas não passavam 

pelos valores culturais laicos que passavam a orientar a produção artístico-literária 

da mesma época na Europa. Cultivava-se, sim, uma identidade católica pautada 

pelas práticas cristãs, nas quais a concepção da leitura e escrita estavam 
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fundamentadas na exegese dos textos bíblicos, de acesso aos valores 

confessionais, do conhecimento de biografias de santos, da moralização dos fieis 

etc.  

 

A falta de um forte sistema educativo laico em Goa terá tido a sua 
repercussão no desinteresse pelas letras que não tivessem 
utilidade para a promoção da fé e da moral. Outro elemento 
repressivo a ter aqui em conta é o apertado controlo da inquisição, 
instituição que embora adormecida apenas foi formalmente 
extinta em 1812[17] pela Rainha D. Maria Pia (era governador o 
Conde de Sarzedas). Séculos de inquisição terão tido uma 
notável influência em criar alguma rejeição social em relação à 
atividade da escrita como ocupação respeitável, ou mesmo ao 
nível do estímulo de hábitos de leitura amena entre a população 
alfabetizada. A tal ponto que para ultrapassar o desinteresse e 
desconfiança do público goês, os primeiros jornais literários locais 
proclamavam o intuito de divulgar o que se passava e lia na 
Europa, ou então, inseriam uma inocente “secção literária” – 
espaço de divulgação de alguma ficção e poesia – no intervalo de 
publicações de respeitável caráter histórico, como aconteceu nas 
páginas de O Gabinete Literário das Fontaínhas (1846-1852). 
(PASSOS, 2012, p. 37). 

 

A demora para que surgisse um contexto favorável ao florescimento da 

literatura de caráter artístico em Goa vai trazer marcas que perduraram, e por 

muito tempo ainda influíram, sobre a primeira produção artística, como apontado 

pela pesquisadora. No decorrer do século XIX, forma-se um contexto que dará 

corpo para que a imprensa em Goa seja ressignificada. Segundo Pedro Avelar: 

 

A recepção do liberalismo em Goa foi acompanhada de uma 
revitalização da imprensa. Como já vimos antes, a actividade das 
tipografias goesas tinha começado a declinar a partir de 1573 e 
em 1699 parou mesmo. Em 1754 por razões não totalmente 
esclarecidas, a Corte portuguesa enviou um ofício com data de 20 
de março, proibindo o vice-rei, que escrevera a pedir autorização 
para o estabelecimento de umas quantas tipografias, de criar 
novas imprensas. A proibição durou até 1821 [...]. (AVELAR, 
2012, p. 179). 

 

O advento da imprensa periódica goesa ganha mais sentido quando 

associado ao contexto de disputas liberais que ocorriam em Portugal. A 

reabilitação da imprensa, agora não mais de caráter confessional, mas laica e 

ligada ao Estado, será o início de um processo mais amplo, que vai ser 
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responsável pelo surgimento de uma produção intelectual mais numerosa e 

dinâmica. Ao mesmo tempo que não mais se pautava a produção 

preferencialmente pela chave religiosa, a escrita e a leitura ganhavam um novo 

estatuto social e político, que paulatinamente veio a se sedimentar nas práticas 

intelectuais goesas: o exercício de uma espécie de “cidadania”, ligada à ideia de 

participação mais ampla da sociedade nas decisões políticas e na ampliação de 

direitos reservados a minorias.  

De um lado, os ventos liberais se mostravam mais permeáveis à 

participação de outras vozes que se encontravam fora do jogo político e decisório; 

do outro, a entrada no mundo intelectual por meio de exercício de escrita 

representava um tipo de capital desejado e praticado pelos goeses na busca do 

exercício de uma certa forma de cidadania, que atuava ao lado dos títulos 

honoríficos e de vínculo a associações internacionais. É exatamente o que Sandra 

Lobo comenta no tocante aos propósitos literários da juventude goesa daquele 

momento: 

 

[...] para o caso da literatura oitocentista, não foi só para os 
almanaques que se deslocou o foco da criação, divulgação e 
reflexão cultural em Goa mas ainda, e com acção mais 
continuada, para os jornais políticos e generalistas. Foram eles o 
palco principal dos debates culturais e o espaço onde criação e 
actualização, nomeadamente literária, encontraram expressão 
colmatando o vazio duma imprensa especializada. No século 20, 
os quotidianos noticiosos, como já antes os principais jornais de 
opinião, reservavam espaços relevantes às matérias culturais, 
chegando alguns a alimentar suplementos e páginas de 
periodicidade fixa. Muitos jovens goeses iniciaram nestes 
quotidianos a sua visibilidade pública precisamente pelo domínio 
criativo e da crítica cultural. (LOBO, 2013, p. 102). 

 

A escrita pública ocorrida no século XIX representa novos horizontes ao 

jovem letrado goês. O ato de publicar e fazer parte do debate na imprensa 

periódica estava associado a status social e mesmo político, oferecendo aos seus 

agentes um rápido reconhecimento intelectual que não existia até aquele 

momento. Essa produção era geralmente entendida como um primeiro momento 

do despertar de jovens escritores e intelectuais, incluindo no bojo dessa produção 

a literatura ficcional e poética. O exercício da escrita na imprensa era enquadrada 

muitas vezes como um atividade livre e descompromissada, que geralmente 
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antecedia o exercício de um outro trabalho formal ou se fazia paralelo a este, como 

o de advogado, médico, engenheiro, funcionário público ou outra profissão 

qualquer. Em todos os casos, ter voz na imprensa era sinônimo de prestígio e 

acúmulo de capital simbólico, que poderia se reverter em capital financeiro sempre 

que o autor conseguisse, por conta desse mesmo prestígio, uma posição mais alta 

em seu ramo de atividade.  

Portanto, não se percebe em Goa nesse contexto a profissionalização da 

escrita literária, mas uma prática social reconhecida como elevada e relevante 

para os interesses locais e, por vezes, diletante, que evidenciava o gosto 

apurado e o conhecimento da alta literatura europeia e dos preceitos da arte por 

parte de seus agentes.  

Sobre a produção artística, ou escrita criativa, Sandra Lobo ainda observa 

que: 

 

Do atrás dito, decorre que existindo embora uma aparente 
subalternização da instância cultural à política nas preocupações 
do público goês, a persistência da primeira na imprensa não 
especializada e a vasta colaboração que motivou em alguns dos 
títulos principais, se reflecte as intenções educativas dos 
projectos editoriais, dificilmente deixarão de traduzir uma 
dinâmica entre os interesses do público e o conjunto variado de 
autores que intervinham na imprensa sobre matérias culturais. 
Por outro lado, apesar dos hiatos, um certo ritmo nos ensaios de 
criação de uma imprensa cultural, compreendendo a vertente 
criativa, aponta para uma renovação geracional dos projectos de 
regeneração do panorama cultural local. A tendência atrás 
apontada para a concentração dos jovens nos centros urbanos, 
não raro vivendo em repúblicas estudantis onde se misturavam 
experiências, apetências e idades, favorecia, para além das 
habituais aventuras juvenis, o encontro de ideias, a troca e 
descobertas bibliográficas, o desenhar de sonhos de intervenção 
e com eles o nascimento de projectos editoriais. A efemeridade 
dos títulos é parcialmente explicada por vidas que depois se 
dispersavam, para a continuação de estudos ou a entrada na vida 
profissional. (LOBO, 2013, p. 103). 

 

Tal como já dito, a lógica de produção não era profissional, mas um 

exercício espontâneo atrelado às descobertas da juventude goesa interessada em 

adentrar no mundo intelectual que se constituía no espaço público demarcado 

pela imprensa. Mais que isso, na efervescência política pela qual Goa passava, a 

elite católica natural via nas práticas letradas a chance de materializar uma tomada 
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de posições de poder junto ao novo horizonte que o constitucionalismo 

apresentava. 

Assim, o exercício da escrita pode ser compreendido também por seu 

poder de ressignificar os lugares sociais dos jovens goeses,14 visto que aqueles 

que dominassem essa ferramenta e tivessem garantido uma rede de apoio que 

ampliasse, ainda mais, suas manifestações públicas, teriam melhores condições 

de alcançar posições sociais de destaque de quem não o fizesse, e nem sempre 

almejavam a entrada e permanência, de fato, no mundo literário. 

 

 

1.5.1 Os novos ares políticos e o capital simbólico da literatura 

 

O processo de consolidação do periodismo goês é fruto de um conjunto de 

fatores que colaborou para que as produções periódicas se convertessem no 

principal vetor de manifestação de ideias e participação social na colônia. A 

imprensa periódica foi um canal que possibilitava o contato imediato com o público 

leitor, como também com os detentores do poder político e administrativo, que 

tinham conhecimento das publicações. É preciso salientar que o advento de tais 

publicações esteve atrelado à ampliação da liberdade e tornou-se símbolo de 

demandas goesas por representatividade e participação no mundo intelectual do 

restante do império. A elite colonial goesa buscava inserir-se no mapa 

metropolitano de maneira ativa, em busca de ser agentes e não mais personagens 

secundários da própria história.  

A escrita, a leitura e o debate de ideias no século XIX tornaram-se 

concretamente capital simbólico a ser agenciado pelos naturais, pois estes 

percebiam que era justamente nessas atividades que poderiam conseguir 

qualificar suas vozes em diferentes instâncias. Dessa forma, apropriar-se dos 

modelos europeus, como o da cultura letrada vigente na imprensa, era garantir 

sobretudo prestígio social e espaço político.  

                                                             
14 É importante salientar que esse processo no qual a escrita pública assumia a função de validar a voz 

social dos grupos colonizados não é algo que apenas remeta à conjuntura goesa. Em outras colônias esse 
mecanismo foi utilizado. Mas tal comparação foge ao recorte desse trabalho, que se concentra na dinâmica 
goesa. Apenas gostaríamos de assinalar que esse caminho de análise é importante para que se verifique 
o sentido da escrita num plano macroscópico da dinâmica colonial. 
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No decorrer do século XIX, é perceptível um movimento de crescente 

sedimentação da atividade literária, fruto direto de um conjunto de condições 

propiciadas pela produção da imprensa periódica, fazendo com que autores 

goeses passassem a produzir mais e a se reportar a outros autores locais, 

formando uma rede de textos literários interna ao espaço goês, sem deixar de se 

manterem atentos ao que ocorria na metrópole ao ao redor do mundo, o que, no 

caso da literatura, se evidencia na adoção das estéticas romântica, realista e, 

depois, moderna.  

Joana Passos, em seu estudo sobre a literatura goesa, registra exatamente 

como o século XIX representou o processo de “viragem” da produção intelectual 

em Goa, afirmando a existência de um sistema literário goês: 

 

[...] composto por prosa, ficção e ensaio, escritas de caráter laico 
disseminadas junto do público com o advento da imprensa 
periódica. Este objeto de estudo implica um público alfabetizado 
e com acesso a livros e jornais, fosse católico, hindu, luso-
descendente, reinol ou muçulmano, o que pressupõe, nesse 
tempo e em Goa, um certo estatuto de elite. Recorde-se que no 
caso de Goa qualquer fulgurante corte local teria sido 
marginalizada desde o início do século XVI com a chegada dos 
portugueses, e na ausência deste círculo de mecenato, teremos 
de esperar séculos pelo renascimento de uma atmosfera onde 
exista um público interessado e um modelo de circulação literária 
relativamente alargado pela via da imprensa. Estas condições 
surgiram no ponto de viragem marcante que foi o século XIX, 
quando o acesso ao conhecimento e à cultura se democratizaram 
gradualmente, numa proporção sem precedente. Em grande 
parte, esta viragem ficou a dever-se às mais abrangentes políticas 
de alfabetização da população, à formação de uma burguesia 
local brâmane e chardó que investiu na criação de um circuito de 
imprensa privada local, à influência do liberalismo na Europa – o 
qual propagou às colónias um espírito reformista – e à aquisição 
de hábitos de leitura no espaço doméstico e quotidiano, sendo a 
popularidade do folhetim um fator determinante para se 
desenvolver um espaço reservado à ficção nas páginas dos 
periódicos. (PASSOS, 2012, p. 14). 

 

A “atmosfera” apresentada por Passos como síntese do século XIX 

possibilitou o surgimento de um contexto que ampliou a imprensa, aumentou o 

número de publicações e incorporou o hábito de leitura por uma parcela da 

população, criando uma nova ordem na qual o ato de ler e a própria literatura 

foram ressignificados. 
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Objetivamente, a conjuntura que se apresentava em Goa em meados do 

XIX oferecia as condições necessárias para que os periódicos, os autores e o 

público leitor se relacionassem em direção ao estabelecimento de um repertório e 

a constituição de um gosto mediano (GARMES, 2004, p. 41) que acabou por 

legitimar aquela produção aos olhos dos goeses e possibilitar os debates que dela 

emanaram.  

Além disso, a conjunção de certos fatores deve ser levada em conta no 

processo de reconstituição contextual das condições de produção naquela 

localidade, tal como o liberalismo, que fará parte do plano superestrutural e 

ideológico do período, possibilitando que ocorresse o incremento da imprensa e 

modificando consideravelmente o comportamento da intelectualidade local. 

Segundo Passos, houve um: 

 

[...] impacto do liberalismo enquanto modelo político alternativo à 
monarquia absoluta. Os liberais opunham-se a um regime 
monárquico autocrático, exigindo mais representação, e 
consequentemente mais poder para as forças vivas da sociedade. 
Em Goa, o liberalismo traduziu-se por uma disputa do poder entre 
vários grupos sociais, o que terminou com a marginalização dos 
luso-descendentes (grupo social absolutista) por parte dos 
indianos das castas brâmanes e chardós que então assumiram o 
protagonismo social e político. Também foi o governo liberal que 
fundou a Imprensa Nacional de Nova Goa em 1821, e mesmo 
tendo sido este um governo que foi logo derrubado, em dezembro 
de 1821 ainda se imprimiu o primeiro número da Gazeta de Goa, 
o que significa o nascimento da imprensa periódica nesse 
território. (PASSOS, 2012, p. 37). 

 

O clima liberal deu o tom para o periodismo goês, pois representou uma 

abertura às elites nativas escolarizadas em direção aos espaços de formação de 

opinião da colônia. Paralelo a esse processo, ideologicamente fomentou-se uma 

tendência identitária assimilacionista15 nessa mesma elite, que tentava 

estabelecer a conduta metropolitana como critério ou mesmo modelo às suas 

                                                             
15 Outra interpretação possível é aquela que considera que parte significativa dos elementos desses grupos 

e, sobretudo, as suas vanguardas realmente aderiram aos princípios liberais e retiraram deles 
consequências locais, base para os seus conflitos com o poder metropolitano e com os seus representantes 
locais. Cf. LOBO (2013, p.110-111); LOBO (2016, p. 294-321). 
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práticas. Segundo essa lógica, o uso do discurso liberal referendaria a ascensão 

de determinada elite goesa junto aos espaços de poder e prestígio no âmbito 

daquela colônia.  

A consolidação do periodismo goês se deu devido à relação inseparável, 

naquele contexto, de uma espécie de cidadania burguesa e liberal que passava 

pelo exercício do debate público feito por meio da participação dos interessados 

na imprensa. Desse modo, a função inerente desta de acesso à informação e 

divulgação de ideias se associa à constituição das identidades de grupos em plena 

disputa pelo capital simbólico e poder político na colônia. De acordo com Sandra 

Lobo: 

 

É relevante que a reintrodução da imprensa em Goa tenha 
ocorrido em 1821 com a criação de um periódico político (Gazeta 
de Goa), como uma das primeiras medidas do recém-instalado 
poder liberal e com objectivos prosélitos. O renascimento da 
imprensa em Goa foi, assim, simultâneo à introdução da política 
como domínio da cidadania, e por isso mesmo da política como 
vivência pública, não podendo prescindir do aparato da 
construção duma opinião pública tendo por motor e súmula a 
opinião publicada. A imprensa, e em particular a imprensa 
periódica, instituía-se como escola da cidadania e uma das 
instâncias maiores do seu exercício, no próprio momento em que 
a sua dimensão política passava a integrar a dinâmica do 
exercício do poder. (LOBO, 2013, p. 110). 

 

O efeito das mudanças por que passava a metrópole foi sentido 

rapidamente na colônia. A maior liberdade e o acesso às informações 

transformaram num intervalo de tempo muito curto o contexto de produção 

intelectual goês. Segundo Avelar (2012, p.181), esse processo foi o caminho 

construído pela própria intelectualidade goesa. Partindo da imprensa privada, que 

fomentou um espaço especificamente goês, o periodismo politizou-se. Assuntos 

como o enciclopedismo iluminista e dados sobre a revolução francesa deram o 

tom a certas demandas. Tanto que alguns naturais cristãos publicaram panfletos 

se opondo ao governo colonial e acusando os descendentes de tratamento 

desigual e de serem resistentes ao constitucionalismo.  

O discurso liberal de Portugal ganha outro sentido em Goa, de modo a 

representar o mecanismo que asseguraria a liberdade e a participação que há 

tempos a elite dos naturais desejava. Nessa chave, figuras como Peres da Silva 
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serão habituais nas revistas, como símbolos do desejo por representatividade e 

participação nos espaços decisórios do império. 

A compreensão complexa do que foi o periodismo em Goa passa 

obrigatoriamente pelo seu papel de exercício de cidadania das elites católicas 

locais, bem como pelo palco de disputa junto a outros grupos, como Joana Passos 

aponta que: 

 

[...] autores como Jaime Rangel, Brito Aranha e Devi e Seabra 
confirmam, em estudos posteriores, as afirmações de António 
Maria da Cunha, sendo consensual que em meados do século 
XIX os jornais de Goa circulavam pelo correio (por subscrição, 
portanto) e eram publicações sobretudo de teor político, refletindo 
os interesses de diferentes comunidades dentro da sociedade 
goesa, nomeadamente as castas de brâmanes e chardós 
católicos, os luso-descendentes e a administração portuguesa. 
[...] Cada um dos referidos grupos sociais pretendia reivindicar a 
sua margem de poder, legitimando as suas pretensões pela 
participação no debate público promovido pela imprensa, 
instituição formadora de opinião e meio de denúncia. (PASSOS, 
2012, p. 41). 

 

A participação do debate público se alimentava das ideias liberais que 

chegavam por revistas internacionais e também da tomada de posição política 

desses grupos. Pedro Avelar descreve o momento em que esse periodismo se 

assumiu ali como ferramenta para a autoconsciência dos goeses: 

 

Sem dúvida, a imprensa ajudou os intelectuais goeses católicos a 
forjar uma identidade política, permitindo-lhes desenvolver a sua 
autoconsciência acerca do lugar que ocupavam no mundo: uma 
colónia de um império falhado e em decadência, sobretudo 
quando comparada com a Índia inglesa e as suas elites indígenas 
(de que faziam parte alguns goeses católicos, que por causa da 
crise económica tinham emigrado, entre outros sítios, para a Índia 
britânica). (AVELAR, 2012, p. 180). 

 

O entendimento da fase da imprensa periódica do século XIX, portanto, 

deve ser associado a múltiplas influências, como o advento do liberalismo, o 

enfraquecimento do império, mas não se pode deixar de dar importância ao desejo 

dos grupos locais de participarem dessa escrita pública. Sandra Lobo discute os 

interesses dessa elite e conclui que: 
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[...] apesar de não deterem o monopólio da escrita pública, sejam 
estas castas dominantes e em particular as suas elites as 
principais responsáveis pela verdadeira explosão da imprensa 
goesa – periódica e não periódica, política, cultural, científica – a 
partir da segunda metade de oitocentos, dominando sobretudo a 
produção em língua portuguesa, natural veículo de interlocução 
com o poder. Percebe-se, ainda, porque a maioria dos grandes 
vultos da intelectualidade católica goesa saiu neste período do 
seio destes grupos com mais fácil e empenhado acesso aos 
canais de educação translocal, tendo eles sobretudo dominado os 
discursos e os debates político-culturais entre os católicos goeses 
dentro e fora de Goa, logrando manter, também neste campo, a 
subalternidade das outras castas e dos discursos por elas 
produzidos. Na descentrada mundividência desta 
intelectualidade, tal como nos aparece expressa nos seus 
escritos, pesa o seu carácter orgânico, mesmo que raramente 
assumido, e pesa a condição multiplamente fronteiriça destas 
elites, tornando complexo o auto-inquérito identitário que se 
intensifica a partir de finais do século 19. Condição fronteiriça que 
adquire diferentes feições conforme se refere à formação e 
experiência deste escol ou das elites subalternas das quais se 
destacam54. No conjunto, uns e outros largamente cultivaram o 
pendor para a escrita dentro e fora de Goa, impressionando a 
quantidade de católicos goeses que mais ou menos prolixamente 
deixaram obra publicada entre as últimas décadas do século 19 e 
as primeiras décadas do século 20, quando pensamos que 
saíram do seio duma comunidade (católica) que não atingia as 
300 mil almas. (LOBO, 2013, p. 42). 

 

Lobo evidencia que o estatuto intelectual goês estava vinculado à produção 

periódica, como um caminho corriqueiro àqueles que se quisessem destaque no 

mundo colonial de Goa. Mesmo aqueles que não manifestassem um pendor 

literário explícito ou interesse político do debate, caso quisessem fazer parte do 

círculo de maior prestígio, deveriam adentrar no mundo do periodismo. 

Entretanto, havia um conjunto de ferramentas que se deveria dominar para 

conseguir fazer parte desse círculo. Iniciando pelo acesso formal à educação, que 

garantiria o domínio da língua e dos saberes necessários à escrita, além dos 

contatos corretos que endossassem sua escrita e, é claro, para tanto, fazer parte 

de uma casta que facilitaria todos os passos anteriores. 

 

1.5.2 A produção literária  

 

A análise da produção literária goesa passa pela compreensão das 

dinâmicas de publicação e do sentido social que esse tipo de produção tinha 
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naquela região e na sua história. Desse modo, mesmo que saibamos que as letras 

goesas foram permeadas por uma sequência de interrupções e intervalos, a 

sedimentação de uma rede pode ser percebida. Principalmente, quando optamos 

por uma observação histórica de longa duração, focalizando os séculos XIX e XX, 

em que algumas obras ganharam destaque pelo modo como se valeram das 

condições de produção disponíveis, concretizando textos que se tornaram 

representativos de sua época. 

Uma vez que Goa fazia parte do projeto imperial português, os efeitos 

dessa participação serão importantes sobre as produções letradas e os interesses 

daqueles que as produziam. 

Partindo de uma diacronia literária, entre os séculos XVI e XVIII, a literatura 

goesa se estabeleceu segundo motivadores externos nas produções, visto que a 

conversão e construção de valores coloniais eram os mais presentes temas nas 

obras daquele momento. Podemos compreender essa constatação como um 

movimento de imposição metropolitana sobre a colônia, numa clara tentativa de 

aculturá-la. Devi e Seabra constatam que a igreja, como força social mais culta da 

época, dado seu monopólio do ensino e da produção intelectual, respondia muito 

mais que na formação de cristãos, ela intentava em formar ocidentais. Segundo 

esses pesquisadores: 

 

Uma das características mais singulares da história literária de 
Goa é o facto de ter sido insignificante a contribuição das suas 
obras mais importantes para a formação da sua superestrutura 
cultural. O impacto da introdução da tipografia e do seu 
funcionamento, transformando Goa na sede da difusão da cultura 
lusa do Oriente, foi certamente grande. No entanto, essa difusão 
cultural raramente processou ao nível literário. Sabe-se, por 
exemplo, que os fins dos jesuítas não eram lucrativos e que 
faziam ampla distribuição gratuita dos livros que imprimiam. Mas 
o tipo de obras publicadas em Goa não era de molde a estimular 
a criação literária. (DEVI; SEABRA, 1971, p. 131). 

 

A consciência de produções de caráter pedagógico que não vai influir de 

modo decisório na forma como a literatura será posteriormente lida ou servindo 

como um incentivo às letras, naquela fase. Pois sabemos que apenas com o 

estremecimento do poder religioso que surgirá um contexto pertinente em que a 
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escrita e a leitura ganharam outros sentidos e passaram a simbolizar outro tipo de 

prestígio social junto aos naturais. 

De acordo com Filinto Cristo Dias (1963, p.22), o fim do exército da Índia e 

o advento da imprensa, com a inauguração dos prelos privados, expandiram as 

potencialidades intelectuais goesas, pois a profusão de textos promoveu um 

contexto no qual o ato da escrita e seu sentido eram alterados de modo evidente. 

O debate político que aqueceu o periodismo abriu espaço para que a 

produção artística surgisse também como forma pertinente de simbolização da 

realidade local, das questões que representassem os anseios dos goeses. Nos 

oitocentos, a mudança do estatuto da produção escrita acompanha a mudança do 

estatuto sociopolítico da elite goesa católica. Aproveitando as ferramentas que 

lhes eram acessíveis, passaram a produzir literatura original de forma sistemática, 

com as mais diversas finalidades: difundir ideias, polemizar, moralizar, atribuir 

estatuto literário ao espaço físico e social goês, marcar o lugar de enunciação de 

um determinado grupo ou, inversamente, buscar uma identidade goesa conjunta, 

entre outras. 

A compreensão da produção literária ficcional e poética passa pela 

ressignificação do estatuto colonial, porque era fruto da negociação constante dos 

goeses naturais em relação às regras impostas pelo poder colonial. A língua 

portuguesa como língua literária, as referências e modelos ocidentais como o 

romantismo, o uso dos gêneros romance, conto, crônica e a poesia passam todos 

pelos modelos ocidentais metropolitanos, mas, no espaço goês, o modo como a 

língua era falada e os aspectos particulares da sociedade goesa funcionaram 

como marcadores da diferença, resultando no discurso peculiar do colonizado. 

Segundo Vimala Devi e Manuel de Seabra: 

 

Em 1866 saiu em Lisboa um livro de 320 páginas intitulado: Os 
Brahamanes. Romance Original por Francisco Luis Gomes. [...] O 
novo evangelho do sentimento devia ter causado profunda 
influência no jovem deputado goês, vindo de um meio social de 
média burguesia sentimental. (DEVI; SEABRA, 1971, p. 197). 

 

A obra do deputado e intelectual Francisco Luís Gomes materializa o 

primeiro romance em língua portuguesa goês. Uma obra que reproduz os valores 
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românticos do idealismo sentimental e também critica duramente o castismo, o 

preconceito dos ocidentais para com os indianos e, ao mesmo tempo, endossa o 

modelo colonial português enquanto critica a forma inglesa de colonizar. 

Ainda de acordo com Devi e Seabra (1971, p.218), os contos e as poesias 

atraíam mais escritores e público em Goa, dadas as suas condições de publicação 

e leitura disponíveis pela imprensa periódica. O romance Os brahamanes, mesmo 

sendo um marco de fundação do gênero entre os goeses, não se torna uma 

iniciativa modelar a ser imitada por outros escritores daquela colônia, o que pode 

ser explicado pela dificuldade financeira de se publicar uma obra de fôlego em 

Goa, como é o caso de um romance, assinalando que Os brahamanes, apesar de 

ser escrito por um goês e ser reconhecido como obra pertencente à literatura 

goesa, saiu em Lisboa, onde as condições editoriais eram outras.  

Todavia, podemos também considerar que o gosto do público leitor goês, 

pelas próprias condições a que seu mercado editorial estava submetido, entre 

outros aspectos relativos ao romance, privilegiava os gêneros mais curtos, como 

o conto, a poesia ou a crônica. 

O gênero conto, de fácil adaptabilidade às condições particulares de 

publicação, tais como a ausência de um público expressivo e de prelos, fazia com 

que os jornais fossem os vetores de sua publicação. Conformar-se a esse molde 

tornou-se imperativo para seu sucesso. No caso goês, o primeiro contista em 

língua portuguesa foi Júlio Gonçalves, que lançou a maior parte de sua obra na 

revista Illustração Goana, como o conjunto Contos da minha terra, ou Aventuras 

de um Simplício (ILLUSTRAÇÃO GOANA, 1866, n. 18, p. 4-9; n. 19, p. 5-10; n. 

21, p. 5-8), entre outros.  

O autor é lembrado por estudiosos como Filinto Cristo Dias, que afirma “que 

soube apropriar-se com rara arte dos segredos e belezas da língua portuguesa, 

graças ao contacto [...] que mantinha com os clássicos” (1963, p. 9). Sua obra se 

vale do romantismo sentimental e fantasioso para tratar de acontecimentos que 

se passam em Goa. Sua obra foi uma das pioneiras a dar estatuto literário ao 

espaço físico e social goês.  

Seu tratamento de temas, como o casamento por interesses, as narrativas 

de enganos, o misticismo católico, representam aspectos de uma apropriação 
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muito particular do gênero. Devi e Seabra chegam a afirmar: “[...] que um dia 

alguém se lembre de reeditar todos os seus contos em volume, pois cabe-lhes 

importante papel na estruturação de uma tradição literária indo-portuguesa” 

(DEVI; SEABRA, 1971, p. 219). 

Além dele, outros autores publicaram contos tanto durante aquele 

momento quanto posteriormente à Illustração Goana, como Wenceslau Proença 

que publica primeiramente na Índia Portuguesa, em 1868, o conto “Uma golfada 

de sangue”, em que a trama de um assassinato era ambientada em Goa, e em 

1875 lança na revista Album Litterário (nº4 , p. 87 – 93, nº 5, p. 110 – 113) “De 

como lhes ventou a fortuna”. Em 1866, n’O Chronista de Tissuary (mar, nº1, p.8), 

Antonio d’Oliveira publica “A Voz do mundo”, um texto de caráter ultrarromântico, 

que se destacava pelo excesso sentimental. Não poderíamos deixar de citar 

Cristovão Aires, que em sua extensa biografia escreveu o livro de contos chamado 

Longínquas, publicado em Lisboa em 1890, mas, segundo Devi e Seabra (1971, 

p.220), sem obter grande êxito. 

Chegando ao fim do século XIX, Leopoldo Dias lança em 1894 Os 

Maharatas – paisagens indianas. Não há qualquer afirmação do autor de que se 

trata de um romance, tanto que pelo subtítulo percebemos um índice que acentua 

a indefinição do texto. Constitui-se de catorze narrativas que remetem aos maratas 

e suas guerras com os lusitanos, sendo cada uma relativamente independente e 

com título próprio, mas não sendo precisamente contos. A questão do 

enquadramento difuso do gênero não é novidade nas obras goesas em língua 

portuguesa. Poderíamos inferir que o fato de não haver ali um número muito 

grande de leitores que exigisse maior fidelidade às regras de cada gênero permitiu 

maior liberdade por parte de escritores em transitar entre eles sem grande 

cerimônia. 

Além do aspecto citado acerca das particularidades da conjuntura goesa 

de leitores e produtores de literatura, a questão do gênero era uma tópica do 

próprio movimento Romântico na Europa, que pugnava pelo experimentalismo e 

pela transgressão das normas previstas na tradição neo-clássica. O uso peculiar 

goês, ainda que talvez não tendo as mesmas motivações, é tão natural quanto 

aquele dos metropolitanos. Não deve ser tomado, portanto, como fruto do 

desconhecimento ou ignorância, mas de escolhas com propósitos estéticos. 
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Publica-se em forma de livro em 1896 Jacob e Dulce – cenas da vida 

Indiana, obra que durante mais de um ano Francisco João da Costa, com o 

pseudônimo de Gip, vinha publicando semanalmente no Ultramar. O sucesso da 

obra foi tão arrebatador que Devi e Seabra o consideram o livro de maior êxito na 

história literária goesa. Segundo os dois pesquisadores, “Francisco João da Costa 

teve a coragem de desmascarar as mais recônditas fraquezas do homo 

goanensis, as falsidades e ilusões da média burguesia batecar” (DEVI; SEABRA, 

1971, p. 203). Fazendo uso de uma mordaz crítica à cultura imitativa e à hipocrisia 

social que imperavam na sociedade goesa, foi um texto que marcou o fim do 

projeto romântico no final do século XIX por meio de uma prosa de verve realista, 

fundamentada na denúncia e na ironia.  

O século XX vai trazer alguns autores responsáveis por obras de 

maturidade dessa literatura até fins da colonização. A produção de contos durante 

esse novo século teve alguns nomes importantes, mas, para Devi e Seabra (1971, 

p. 221), depois de Júlio Gonçalves, apenas José da Silva Coelho trouxe o trabalho 

com o gênero a um nível elevado. Filinto Cristo Dias (1963, p. 99) nota que José 

da Silva Coelho produziu quase toda sua obra ficcional no primeiro quartel do 

século XX, tendo publicado n’O Heraldo de Pangim cerca de 40 contos e 25 lendas 

retiradas da região de Bicholim, reunidas sob o título de Lendas indianas (1925). 

Fazendo uso de episódios curtos em que acontecimentos banais são 

narrados de forma sempre irônica, mostrando uma galeria de tipos sociais que 

desfilavam pela vida social goesa, como os advogados provisionados, as 

solteironas, os proprietários avarentos, os médicos sem talento, o funcionalismo 

público, nada é poupado. Segundo Vimala Devi e Manuel de Seabra (1971, p. 

221), ele “soube retratar o seu povo com uma autenticidade que ainda hoje dói”.  

Nas produções que se estabeleceram na segunda metade do século XX, 

percebemos que já passa a ser mais comum que autores que publicavam nos 

periódicos passassem a reunir suas obras em forma de livro de poemas, contos, 

crônicas e outros gêneros não literários, revelando uma dinâmica muito 

semelhante à da metrópole. Além disso, muitos continuaram a ter suas obras 

publicadas em Portugal. Como resultado, estabeleceram novo trânsito literário, 

que não se encerrava apenas em Goa, mas se ampliava em outras direções, 

concebendo obras que tratavam e remetiam diretamente às vivências goesas: dos 
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valores que surgiram na vivência da colônia, em suas relações internamente 

constituídas. Aspectos que garantiam o pertencimento e continuidade entre essas 

obras e o público goês. 

O poeta Orlando da Costa (1929-2006) publica o romance O signo da ira 

em 1961, em Lisboa. Ambientado em Goa, o romance lança mãos de técnicas 

neorrealistas para analisar a realidade goesa. Segundo a Academia de Ciências 

de Lisboa, foi o primeiro romance da Índia portuguesa do século XX (apud DEVI; 

SEABRA, 1971), o que não é verdade, uma vez que em 1908 saíra em Lisboa A 

neta do cozinheiro: romance histórico e social, assinado por Luiz da Providência, 

pseudônimo de Constantino José de Brito (1836-1914), cujo enredo nos reporta à 

história política de Goa da segunda metade do século XIX, em Pondá, a partir da 

biografia do autor. Já a trama de O signo da ira se passa durante a Segunda 

Guerra Mundial, no espaço da Índia portuguesa, e retrata a estratificação social 

que imperava na região, revelando como as castas funcionavam como o maior 

regulador social, sem deixar de perceber a difícil condição da mulher ante a 

dinâmica patriarcal que ali se estabelecia. 

Em 1962 o médico goês Agostinho Fernandes (1932-2015) lança em 

Lisboa Bodki, romance que se vale das experiências do próprio autor como clínico 

em uma pequena aldeia no interior de Goa, o que garantiu que conseguisse 

retratar um conjunto de práticas culturais locais a que a voz narrativa se opõe, 

denotando crítica em relação a certos costumes hindus e católicas.  

Além dos romances, nesse momento o conto ganhará adeptos que 

produziram textos de grande impacto. Helder Games apresenta uma sequência 

de autores de grande destaque que vão criar um contexto de obras e contatos 

muito mais pronunciado do que o foi até ali para o desenvolvimento do conto. 

Alguns desses autores são: Claudiana de Noronha Ataíde Lobo e sua filha, Beatriz 

da Conceição Ataíde Lobo, que coletaram e transcreveram uma infinidade de 

contos populares além de escreverem textos originais, de Alberto de Meneses 

Rodrigues, Ananta Rau Sar Dessai, Laxmanrao Sardessai, Vimala Devi, Epitácio 

Pais, entre outros (GARMES, 2004). 

Como exemplos de maior expressividade na produção de contos ficcionais, 

podemos destacar desse período profícuo da literatura três nomes que 

representam pontos de inflexão na literatura goesa.  
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Vimala Devi (1932-), pseudônimo de Tereza da Piedade de Baptista 

Almeida, filha da elite brâmane católica de Goa, além de poetisa e estudiosa da 

literatura, publicou em Lisboa um livro de contos chamado Monção (1963). Sem 

esconder o apresso por técnicas consagradas pelos grandes nomes europeus, se 

volta para a realidade goesa e escreve contos em linguagem acessível, que tratam 

de múltiplas vivências daquela comunidade. Dá ênfase à experiência feminina 

naquela sociedade de orientação patriarcal.  

Outro renomado contista desse momento é Epitácio Pais (1928-2009). 

Escrevendo desde muito jovem, seus textos eram publicados fragmentariamente 

na imprensa goesa e até transmitidos no programa Renascença da emissora de 

rádio de Goa. Publica em 1980 o conjunto de contos intitulado Os javalis de 

Codval, no qual podemos encontrar algumas das peças mais bem-acabadas do 

gênero do século XX goês. São textos que se voltam para o momento em que a 

extração de minério foi uma febre que assaltou Goa de tal modo que acabou por 

impactar diretamente sobre as formas tradicionais de vida. De acordo com Devi e 

Seabra: 

 

É um contista de grande vigor, prosa tersa e sugestiva, sentindo 
o mundo que o cerca em toda a sua tragédia e poesia. A sua prosa 
descritiva, como em Os Javalis de Codval, faz lembrar, pela 
plasticidade e recriação paisagística, certos russos como 
Turguenev ou Korolenko. (DEVI; SEABRA, 1971, p. 228).  

 

Reconhece-se nele as características que o vinculariam à tradição de 

grandes nomes da literatura europeia. Dono de uma forma simples, seus contos 

tratam das mudanças bruscas na sociedade goesa, focalizando os conflitos entre 

os proprietários de terras (batecares), que viam seu poder ameaçado, e os 

trabalhadores locais (munducares), que percebiam seu lugar social se deteriorar 

ainda mais. 

Maria Elsa da Rocha (1926-2007) é o terceiro nome que se destaca como 

contista nesse momento. Seu livro Vivências partilhadas (2005) apresenta um 

panorama bastante detido da vida cotidiana dos goeses, sobretudo daqueles 

pertencentes à comunidade católica. A autora traz à cena uma séria de costumes 

e tradições goesas que estão em fase de transformação por conta dos novos 

tempos advindos da crise do colonialismo.  
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Não há como mapear o gosto e as tendências literárias goesas sem pelo 

menos mencionar a produção poética. A poesia em língua portuguesa tem uma 

história tão importante quanto a prosa em Goa. Os periódicos apresentavam 

constantemente poesias em seu conteúdo. Mesmo que existissem autores goeses 

que se dedicassem apenas a esse gênero, a maior parte tinha a produção poética 

paralela à sua obra em prosa. 

A consciência da mudança de estatuto para a poesia vai se dar pela ilustre 

presença de um nome da literatura europeia romântica, de acordo com Vimala 

Devi e Manuel de Seabra:  

 

Com o lema de dar a César o que é do Espírito, as classes médias 
de Goa acolheram Tomás Ribeiro como era de esperar. Na sua 
qualidade de europeu, emularam-no; na sua qualidade de poeta, 
louvaminharam-no [...]. De tudo isto, nasceu um novo prestígio 
para o cultivo das letras em Goa, principalmente da poesia. (DEVI; 
SEABRA, 1971, p. 166). 

 

Se em meados do século XIX, a poesia já era um gênero cultivado pelos 

goeses, com a chegada de Tomás Ribeiro como secretário do governo houve um 

“despertar vocações”, nas palavras de Vimala Devi e Manuel de Seabra (1971, p. 

165). Se em Portugal, Tomás Ribeiro já era um poeta renomado, em Goa 

conseguiu angariar rapidamente a simpatia das camadas médias de jovens 

literatos sedentos por ares mais cosmopolitas. 

De modo veloz, o exercício da poesia passava a ser atrelado à participação 

dos círculos letrados de importância. Como já foi observado, ser poeta não se 

separava do desejo de ascensão social, aliás o contrário disso, adentrar o mundo 

da escrita poética garantia ao escritor reconhecimento e um toque de refinamento 

aos seus currículos estudantis.  

O desejo de escrever poesias era muito presente na juventude local, tanto 

que surgem publicações especializadas no gênero, como A harpa do Mandovi 

(entre 7 de junho e 20 de novembro de 1865). O sentimentalismo romântico era o 

tema recorrente, ainda que a poesia de caráter nativista também tivesse lugar ali. 

Talvez a voga de maior impacto da poesia goesa em língua portuguesa tenha sido 

aquela de inspiração liberal. Como afirmam Devi e Seabra: 
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Enquanto o século XIX assistiu, em Goa, a uma estruturação de 
personalidade e a uma revisão das bases históricas da sua 
cultura, só o século XX trouxe às letras goesas a maturidade. Mas, 
como em toda a parte, em Goa o século XIX terminou muito tarde, 
embora no caso particular de Goa – devido ao atraso da sua infra-
estrutura – o século XX tenha talvez começado mais tarde do que 
em qualquer outro país civilizado. Não admira, pois, que os 
primeiros poetas (e que melhor medida do tempo histórico-social 
do que os poetas?) do nosso século sejam, por assim dizer, 
resíduos do século XIX, enformados da mentalidade e da 
psicologia dos tempos heroicos do liberalismo burguês. (DEVI; 
SEABRA, 1971, p. 307). 

 

Podemos dizer que na virada do século, quando o advento de outro 

movimento literário passou animar a juventude intelectual goesa, como Adeodato 

Barreto, Paulino Dias, Nascimento Mendonça, Adolfo Costa e outros mais 

percebemos o resgate de tradições hindus como tema na literatura em língua 

portuguesa, com o objetivo de marcar diferenças da conjuntura e da cultura goesa 

daquela ocidental metropolitana. Foi a afirmação de caráter local que estava na 

contramão do assimilacionismo que foi característica recorrente, até aquele 

momento, na produção intelectual. 

 

1.6 Conclusões: as particularidades do lugar de fala goês 

 

Pela observação das obras de maior impacto na literatura goesa, 

conseguimos inferir que as produções foram sempre postas em relação a duas 

balizas: a tentativa de enquadramento junto aos padrões externos e 

metropolitanos e a resposta dos autores às demandas político-sociais de sua 

condição colonial e periférica. Atrelados a estes mobilizadores, o romantismo e o 

liberalismo atuaram como caracteres que se ligavam à retratação do espaço goês 

e dos temas tratados segundo preceitos locais.  

Alguns aspectos importantes devem ser observados ao analisarmos o 

impacto dessa produção literária, principalmente aqueles que se apresentam após 

a instauração do periodismo goês, pois eles se constituem como alicerces para a 

consolidação de uma rede na qual a literatura conseguiu florescer e constituir uma 

dinâmica interna de consumo, fomento e constituição de uma tradição literária, na 

qual os escritores puderam se referir aos seus pares e deles fazer novas obras 

com uma perspectiva local. Entretanto, as tensões internas à sociedade goesa e 



 

 

77 
 

os interesses metropolitanos não permitiram que essa tradição se fizesse sem 

interrupções, impedindo que se desse a consolidação de uma sólida sequência 

sistemática na produção dessa literatura.  

A elite intelectual dos naturais utilizou a literatura como mecanismo de 

legitimação de fala e marcador de seu lugar social no contexto colonial. Estas 

formas de aproximação se relacionaram de modo duplo junto àquele universo de 

referência europeu: se por um lado o cultivo do gosto dos clássicos e o uso das 

formas ocidentais literárias que encampavam pode ser tido como assimilação, por 

outro âmbito, a apropriação desses mecanismos qualificava diferentemente o 

lugar de fala, pois os legitima junto às esferas de maior prestígio social no exercício 

de sua cidadania.  

Todavia, quando observamos a produção intelectual que se deu por meio 

do periodismo e da literatura, conseguimos perceber uma dinâmica inerente à sua 

condição, que os impedia de integrarem-se completamente. Albert Memmi afirma 

que os povos colonizados: 

 

Procuram, assim, parecer-se com o colonizador, na esperança 
confessada de que deixe de reconhecê-los diferentes dele. Daí 
seus esforços para esquecer o passado, para mudar de hábitos 
coletivos, sua adoção entusiasta da língua, da cultura e dos 
costumes ocidentais. Mas, se o colonizador nem sempre 
desencoraja abertamente esses candidatos à sua semelhança, 
jamais lhes permitiu também realizá-la. Vivem assim em penosa 
e constante ambiguidade; recusados pelo colonizador, participam 
em parte da situação concreta do colonizado, têm com ele 
solidariedade de fato; por outro lado, recusam os valores do 
colonizado enquanto pertencentes a um mundo decadente, do 
qual esperam escapar com o tempo. (MEMMI, 1967, p. 30). 

 

A impossibilidade de aderir completamente permite que seja possível ler 

em suas obras a consolidação de um relativo espaço de diferença. Em que a sua 

goanidade marcava uma resistência à cooptação absoluta, dada a constante 

inserção de um tipo de experiência que passava pelas referências ao espaço, 

como também outras referências goesas e indianas que não se queriam 

absolutamente ocidental. Em algumas obras, a cor local fazia-se meio de 

aclimatação dos gêneros ao que era de pleno conhecimento do público leitor, mas, 

para além dela, a presença dos temas políticos e sociais goeses transformavam 

os textos em armas de afirmação. 
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Desse modo, não podemos perder de vista que a resistência cultural e 

mesmo política ao colonialismo português ganhou corpo por meio dos novos 

sentidos que a literatura ofereceu às vozes nativas. Com isto em mente, podemos 

estabelecer outros modos de ler estas produções segundo outra ordem, que é 

aquela que reinscrevevia as vozes goesas natas numa chave de maior prestígio, 

permitindo-os, de certa forma, almejar uma medida do poder ali estabelecido. 
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CAPÍTULO 2  

 

A PRODUÇÃO INTELECTUAL DE JÚLIO GONÇALVES 

 

Tão elevado, correcto e exacto era o seu estilo, tão copiosa a sua erudição, tão finíssimo e são 

o critério que presidia às produções do seu culto espírito, que um notável funcionário europeu, 

num brado de merecido entusiasmo lhe chamou – o “Herculano de Goa” (Pascoal J Gomes, 

Oração Fúnebre, 1896)  

(COSTA, 1997, p. 108) 

 

Notabilizado como um escritor que se tornou renomado por meio de sua 

contribuição ao periodismo do século XIX goês, bem como por ter escrito os 

primeiros contos em língua portuguesa naquela colônia, a pesquisa biográfica 

sobre Júlio Gonçalves torna-se uma ação profícua, visto que por meio dela 

conseguimos perceber a formação de um paradigma de intelectual no espaço 

colonial goês, ou seja, a partir das condições específicas de produção daquela 

localidade, podemos compreender as motivações e a perspectiva ideológica do 

autor. Assim, levando em consideração os pressupostos históricos da sua 

época, vamos traçar um panorama sobre sua escrita, aferindo os critérios que 

poderiam motivar ou legitimar suas posições estéticas e políticas. Além disso, 

com essa análise, podemos trazer para esse cenário autores com os quais 

Gonçalves estabelecia interlocução, de modo a ampliar nosso entendimento 

sobre uma possível rede literária na Goa da mesma época. 

 

2.1 Origens e perspectivas literárias 

 

Vindos de uma tradicional família brâmane católica de proprietários e 

administradores gauncar16 da Ilha de Divar, na Paróquia de Nossa Senhora da 

Piedade, situada no Mandovi, cerca de dez quilômetros de Pangim, de nome 

hindu Naik ou Naique17, os Gonçalves eram um exemplo do que se poderia 

                                                             
16 Proprietários e líderes locais. 
17 Cordeiro, 2013, p. 14. 
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chamar de assimilados18 à lógica colonial. Eram descendentes de alguns dos 

primeiros convertidos ao catolicismo pelos portugueses, desde os primeiros 

contatos que, segundo relatos de familiares, já contavam com clérigos em suas 

origens desde o século XVI. Orgulhavam-se em afirmar que o primeiro membro 

conhecido de sua família seria António Gonçalves, oficial da Fazenda, que viveu 

por volta do final do século XVI. Segundo um bisneto de Júlio Gonçalves: 

 [...] o antepassado mais antigo de Júlio Gonçalves, em linha 
directa, a que se encontra referência, é António Gonçalves, 
nascido em 1590, o primeiro cristão da família, o que mostra que 
a conversão ao catolicismo (com correspondente mudança de 
nome) se fez numa fase muito precoce da Goa portuguesa 
(sempre ouvi referir, desde criança, que o nome original da família 
Gonçalves seria Bacró Sinai ou Balsá Sinai. Sinai era o apelido 
dos brâmanes gaud-sarasvats, descendentes dos primitivos 
monges e do topo da escala das divindades. O seu nome poderá 
ter vindo do já inexistente rio Sarasvat, no Punjab. Adoravam 
cinco deuses: Shiva, Vishnu, Devi, Surya e Ganês). Seguem-se, 
todos de apelido Gonçalves, Luís, nascido em 1615, mas do qual 
se desconhece o ano de falecimento, Manuel, nascido em 1640 e 
também desconhecendo-se o ano da morte (foi Oficial Maior da 
Fazenda), António que viveu entre 1666 e 1737 (foi também 
Oficial Maior da Fazenda e recebeu a mercê de Cavaleiro da 
Ordem de são Tiago e Espada, em 1729), Bartolomeu (1704-
1744, Real Capitão do Terço dos Auxiliares), Francisco (1732-
1796, Oficial Maior da Fazenda e Contador da Intendência da 
Marinha), Manuel Luís, vulgo Luís Manuel (1760-1823, 
funcionário público), Francisco Caetano (1812-1889, advogado, 
vereador municipal, Auditor da Gente da Guerra, Cavaleiro e 
moço-fidalgo da Casa-Real) [...]  (CORDEIRO, 2013, p. 14-17) 
 

Como se percebe pela observação rápida do relato do bisneto de Júlio 

Gonçalves, a família se apresenta como uma linhagem de homens 

intrinsecamente ligados ao Estado colonial português desde sua gênese cristã, 

bem como das oportunidades decorrentes desse modelo administrativo, 

ocupando cargos estatais na burocracia e no exército.  

Como em outras colônias portuguesas africanas, a perspectiva 

assimilacionista foi também adotada como política de dominação em Goa. Tanto 

que, aos naturais inscritos nessa ordem, como os Gonçalves, o desejo de 

                                                             
18 O termo aqui está sendo empregado como sinônimo de inseridos, pois sabemos que o conceito de 
assimilação é muito mais extenso que complexo do que o que aqui se busca remeter. A discussão sobre 
o termo é largamente tratada em LOBO (2013, p. 104; 364) 
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ocidentalização representava, em grande medida, a chance de adquirir um grau 

maior de cidadania e direitos aproximados aos dos congêneres metropolitanos.  

A busca por comendas, participação de agremiações e o valor que davam 

a todo tipo de reconhecimento externo eram condutas que até o fim da 

colonização foram vistas com bons olhos pela elite assimilada, de modo que, em 

decorrência desse reconhecimento, pudessem paulatinamente galgar funções 

de destaque e apoio ao aparelho do Estado colonial, tanto no plano político 

como, por vezes, no Exército, que, por grande parte da história dessa colônia 

portuguesa, esteve sob  domínio quase exclusivo dos descendentes.  

Todavia, observando a história da genealogia dos Gonçalves, a adesão 

aos valores coloniais e aos preceitos metropolitanos de ascensão não se 

mostrava como o único caminho. Dinamicamente, podemos inferir que a 

aproximação aos meios de maior poder e formação letrada possibilitou que 

certos valores europeus ganhassem corpo na colônia em uma intelectualidade 

descontente com a administração metropolitana. O nome do padre José António 

Gonçalves representava essa crítica, pois ficou conhecido como um dos líderes 

da Conspiração dos Pintos (1787). Ele era um professor de filosofia do Colégio 

Jesuíta de Maddel que fugiu de Goa, vindo a morrer de causas naturais em 

Bengala, diferentemente dos destinos de outros participantes do conflito: 

O padre de Divar [José António] conseguiu escapar e viria a 
morrer em Bengala. O Abade Faria escapou para a França, onde 
alcançaria a fama. Os demais religiosos implicados foram 
mantidos em detenção nos calabouços da Fortaleza de São 
Julião da Barra, em Portugal, durante muitos anos, sem qualquer 
julgamento oficial e aberto. Os leigos, após um inquérito sumário, 
foram julgados por “alta traição” e condenados à morte na forca, 
sendo os seus corpos esquartejados. No livro Goa and the Revolt 
of 1787, da autoria de Charles J. Borges, é referida a reabilitação 
da família Pinto através da elaboração de uma exaustiva árvore 
genealógica, em que se separou “o trigo do joio”, da autoria, 
curiosamente, do meu bisavô [Luís Manuel Frederico Júlio 
Gonçalves] [...] que estudou inúmeros documentos, no final do 
século XIX. Em termos de historiografia o episódio foi estudado 
no século XIX pelo erudito Joaquim Heliodoro da Cunha Rivara. 
(CORDEIRO, 2013, p. 34) 
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Como mencionado, a revolta e suas causas foram reavivadas no século 

XIX por estudiosos como Cunha Rivara e o próprio Júlio Gonçalves. De acordo 

com o historiador Pedro Avelar: 

Inspiradas por uma elite local instruída, a Conspiração dos Pintos 
era, porém, o sintoma de uma sociedade que se estava a 
reconfigurar. Também segundo Disney, “No final do século XVIII 
havia mais jovens católicos goeses educados do que alguma vez 
acontecera, em especial padres e oficiais militares. Muitos goeses 
tinham-se tornado muito ocidentalizados e aspiravam a um 
emprego num sistema que providenciava muito poucas 
oportunidades”. 
De igual modo, a Conspiração dos Pintos mostrava à evidência 
que a igualdade continuava a ser uma utopia, apesar da politica 
metropolitana visando uma aproximação maior entre 
colonizadores e alguns colonizadores (das classes superiores, 
note-se), nomeadamente com a atribuição de cargos 
administrativos a alguns elementos das elites locais. Além disso, 
era a primeira vez que alguém se atrevia a acusar a Igreja por 
defender uma coisa – o universalismo igualitário – e fazer outra, 
desde logo impedindo que os clérigos católicos nativos 
ascendessem na hierarquia eclesiástica (até à perda de Goa, os 
clérigos naturais não podiam aspirar a mais que aos cargos 
subalternos da hierarquia eclesiástica). Com a Conspiração dos 
Pintos, os portugueses europeus conseguiram que os luso-
descendentes perdessem alguma da influência política e religiosa 
que tinham conquistado graças às medidas pombalinas. 
(AVELAR, 2012, p. 162) 

 

Segundo as observações do pesquisador, os nomes daqueles que por 

muito tempo foram proibidos e vistos como tabus tornaram-se, anos depois, 

exemplos da participação de grupos locais em busca de representatividade. 

Tanto que durante o século XIX, com o reforço dos ideais liberais no espaço 

goês, permitiu que os valores defendidos pelos revoltosos setecentistas fossem 

novamente agenciados por parte considerável da elite nativa, como foi o caso de 

Júlio Gonçalves. 

 

2.2 Júlio Gonçalves e sua família: o paradigma colonial 

 

Luís Manuel Júlio Frederico Gonçalves nasceu em Goa no dia 13 de 

agosto de 1846, irmão de António João Frederico Gonçalves (1849-1867), Albina 
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Ernestina Verediana Gonçalves (1852-?) e Francisco António Leopoldino 

Mariano Gonçalves (1859-1927). Francisco era filho do advogado Caetano 

Francisco Gonçalves (1812-1889), homem influente que portava o título de 

“moço-fidalgo” da Casa Real e “Fidalgo Cavaleiro”, foi auditor da Gente de 

Guerra. Sua mãe era Maria Henriqueta de Figueiredo (1827-1857), mulher culta, 

filha única de um rico proprietário, chamado António João de Figueiredo. 

Ficando órfão de mãe ainda muito jovem, o primogênito Júlio foi criado 

por uma tia solteira e sem filhos que o protegia e impedia ao máximo que tivesse 

contato muito intenso com a vida externa ao lar, levando o jovem tímido e arredio 

a um comportamento misantropo, segundo um de seus filhos (CORDEIRO, 

2013, p. 36). 

Como era membro de uma família influente e de destaque nas atividades 

intelectuais da sociedade goesa dos cristãos naturais, não foi difícil que um 

jovem com aspirações literárias encontrasse espaço, apesar de sua tenra idade, 

no meio de maior prestígio em difusão de ideias daquele momento, a imprensa 

periódica. Dono de uma personalidade tímida e curiosa, Júlio Gonçalves 

desenvolveu um importante e característico gosto pelos estudos e pelo 

conhecimento. Estudou no Liceu de Nova Goa, demonstrando apreço pelas 

artes e letras, especificamente pela literatura e pelo direito. Aos dezessete anos, 

já era colaborador de alguns periódicos importantes de seu tempo, como O 

Ultramar, provavelmente pelo talento e influência de sua comunidade e pelos 

contatos familiares.  

Ao lado de sua atividade na imprensa, buscava uma formação 

profissional, fazendo cursos para obter o título de Advogado Provisionário, 19 o 

que conquistou aos vinte anos de idade. A escolha profissional por esta área 

representava, àquele tempo, a aproximação com o mundo letrado e possibilitava 

o acesso aos cargos burocráticos no âmbito da administração colonial. 

                                                             
19 Por acompanhar algum advogado e ter formação técnica jurídica, poderia pleitear esta carta para o 
exercício do direito em Goa, visto que não havia uma instituição universitária com estas condições naquele 
contexto da colônia, mas uma demanda local se fazia presente. Cf. CABRAL, Luis. Direito, literatura e 
prática judicial na Goa de outrora: o caso dos advogados provisionários. Via Atlantica, São Paulo, v. 1, 
n. 19, p. 75-78, 2011. 
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Tal como era costume, o casamento de Júlio não fugiu à regra de sua 

comunidade, casando-se em meio à sua casta e origem social, o que acentua 

Manuel Cordeiro no tocante à conveniência dos enlaces na região de seus 

bisavôs: 

A educação cristã começava cedo nas famílias das classes mais 
favorecidas. Por seu lado, os casamentos eram feitos entre 
membros de famílias locais, porque as dificuldades de transporte 
e nas comunicações impediam o alargar de fronteiras. A 
existência de castas, mesmo que teoricamente não assumidas 
enquanto tal pela população convertida ao catolicismo há vários 
séculos, era mais um factor limitador da amplitude relacional. 
(CORDEIRO, 2013, p. 36) 
 

Casou-se com Leocádia Maria Francisca da Cunha (1852-1921), mulher 

de educação ilustrada, filha do rico tenente Francisco Caetano da Cunha, 

comandante da Fortaleza de Baga. Assumindo a função de conjugar aspectos 

econômicos e influência social,20 este enlace seguiu as expectativas da elite 

tradicional goesa.  

Cabe destacar a participação ativa de Leocádia no jornalismo goês. 

Valendo-se de um talento particular para a escrita e da rede de influência de seu 

marido e família, já que não era suposto que uma mulher tivesse fácil acesso a 

ser protagonista dos meios de comunicação, quer em Goa, quer em qualquer 

outra colônia portuguesa, Leocádia conseguiu obter relevante sucesso junto à 

imprensa local, tratando de assuntos domésticos, como a criação dos filhos, e 

vindo a escrever n’O Heraldo sob os pseudônimos de “Velhinha” e “Soledade”. 

O casal teve o expressivo número de catorze filhos, sendo nove homens 

e cinco mulheres. Uma família que teve sua história relacionada com a própria 

dinâmica do Império Português, permitindo que alguns migrassem para Portugal, 

Brasil, Angola e Moçambique, bem como outros criassem raízes em Goa, 

capitalizando o prestígio intelectual e rede de influências de Júlio Gonçalves e 

antepassados.  

                                                             
20 O aspecto regional e de casta parecia atravessar a todos indivíduos, pois se tratava de uma família 
urbana, mas afastada, o que provavelmente permite que consideremos estas práticas. 
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A precisa compreensão dos efeitos dessa produção intelectual do escritor 

permite que verifiquemos como a família do escritor ficou marcada por sua 

produção intelectual. A sua obra não só serviu como capital cultural que 

possibilitou a alguns descendentes a participarem dos mecanismos de cultura e 

dos aparelhos do Estado daquela colônia, mas também se constituiu em um 

modelo paradigmático para alguns de seus descendentes, que o imitaram na 

atuação em meio à escrita pública, especificamente pela produção de textos da 

imprensa periódica literária, bem como em outros temas e veículos. 

 Em se tomando as atividades profissionais exercidas pelos filhos de Júlio 

Gonçalves, contata-se que as mulheres normalmente se voltaram para o 

contexto familiar, enquanto os homens apresentaram histórias de destaque 

profissional, fruto evidentemente de uma dinâmica patriarcal e centrada no 

oferecimento da educação e de melhores oportunidades aos homens. 

Corroborando essa mesma ideia, é possível mencionar alguns dados sobre os 

filhos do escritor. Acerca dos homens, Caetano Francisco Claudio Eugênio 

(1869-1953) foi juiz da Relação de Goa, de Moçambique e de Lisboa, chegou ao 

Supremo Tribunal, foi deputado na Constituinte de 1911, um importante 

intelectual do período Repúblicado português; António João Frederico Carlos 

(1874-1924) fez a vida em Moçambique, foi diretor dos caminhos de ferro, editor 

de um jornal, casou-se com Maria do Carmo de Oliveira e Abreu; José Tomáz 

Heitor Gonçalves (1876-1897) trabalhava em uma repartição em Goa; Nuno 

Henrique Agostinho Simão Lourenço (1877-1968) foi funcionário comercial e 

viveu em Angola, Moçambique e Goa, casou-se com Ana Preciosa Hilaria Aurélia 

da Cunha Gomes; Francisco José Justino (1883-1966) foi funcionário fiscal na 

Guiné e em Lisboa; António Augusto Artur Pedro (1889-?) foi jornalista e 

funcionário público em Goa; Vasco Fernando Raul (1894-1921) viveu em Lisboa 

e em Moçambique. De Luis de Gonzaga Victor Bartolomeu (1874-1956), jurista 

de renome que se casou com Ofélia Elzilda de Peres Ramos e Luís Manoel Júlio 

Frederico (1881-1963), avô de Mário Cordeiro, centro das memórias sobre a 

família de Júlio Gonçalves. 

Sobre as mulheres, só foi possível identificar, quando muito, com quem 

se casaram: Maria Matilde Honorina Leonor (1878-1973) casou-se com o 
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advogado José Maria Pereira e viveu em Lisboa; Luzia Raquel Aurélia (1879-

1971) casou-se com Carlos Alberto de Melo; Mariana Henriqueta Clotilde 

Leopoldina (1870-1894) casou-se com o capitão António Sebastião Nascimento 

da Costa; Ana Clara Valentina Elvira (1888-1940) casou-se com o cirurgião 

António José Lobo e viveu sempre em Goa. Nada pudemos saber sobre Maria 

Luísa Elvira, (1872-1873). 

A observação dos caminhos profissionais da família Gonçalves, 

associada às condições historicamente já referidas da colônia, nos permite inferir 

que, por conta da melhor educação formal que os goeses das castas mais altas 

conseguiam adquirir, se comparada com a formação das elites de outras 

colônias portuguesas naquela altura, era comum o expediente de formar 

advogados provisionários e empregando a imprensa periódica como espaço de 

formação intelectual, estes se tornavam opções evidentes para ocupar cargos 

em funções burocráticas no espaço colonial, como em Moçambique, em Angola, 

na Guiné etc. Paralelamente ao costume de utilizar as alianças de casamentos 

para manter o prestígio de uma determinada família em Goa, havia uma 

predisposição de encaminhar os filhos a fazerem parte de alguma instituição 

estatal, sobretudo do judiciário. Foi assim que os goeses passaram a constituir 

parte importante do corpo de altos funcionários da administração colonial 

portuguesa, muitas vezes sendo tomados, e tomando a si mesmos, como 

protagonistas e não vítimas do colonialismo lusitano dos séculos XIX e XX.  

A produção intelectual de Júlio Gonçalves pode ter tido influência nos 

caminhos dos seus descendentes, de modo a que podemos inferir a dimensão 

do prestígio que o contista teve em Goa e talvez como um exemplo da 

materialização, em sua família, da assimilação da elite cristã natural à metrópole 

portuguesa. Se por um lado isso representou a negação da identidade indiana 

dessa elite, por outro contribuiu para a afirmação da cidadania desse grupo 

social no âmbito colonial, abrindo oportunidades para que se afirmassem cultural 

e politicamente. Essa afirmação terá, em um futuro próximo, grande relevância 

na revisão que realizarão de sua identidade indiana, sobretudo no campo da 

literatura, com a valorização de suas matrizes culturais hindus, mas também no 

campo da política, com segmentos que irão repensar sua condição colonial.  
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Júlio Gonçalves morreu aos 50 anos, deixando vasta produção intelectual 

e atuação marcante na burocracia estatal, além de uma carreira destacada como 

advogado e professor. Seus restos mortais, que primeiramente estavam no 

Cemitério de Santa Inês, foram trasladados para a Capela da Boa Morte na Igreja 

da Piedade, local de origem de sua família.  

 

2.3 Os modelos intelectuais de Júlio Gonçalves: entre os de dentro 

e os de fora 

 

Falar sobre as escolhas intelectuais de Júlio Gonçalves, bem como de 

toda a juventude goesa que participou da dinâmica cultural do cenário colonial 

do século XIX, demanda que venhamos a conhecer os múltiplos atores que 

mobilizaram os interesses desses jovens, fazendo com que a renovação da 

imprensa periódica local fosse encabeçada por escritores e iniciativas também 

locais. Todavia, a presença de escritores e intelectuais portugueses em Goa 

promoveu um estreitamento dos laços entre as elites locais goesas e o meio 

intelectual metropolitano, sobretudo a partir do século XIX. Esses foram os casos 

do poeta português Tomás Ribeiro e do historiador Cunha Rivara. 

O envio de personalidades do mundo das letras ao ultramar não é 

exclusividade dos oitocentos, pois sempre fora prática corrente. Camões e 

Bocage fizeram sua passagem pelas terras goesas. Entretanto, o contexto e o 

modo como foram mandados à Índia não permitiram que obtivessem o prestígio 

que seus congêneres posteriores conseguiram. 

Outros dois escritores – dois grandes poetas, Camões e Bocage 
– muito maiores de facto do que Tomás Ribeiro – tinham já estado 
em Goa, mas esta não falhou em maltratá-los. Eram grandes 
demais para poderem ser bem recebidos, e não tinham o prestígio 
de um cargo importante a apoiá-los. O mesmo aconteceu com 
cronistas e outros escritores, pois não parece que Diogo do 
Couto, Gaspar Correia ou Fernão Mendes Pinto tivessem sido 
particularmente bem acolhidos. (DEVI; SEABRA, 1971, p. 165) 

 

É preciso levar em consideração que Tomás Ribeiro chega em Goa já 

numa posição de prestígio, o que não ocorre com Camões e Bocage. No entanto, 
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o que importa assinalar é o sentido que essas ilustres presenças geraram com 

o decorrer dos séculos, já que, no século XIX, a história da presença dessas 

personalidades passou a ser lida pela elite letrada local como um capital 

simbólico importante para a colônia goesa, que a distinguia intelectualmente das 

outras. Além disso, quando escritores e intelectuais portugueses chegavam 

revestidos de cargos de importância, como foram os casos de Tomás Ribeiro e 

Cunha Rivara, suas atuações junto às letras ganham outro sentido, isto é, o de 

meio de ascensão para se angariar posições em meio ao aparelho burocrático 

metropolitano. 

 
Joaquim Heliodoro da Cunha Rivara (1809-1879), que veio à Índia 
como Secretário do Governo Geral, em 1855, e desempenhou 
essa elevada função algumas vezes foi “o mais douto europeu 
dentre os que têm aqui estado, no século XIX”, segundo escreve 
Ismael Gracias. “Antiquário erudito – continua o mesmo autor – 
que passava a maior parte do dia enclausurado nas bibliotecas e 
arquivos, humanista e paleógrafo, deixou uma grande cópia de 
contribuições para a história luso-oriental, assim como guiou com 
mão firme e benévola os juvenis espíritos que desabrocharam sob 
a sua paternal direcção no ensino, exercendo uma eficaz e salutar 
influência na evolução mental e literária de Goa. Era um 
trabalhador perseverante e infatigável. Percorreu uma grande 
parte do Hindostão, desde Diu até ao cabo Comorim, desde a 
costa de Malabar até a Choromândel, o que lhe permitiu ver os 
lugares, onde, em outras eras flutuou vitorioso o pendão das 
quinas, e coligir bastantes e curiosos subsídios. Com igual 
facilidade escrevia em português, latim, francês e inglês”. (DIAS, 
1963, p. 19) 

 

Cunha Rivara foi um dos mais importantes intelectuais a chegar à Goa no 

século XIX. Historiador de reconhecimento internacional já quando ali chegara, 

trazendo consigo preceitos já muito cultivados na Europa de valorização de uma 

história de base documental, ao modo de Alexandre Herculano, e interessado 

em observar tradições locais, sobretudo às linguísticas.  

Rivara participou proficuamente da vida intelectual de Goa daquela época. 

Escreveu no Almanaque Literário, exerceu a função de diretor da publicação em 

fascículos de O Arquivo Português Oriental e dirigiu O Cronista de Tissuary (jan. 

1866-jun. 1869, 4v.), ambas publicações impressas pela Imprensa Nacional de 

Goa, reproduzindo documentação histórica daquela colônia. Participou como 
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redator e diretor da revista do Instituto Vasco da Gama (Nova Goa, jan. 1872-

dez. 1875), fundada por ele, Tomás Ribeiro e Júlio Gonçalves, publicação de 

caráter histórico e científico, que estampou alguma matéria de interesse literário. 

Dela participaram ainda outros três nomes que colaboravam com a Illustração 

Goana, da qual falaremos posteriormente, Jacinto Caetano Barreto Miranda e J. 

F. de Sequeira e José Gerson da Cunha. 

Não é de pouca monta que Rivara tenha participado de alguns projetos 

junto a Júlio Gonçalves, inclusive escrevendo um texto de abertura para a 

Illustração Goana. É um indício de seu apreço pelo jovem editor, bem como a 

prova do apreço deste para com o historiador português. 

Rivara escreve para a Illustração Goana suas “Palavras de 

recomendação”, uma carta de 14 de janeiro de 1866, redigida em Pangim, 

endereçada aos colaboradores da revista, acentuando a vitalidade juvenil da 

publicação: “A Illustração é obra de mancebos; mas mancebos que estudam; e 

já isso é boa parte do seu elogio” (ILLUSTRAÇÃO GOANA, 1866, n. 15, p. 2). A 

maior parte dos colaboradores tinha idade entre 16 e 19 anos, com exceção de 

Filipe Neri Xavier, que já tinha 63, Bernardo Francisco da Costa, que tinha 43, e 

de Antônio João de Quadros, com 32 anos. 

Em tom sempre elogioso, Cunha Rivara recomendava que aqueles jovens 

se aperfeiçoassem, de modo a divulgarem e produzirem literatura para as 

próximas gerações, numa perspectiva de “progresso” literário, sendo este um 

primeiro passo desses incipientes intelectuais no mundo das letras. 

São os periódicos nestes nossos tempos ordinariamente a porta 
por onde entram no alcançar das letras os que se dedicam a 
cultivá-las com os seus escritos. A maior parte dos abalizados 
escritores modernos, começaram o seu tirocínio literário lançando 
timidamente alguns artigos nos periódicos. (ILLUSTRAÇÃO 
GOANA, 1866, n. 15, p. 2) 

 

A chamada de atenção para o caminho literário que começaria pelo 

periodismo assumia o peso de um reconhecimento advindo da metrópole. Sobre 

a consciência daqueles jovens goeses, podemos dizer que esse gênero de 

observação atuava como a certeza que faltava para que tivessem com todas as 

suas forças naquela empreitada. 
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Tomás Ribeiro veio substituir Cunha Rivara, que havia optado por se 

afastar de suas funções burocráticas para se dedicar à pesquisa. Segundo 

Vimala Devi e Manuel de Seabra: 

A outra visita que muito contribuiu para a renascença literária da 
Índia Portuguesa no século XIX foi a de Tomás Ribeiro. A ida 
deste famoso poeta à Índia como secretário do Governo – na 
verdade foi substituir Cunha Rivara, que se demitira para poder 
dedicar-se exclusivamente às suas investigações históricas – não 
podia deixar de causar grande alvoroço no ambiente 
tradicionalista de Goa, que mal começava a despertar para os 
problemas da arte e da cultura. Tomás Ribeiro era o grande bardo 
de D. Jaime, o lírico romântico de A Delfina do Mal, que as 
meninas flatulentas da época recitavam de olhos revirados nos 
saraus familiares. (DEVI e SEABRA, 1971, p. 165) 

 

A presença de Tomás Ribeiro resultou num movimento que já 

descrevemos no primeiro capítulo, em que a prática literária da poesia ganhou 

grande importância no contexto goês, porque se tratava de um escritor de 

literatura deste gênero com reconhecimento, com efeito diferente do olhar formal 

e acadêmico de Cunha Rivara.  

Vimala Devi e Manuel de Seabra afirmam que: 

Foi, na verdade, notável, o facto de dois homens como Cunha 
Rivara e Tomás Ribeiro terem ido a Goa praticamente na mesma 
época – levando a cabo uma obra importante de despertar 
vocações – ocupando ao mesmo tempo um dos mais altos cargos 
na hierarquia administrativa. Porque o cargo que 
desempenhavam deu prestígio às suas actividades literárias – 
sempre suspeitas aos olhos da sociedade semifeudal de Goa. 
(DEVI e SEABRA, 1971, p.165) 
 

O “despertar vocações”, que mencionam os críticos literários, são as 

marcas mais evidentes que esses intelectuais vão deixar no meio literário goês. 

Todavia, a inspiração intelectual de Júlio Gonçalves e da juventude goesa da 

segunda metade do século XIX não estava evidentemente, circunscrita aos 

galardões metropolitanos. Talvez um dos mais profícuos nomes de Goa fora um 

filho da terra, que obteve reconhecimento e fez escola junto aos escritores 

posteriores, como Júlio Gonçalves. 

Entre os escritores goeses, que carinhosamente se debruçaram 
sobre a antiguidade do nosso país, figura em primeiro lugar pela 
ordem cronológica, Filipe Neri Xavier (1801-1875 em Loutolim), 
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que deixou, entre várias obras de índole histórica, o Gabinete 
Literário das Fontainhas, uma revista mensal vinda a lume desde 
1846 a 1848 e o Bosquejo Histórico das Comunidades. Neste 
trabalho de inapreciável valor, afirma-se historiador erudito e 
consciencioso das nossas antiquíssimas associações agrícolas 
denominadas Comunidades e em Afonso Albuquerque 
descortinou o fino espírito organizador do ariano. No Bosquejo, 
Filipe Neri registra a origem e evolução do sistema comunal 
descrevendo miudamente as aldeias de Goa, a sua situação 
topográfica, orográfica e hidrográfica, os templos e outros 
monumentos que as embelezam, as lendas e tradições que 
acompanham a sua história local. (DEVI e SEABRA, p. 21) 

 

Neri Xavier exerceu outras funções em cargos públicos: nomeado oficial 

“supra numérico” em 1824, oficial “papelista” em 1838, chefe da seção do interior 

em 1845. De acordo com Aleixo Manuel da Costa (1997, p. 349), sua reputação 

foi reconhecida tanto na Índia como em Portugal pela intelectualidade e políticos 

da época. Foi o primeiro goês natural “sócio correspondente” da Academia das 

Ciências de Lisboa. Em muito contribuiu para a história da Índia portuguesa, 

considerado o “maior herdeiro” e melhor discípulo de Rivara (COSTA, 1997, p. 

350). Segundo Artur Teodoro de Matos,21 no entanto, Neri Xavier teria tido um 

percurso intelectual bastante autônomo de Rivara, tendo em vista que já era um 

historiador renomado quando o antigo bibliotecário de Évora ali chegou. Rivara, 

sim, teria encontrado terreno fértil em meio aos intelectuais que se reuniam em 

torno de Neri Xavier, acabando por formarem uma importante parceria. 

Neri Xavier deixou uma contribuição bibliográfica expressiva, de teor 

historiográfico, tendo contribuído em diversas publicações periódicas, tais como: 

Folhinhas Eclesiásticas, com dados históricos e estatísticos sobre a Metrópole 

de Goa, para os anos de 1840, 1841, 1842 (até 1845); O Tirocínio Literário (Nova 

Goa, 1862-1863); Boletim do Governo, com publicações entre os anos de 1847 

a 1871; Almanaque de A. L. de Figueiredo, de 1865 a 1868; Almanaque de 

Antônio Felix Pereira, em 1869, Almanaque de Cristóvão Pinto, em 1870. Além 

destas, podemos citar um vasto conjunto de publicações pela Imprensa 

Nacional, em Nova Goa, como: Bosquejo histórico das comunidades das aldeias 

                                                             
21 Essa informação é proveninete de debate promovido na VIII Reunião do Projeto Temático Pensando 
Goa, em outubro de 2017, quando o professor Matos proferiu palestra sobre o Gabinete Literário das 
Fontainhas.   
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dos concelhos das Ilhas, Salsete, e Bardez (1852); Série cronológica dos vice-

reis e governadores gerais do Estado da Índia (1852); Código dos usos e 

costumes dos habitantes das Novas Conquistas em português e marata (1854); 

Resumo histórico da maravilhosa vida, conversões, e milagres de S. Francisco 

Xavier, apóstolo, defensor, e patrono das Índias (1859); Relatório e catálogo da 

exposição industrial da Índia Portuguesa, Nova Goa, 1861 (COSTA, 1997, v. III, 

p. 351-356) e Nobiliarquia Goana: ou catálogo das pessoas que depois da 

Restauração de Portugal em 1640, até ao ano de 1860 têm sido agraciadas pelos 

soberanos, com diversos graus do foro da nobreza e fidalguia (1962). No ano de 

1901, em Goa, foi comemorado seu centenário, cujo destaque foi a colocação 

de uma lápide, em sua homenagem, em sua antiga casa no bairro das 

Fontainhas. 

Seu percurso intelectual é talvez, de todos aqui citados, aquele que mais 

marcas deixou em Júlio Gonçalves, pois, além de participar diretamente na 

Ilustração, estabeleceu com ele parcerias em outras revistas. Ademais, o modo 

como Júlio Gonçalves concebeu a Illustração Goana é devedor da influência do 

velho mestre historiador, pois, assim como o Gabinete Literário das Fontainhas 

se concentrava principalmente em textos historiográficos com pequenas 

matérias literárias, o jornal de Gonçalves se debruçava sobre a matéria literária 

e publicava alguns textos de base histórica, ou seja, há uma nítida adaptação da 

publicação às características de Júlio Gonçalves, como um publicista mais 

interessado na divulgação cultural vinculada às belas letras, associadas à 

construção do gosto dos leitores. 

As figuras intelectuais de Filipe Neri Xavier, Cunha Rivara e Tomás 

Ribeiro foram referências para a sociedade letrada goesa de língua portuguesa, 

como menciona Garmes (2004, p. 82-83), em autores como Miguel Vicente de 

Abreu, José António Ismael Gracias, António Anastácio Bruto da Costa, Manuel 

José G. Saldanha, Caetano F. de Sousa, Casimiro Cristóvão Nazaré, Raimundo 

Agapito Torres e Dias, Inácio Caetano de Carvalho, Cristóvão Aires, destacando-

se aqueles que participaram diretamente da Illustração Goana, como Jacinto 

Caetano Barreto Miranda e José Gerson da Cunha. 
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2.4 Um publicista da literatura e da cultura em Goa 

 

Nesse ponto, percebemos que a análise da carreira de Júlio Gonçalves, 

seja literária ou no campo educacional ou institucional, permite estabelecer um 

conjunto de referências que podem servir para caracterizar um modelo de 

intelectual organicamente relacionado com a lógica colonial.  

A formação e os interesses do autor estavam intrinsecamente ligados às 

condições de produção e ao contexto das letras goesas, que, por sua vez, se 

ligava fortemente aos interesses dos portugueses em Goa, sem deixar, no 

entanto, de abrir brechas para a afirmação dos valores e expectativas da 

comunidade letrada local.  Segundo Aleixo Manuel da Costa, Júlio Gonçalves 

teve um percurso bastante profícuo no âmbito da administração colonial: 

Em 1871, foi eleito vogal da Câmara Municipal e, em seguida, 
escolhido para síndico da Santa Casa da Misericórdia de Goa e 
do cabido da Sé. Em 1869, quando Rebelo da Silva deu uma nova 
organização à instrução pública no Ultramar, Júlio Gonçalves foi 
escolhido para fazer parte da junta inspectora do ensino, no 
Concelho das Ilhas e na qual serviu por oito anos. Em 1879, foi 
nomeado delegado do governo para inspecionar as escolas do 
ensino primário. No mesmo ano foi comissionado pelo governo 
para examinar a administração e gerência bem como a 
escrituração das corporações tuteladas, como as Câmaras 
Municipal e Agrária, comunidades agrícolas, confrarias e fábricas; 
introduziu nelas vários melhoramentos, merecendo aplauso do 
Governador que assim o afirmou no seu relatório ao ministro. 
Como vogal da Comissão de estudos que precederam os 
decretos-leis de 14, 15 e 16 de dezembro de 1880 sobre 
particularidades indianas, foi individualmente louvado por tal 
serviço, em portaria régia de 17-II-1879. Foi relator do 
regulamento das comunidades das aldeias, de 1882, serviço de 
que foi louvado por portaria do governo de 20-X-1880. Foi 
professor de filosofia, história e economia política do Liceu de 
Nova Goa e, desde 1888, diretor da Biblioteca Nacional. Redigiu 
o “Código dos usos e costumes hindus de Goa” [...] (COSTA, 
1997, p. 107-108)  

 

Um olhar cuidadoso sobre os acontecimentos narrados por Aleixo Manuel 

da Costa nos permite inferir algumas ideias acerca da vida intelectual, os 

interesses e os espaços de que Júlio Gonçalves fez parte, constituindo uma 

dinâmica que pode colaborar na organização de um perfil complexo sobre ele e 
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sua geração de escritores e pensadores goeses, dado que pode ser tido como 

um paradigma. Olhar para tal aspecto significa buscar compreender o perfil 

dessa produção letrada e, segundo Vimala Devi e Manuel de Seabra (1971, p. 

139), entender as condições históricas daquela colônia, que se mostravam 

propícias à expansão da intelectualidade goesa em direção a uma arte 

caracteristicamente sua. 

Homem relacionado com a colônia naquilo que remetia ao ensino e à 

administração pública, funções que guardavam em si intrínseca relação com os 

aparelhos estatais e de cultura, conduzem o percurso intelectual de Júlio 

Gonçalves, como já foi observado, para a manutenção de mecanismos de 

continuidade de uma cidadania relacionada ao status quo colonial, mas que 

revelam também a afirmação das peculiaridades de sua identidade goesa. 

 

2.5 Tempos de Illustração Goana: a entrada no mundo intelectual 

goês  

 

Como já foi detidamente tratado no primeiro capítulo deste trabalho, a 

Illustração Goana foi um marco editorial nas letras goesas, o qual se consolidou 

como um tipo de polo mobilizador de autores e espaço para o debate literário do 

período. Nas palavras de Aleixo Manuel da Costa: 

Júlio Gonçalves colaborou em vários periódicos e almanaques do 
país e na revista Instituto Vasco da Gama. Fundou e redigiu 
durante dois anos, a revista literária Illustração Goana arquivando 
nela as primícias de alguns dos melhores talentos da geração que 
despontavam para os rudes combates da vida. “Tão elevado, 
correcto e exacto era o seu estilo, tão copiosa a sua erudição, tão 
finíssimo e são o critério que presidia às produções do seu culto 
espírito, que um notável funcionário europeu, num brado de 
merecido entusiasmo lhe chamou – o Herculano de Goa” 
(Pascoal J Gomes, Oração Fúnebre, 1896). Foi sócio da 
Academia das Ciências de Lisboa, da Sociedade de Geografia de 
Lisboa, do instituto de Coimbra, do Instituto Vasco da Gama e da 
Associação dos Amigos das Letras, de Bombaim. (COSTA, 1997, 
p. 108)  
 

O “Herculano de Goa”, segundo Pascoal J. Gomes, justifica esse título 

pelo conjunto de sua obra e pela multifacetada sequência de interesses que 
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manifestou durante sua vida. Como mencionado, é possível identificar sua 

participação intelectual nas letras goesas desde os dezessete anos de idade, em 

1864, quando escreve textos para o periódico O Ultramar, assim como publica 

seu Ensaio Histórico de Portugal - Apontamentos cronológicos, históricos e 

genealógicos dos reinados dos soberanos de Portugal, colhidos de diversos 

autores, coordenados em tabelas com notas ilustrativas e duas palavras sobre a 

história antiga de Portugal, e sobre a sua grandeza e decadência e também o 

Tratado elementar de estatística, escrito em artigo para o Jornal Encyclopédico 

pelo comendador Cláudio Lagrange M. de Barbuda, e extraído para o uso das 

escolas, ambos publicados em Margão, na Tipografia de O Ultramar. No mesmo 

ano, cria e passa a dirigir a mais importante revista literária até então, a 

Illustração Goana.  

Para compreender as múltiplas dimensões do trabalho de Júlio Gonçalves 

na Illustração Goana, podemos fragmentá-lo segundo seus objetivos como 

editor, como autor de não ficção e de ficção, pois dessa maneira conseguimos 

abranger um panorama mais profícuo. 

Como referido, o início da carreira de Júlio Gonçalves na imprensa 

periódica não se deu apenas com a Ilustração, mas com algumas participações 

em mesma época n’O Ultramar, demonstrando que o interesse pelo universo 

letrado se manifestou muito cedo em sua vida. A publicação de seus textos em 

um jornal de circulação considerável para os padrões coloniais do século XIX, 

como era o caso de O Ultramar, pode ser ilustrativa de dois aspectos 

interdependentes: seu fácil acesso aos círculos intelectuais locais; o domínio 

desse jovem de algum tipo de saber que justificasse o interesse sobre suas 

publicações.  

O Ultramar era um veículo relacionado aos brâmanes católicos, um fator 

que, levando em conta os modos como a sociedade goesa se organizava, não 

pode ser ignorado. Esse primeiro pertencimento parece ter sido importante para 

a construção de laços intelectuais importantes aos projetos desse jovem.  

Duarte D. Braga e Hélder Garmes (2006, p. 134) designam o momento 

histórico no qual se circunscreve a Illustração Goana de “primeira geração” de 
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escritores goeses, como o primeiro romancista goês, Francisco Luís Gomes, ou 

o próprio Júlio Gonçalves, que tinham necessidade de constituir um contexto de 

produção e o hábito de leitura: 

Considerando que desde 1840, e sobretudo a partir de 1860, se 
desenvolveu em Goa um circuito de escrita laica e amena em 
língua portuguesa, publicado na imprensa comum, nos jornais 
literários e nos almanaques, pode-se argumentar que os autores 
goeses do princípio do século XX constituem uma “segunda 
geração” dentro do sistema literário local em português [...]. 
Recorde-se que coube àquela a que chamamos “primeira 
geração” de autores, a de meados de oitocentos, a tarefa de 
cultivar hábitos de leitura entre a população goesa, moldando-se 
por simbiose o gosto do público e o desenvolvimento dos talentos 
locais. (BRAGA e GARMES, 2016, p. 135) 
 

Assim, para compreender o modo como se pensava uma publicação 

artística como o periódico editado por Júlio Gonçalves, devemos considerar a 

dificuldade de mapear os interesses do público leitor. Dessa forma, 

personalidades como nosso autor concebiam, provavelmente, suas publicações 

segundo seus próprios gostos e valores, fundamentados, provavelmente, em 

artigos, livros e manuais literários provenientes da Europa, no intento de cultivar 

o gosto e obter algum reconhecimento intelectual com a respectiva publicação.  

Fundada em modelos provenientes do eixo Portugal-Brasil, como vimos 

no primeiro capítulo, a Illustração Goana publicava frequentemente, além de 

literatura, política internacional, biografias, textos e estudos históricos, entre 

outros gêneros. Entre os mais de quarenta textos que o contista publicou nesse 

veículo, encontram-se biografias, bosquejos contendo críticas literárias, 

noticiário com as crônicas do mês, ensaios jornalísticos históricos e de 

perspectiva teológica, sem contar a introdução e o agradecimento e despedida 

do periódico. 

Apenas como exemplo, Júlio Gonçalves publicou ali diversas biografias, 

como as de: “Bernardo Peres da Silva”, “Joaquim Mourão Garcez Palha”, “Paulo 

Antônio Dias da Conceição”, “Francisco Antônio de Lemos”, “Joaquim Filipe da 

Piedade Soares”, “Sebastião Salvador Batista Canã”, “O marechal Corrêa”, 

“José Maria dos Remédios”, “Isidoro Emílio Batista”, “Agostinho Antonio 
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Collaço”, “Francisco Salvador Gomes”, “O conde do Rio Pardo”, “Exéquias ao 

finado C. de Torres Novas” e “Antônio de Sá”.  

Já no âmbito da literatura, sua presença se dividia entre matérias de crítica 

literária, como seus “Bosquejos literários” e textos ficcionais e poéticos.  

A escolha desse modo diversificado de organização da publicação tinha 

como origem a formação do público que se interessaria por produções, segundo 

Hélder Garmes, de “vulgarização” de conhecimento, em função de atingir o que 

entendiam ser um alto grau de “civilização” (2004, p. 35), que, como podemos 

perceber pela leitura, preocupava-se com expor conhecimentos úteis aos 

leitores, ao mesmo tempo que se interessava por entretê-los. 

Tal como aqui escrevemos, o exercício intelectual da juventude goesa do 

século XIX, nesse periódico, passava pela escrita pública em duas áreas 

distintas: a literatura ficcional ou poética, e a escrita não ficcional, sendo que esta 

poderia passear por uma infinidade de caminhos, como a política, a crítica de 

arte ou mesmo a notícia, no sentido que hoje atribuímos a essa palavra no 

campo jornalístico. 

 

2.6 Homem de ideias e ações: produções não literárias de Júlio 

Gonçalves  

 

Elencando os textos da Illustração Goana de não ficção de Júlio 

Gonçalves temos: “Introdução”, “Bernardo Peres da Silva”, “Joaquim Mourão 

Garcez Palha”, “Cristo e a redenção (carta escrita a J. F. de Albuquerque)”, “A 

literatura e as nações (“Bosquejos literários”)”, “Paulo Antônio Dias da 

Conceição”, “Francisco Antônio de Lemos”, “Joaquim Filipe da Piedade Soares”, 

Sebastião Salvador Batista Canã”, “O marechal Corrêa”, “Algumas palavras 

sobre a imprensa”, “José Maria dos Remédios”, “Isidoro Emílio Batista”, 

“Agostinho Antonio Collaço”, duas crônicas bibliográficas, “Narração da 

inquisição de Goa, de Mr. de Dellon, versão com notas e acrescentamentos do 

sr. M. V. de Abreu” e “Descrição do coqueiro, arequeira, arroz e moedas de Goa, 
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pelo sr. Filipe Neri Xavier”, “Francisco Salvador Gomes”, “O conde do Rio Pardo”, 

“Exéquias ao finado C. de Torres Novas”, “Antônio de Sá”, “Agradecimento e 

despedida” e dez crônicas na seção “Crônica do mês”. 

Desse modo, com objetivo claro de montar um perfil intelectual de Júlio 

Gonçalves, analisaremos sua produção, tanto ficcional quanto não-ficional, pois 

quando associadas aos interesses demonstrados em sua biografia e seu 

contexto de produção, poderemos compreender sua obra de forma mais 

complexa e completa. 

 

2.7 Júlio Gonçalves e a escrita na Illustração Goana  

 

No início de sua participação na revista illustração Goana, especialmente 

na “Introdução”, conseguimos perceber seu interesse em publicar um periódico 

comprometido com a liberdade, de modo a sair do “obscurantismo” de outrora, 

como se, desse momento e com essa publicação, fosse consolidada a entrada 

daquela sociedade em outra dinâmica, metropolitana e cosmopolita. Assume, 

com o periódico, o intento de divulgar aquilo que antes apenas era exclusividade 

de poucos indivíduos. Afirma que: “Acaba aqui a missão das palavras. A missão 

das obras começa agora” (GONÇALVES, ILLUSTRAÇÃO GOANA, 1864, p. 2). 

 

2.7.1 Seção biográfica: entre os ícones e os símbolos da juventude 

goesa 

 

A seção biográfica correspondia às biografias de personalidades que por 

ventura tiveram alguma relação com a história goesa ou da metrópole. A forma 

de fazê-lo segue o modelo do Panorama ou da Revista de Brasil e Portugal, que 

sempre apresentavam uma figura artística ou intelectual importante em cada um 

de seus números. É fundamental salientarmos que a seção de biografias que 

Júlio Gonçalves produziu na Illustração Goana não é o único espaço do periódico 

que abrigava textos com essas características. Estes podiam fazer parte também 
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de “Chronicas Históricas”, “Notícias Históricas” ou textos publicados fora de 

qualquer seção específica.  

Centrados nos escritos de Júlio Gonçalves da seção de Biographias da 

revista Illustração Goana, podemos perceber que o critério da escolha dos 

nomes pode inicialmente ser associado a personalidades de destaque nas mais 

diversas áreas. No entanto, quando nos aproximamos de modo mais criterioso, 

percebemos que há primazia de personagens do mundo goês, entre 

portugueses e naturais. Além disso, destaca-se o modo como as vivências 

dessas pessoas são descritas, enfatizando suas condutas progressistas. Júlio 

Gonçalves carregava nas tintas que demarcavam a singularidade, o heroísmo e 

a novidade desses homens. 

A seleção de tais biografias evidencia o projeto de nosso autor de 

conceber um horizonte no qual a juventude goesa católica pudesse reconhecer 

sua própria história a partir de exemplos de sucesso, com os quais pudessem se 

identificar e se orgulhar. Liberalismo, participação política, alta formação 

intelectual e reconhecimento internacional são aspectos reiteradamente 

associados aos biografados. Dessa forma, aquelas vidas poderiam ser 

transformadas em modelos a serem seguidos, ressignificando, enquanto 

protagonistas, o lugar social daquela elite e reforçando suas bases para sua 

ascensão junto à máquina colonial. 

Não é irrelevante que a primeira biografia apresentada por nosso autor, 

dividida em várias partes (ANEXO A), tenha sido a de Bernardo Peres da Silva. 

Pela maneira como Júlio Gonçalves apresenta seu biografado, conseguimos 

depreender o quanto se empenha para fazer do liberalismo uma bandeira junto 

à juventude local. Ao valorizar a nomeação de um natural como governador, 

enfatiza a importância que o liberalismo teve para dar voz e vez a uma 

representação verdadeiramente goesa junto à metrópole, fazendo de Peres da 

Silva uma espécie de mito do liberalismo de verve goesa. Era, sobretudo, um 

convite aos jovens para que o imitassem, o que só seria possível em uma 

monarquia constitucional e liberal. 
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Segundo Júlio Gonçalves: “Em Bernardo Peres da Silva, como em todos 

os espíritos grandes, que passaram pelas phases tumultuosas da governação, 

houve dois distintos – o pensador e o estadista” (GONÇALVES, ILLUSTRAÇÃO 

GOANA, 1864, n. 2, p. 3). Este “Espirito grande” seria, aos olhos de nosso 

biógrafo, um exemplo do pensamento progressista e de maior participação nos 

destinos políticos da colônia. Assim, biografar Peres da Silva respondia a um 

mecanismo duplo de afirmação de suas próprias posições, já que com isso 

defendia um modelo político e sua identidade de grupo.  

Na biografia que realiza de Francisco Antonio de Lemos (ANEXO A), Júlio 

Gonçalves apresenta alguns dos seus critérios para eleger um biografado: 

[...] oficial do exército, professor, estadista, e diretor, que foi, da 
nossa escola mathemática e militar, foi um dos homens 
prestantes, que na pátria chegaram a attingir aos primeiros 
lugares, com respeito e admiração do público. O paiz deveu-lhe 
serviços prestados com um amor entranhado, e com uma austera 
dedicação. 
Os homens que passaram na terra com affeições sinceras, – os 
homens que terminaram a existência legando de seus nomes 
memorias virtuosas, – os homens que foram no seu paiz os 
valentes operários do progresso, têem direito a todas as corôas 
que a posteridade lhes pode tecer, e tacitamente ahi exigem da 
pátria uma lembrança tardia. (GONÇALVES, ILLUSTRAÇÃO 
GOANA, 1865, p. 1) 

 

Homens que serviram ao país, que alcançaram lugar de destaque, que 

ganharam fama e respeito do povo, honestos, virtuosos, enfim, o perfil idealizado 

de um político legitimamente eleito dentro do modelo liberal. Já estava longe do 

perfil do político da monarquia absolutista: nobre, poderoso, repleto de privilégios 

que não derivavam de seu caráter, mas sim de sua posição social ou de sua 

proximidade ao rei.  

Outro aspecto da escolha de seus biografados, relaciona-se à sua 

vinculação com o espaço colonial. Aparentemente obrigatória, não se dava 

necessariamente pelo nascimento, aceitando que a pátria se alargava desde a 

metrópole até a colônia, tal como era o discurso oficialmente defendido pelo 

Império Português. Desse modo, Júlio Gonçalves não acentua essa separação, 
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uma vez que manifesta uma concepção alargada de pátria, mas mesmo os 

nascidos na metrópole tinham que cumprir um papel relevante na colônia.  

O destaque para figuras dos campos militar, jurídico e político mostram-

se constantes no periódico. Por exemplo, o interesse e o prestígio que se dava 

à carreira militar em Goa no século XIX eram compreensíveis, visto que em seu 

entorno se materializava um campo de disputa entre a elite local nativa católica 

e os descendentes, sendo que estes últimos tinham a primazia sobre esses 

postos, como afirma Pedro Avelar (2012, p. 36).  

Para além desse universo, o plano jurídico e político ganhava as páginas 

do periódico com o elogio à grandiosidade que certos nomes conseguiram obter, 

como o do jurista setembrista Joaquim Filippe da Piedade Soares (ANEXO A). 

O artigo visa a acentuar as suas qualidades no exercício profissional e sua 

origem goesa: 

Aquelle nome, que hoje vem presidir às primeiras páginas do 
jornal, não he só um nome: – he uma história. He uma página 
brilhante de recordações populares, he um capitulo solto das 
chronicas patrícias, he um symbolo illustre da geração que airosa 
passou, – se um nome de vulto pode resumir em si cada uma 
destas coisas, – se tal nome pode ser aos olhos do futuro essa 
página, esse symbolo, esse capitulo. 
Quando apareceu na scena publica, denunciado desde o berço 
pela natureza, – quando a natureza o foi seguindo, foi o 
robustecendo, e levando sucessivamente, até aos mais 
explendidos luzires da intelligência, – quando viveu depositário 
exclusivo das sympathias do povo, ídolo constante das 
venerações, objeto predilecto dos seus sufrágios; – e se ao cabo 
repentinamente feneceu, passou rápido, como o clarão do 
meteoro offuscador, e todas as visitas, todos os corações, todos 
os sentimentos – a dôr pública, a mágoa sincera, a tristeza 
pungente, – se tudo acompanhou, documento d’uma grande 
sympathia, aquella sentida passagem, – que mais he preciso para 
que um tal nome mereça um testemunho litterário, leve mas 
sincero, – aqui dentro dos estreitos limites que á tão nobre fim 
consagramos? que mais lhe falta, para que lhe dediquemos, neste 
lugar, um óbolo de reconhecimento dictado pela consciência e 
pela justiça? pode tecer, e tacitamente ahi exigem da pátria uma 
lembrança tardia. (GONÇALVES, ILLUSTRAÇÃO GOANA, 1865, 
p. 1-2) 

 

O tom grandiloquente e laudatório assume a função de oferecer a justiça 

necessária para que se reconheça efetivamente a grandiosidade das ações de 
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seu biografado, contrariamente à ausência de interesse que, segundo o biógrafo, 

a sociedade o relegou. O interesse singularizador, que, de antemão, já estaria 

implícito na biografia, é ampliado pelo modo laudatório de marcar o destino único 

e valoroso desse homem, que teria prestado grandes serviços aos goeses, mas 

não obteve o reconhecimento que merecia em vida. 

Os valores românticos, como o nacionalismo e a constituição de um tipo 

de heroísmo que supostamente não fora reconhecido nesses personagens, 

parecem presentes mesmo nesta sessão não ficcional. O autor se vale de uma 

carga sentimental marcante para mostrar que seus biografados foram homens à 

frente de seu tempo e que se mostraram coerentes com a sua história e valores 

até o fim de suas vidas, muitas vezes injustiçados pelo quase esquecimento. Daí 

louvar estes nomes. 

Pensando na dinâmica goesa do século XIX e interessado em retratar 

indivíduos em múltiplas frentes de importância para a colônia, Júlio Gonçalves 

não poderia se furtar à necessidade de retratar clérigos católicos. Escreve, por 

exemplo, sobre o padre Sebastião Salvador Baptista Canã (GONÇALVES, 

ILLUSTRAÇÃO GOANA, março, 1866, p. 1-6), um intelectual que atuou tanto no 

mundo eclesiástico quanto político, chegando a deputado (ANEXO A): 

Em 1858 tiveram lugar as eleições suplementares de deputados. 
Dois filhos da nossa terra disputavam o honroso diploma, que 
deveria sair da urna – eram ilustres ambos, ambos 
recommendados por seus préstimos, ambos credores de 
sufrágios populares, ambos sympathicos e queridos igualmente, 
Baptista Canã e Francisco Gomes. 
Effetuou-se a eleição sem estreito, sem acto algum que 
trapaceiasse o voto popular, que então não era ainda a força o 
supremo recurso da intolerância, e o verdadeiro falseista dos 
sentimentos confessados ante a urna. 
A renhidez, pois, do combate só lustrara mais, o diploma do 
vencedor e mais ennobrecera a derrota do vencido. Triumphou o 
nome de Canã. – Estava, pois deputado da nação. – As bênçãos 
dos seus eleitores acompanharam-o aos salões das cortes. 
Brilhante foi a estreia parlamentar do padre Canã. Desde que a 
Índia portuguesa começou a mandar para as camaras os seus 
representantes; muitos filhos nossos já ali tinham estado, 
robustamente prestimosos, e assíduos nos negócios que 
advogavam, e nas causas que defendiam. Poucos, porém, como 
elle se fizeram apreciados pela elegância da phrase, e d’uma 
dicção prompta, fácil e simples. (GONÇALVES, ILLUSTRAÇÃO 
GOANA, março, 1866, p. 5) 
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Na passagem, talvez de modo mais explícito que em outras até aquele 

momento, a afirmação política era o pano de fundo dos escritos biográficos, 

como percebemos, uma vez que Júlio Gonçalves se valia desse espaço para 

enfatizar os preceitos do liberalismo e da democracia representativa, que mais o 

interessavam. Além disso, o tipo de vinculação que constantemente estabelece 

entre os indivíduos de destaque no mundo intelectual com o espaço político 

parece evidente, como se existisse uma continuidade entre um contexto e o 

outro, algo que já havíamos comentado sobre a forma que a participação na 

escrita pública se relacionava com o exercício político.  

A meritocracia é um critério caro à ideologia capitalista ocidental e era 

agenciada constantemente por Júlio Gonçalves para marcar a ascensão e o 

sucesso singular de alguns biografados, sem contar a vontade de destacar o 

mérito local e a importância de percursos de mérito para a vida local. O autor se 

mostra interessado em demonstrar que seus conterrâneos goeses, se tivessem 

o talento necessário, conseguiriam ascender aos mais altos postos. Chama a 

atenção o modo como nosso autor opta por desconsiderar conjunturas sociais 

complexas e tratar a história de forma a enfatizar o personalismo dessas 

retratações, retratando exclusivamente heróis.  

Vejamos esta passagem em que apresenta o Marechal Corrêa (ANEXO 

A): 

O Marechal Joaquim Manoel Corrêa da Silva e Gama não foi um 
desses homens, cuja vida se pode exboçar com dois rápidos 
traços. E ainda bem que nos não impomos a agra tarefa de seguir 
passo a passo a existência terrena de um homem, que foi rígido 
soldado do nosso exército, como activo campeão da nossa 
política. 
Seguindo no empenho de lembrar as reputações passadas, com 
direito à recordação hodierna, e à gratidão futura, mais um nome 
trazemos, e não poderíamos esquecêl-o! – Para a galeria dos 
dignos filhos de um povo, que não parece viver mas vegetar, cuja 
existência como povo he tão tristemente pacífica, quanto, como 
estado, he humilde e esquecida. 
Dos homens, que, como o marechal Corrêa, deixaram uma 
memória rica de feitos, sempre se deveria deixar que tão somente 
falassem os quadros singelos da trabalhoza vida, que essa 
singellesa então mais eloquente falaria do que os mil torneios da 
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arte que nós pudéssemos inventar, para florir esta pagina. 
(GONÇALVES, ILLUSTRAÇÃO GOANA, abril, 1866, p. 5) 
 

O discurso laudatório e a linguagem rebuscada pareciam ser esperados, 

dada a figura de prestígio elevado que ali estava sendo relembrada. O narrador 

assume a função de trazer à tona aquilo que supostamente foi escondido ou 

esquecido, mas que agora, de acordo com sua vontade, mostra-se, ou seja, um 

herói como Manoel Corrêa, que começa nos postos mais baixos e chega, por 

méritos próprios, ao título de Marechal. Seu percurso demonstra que há homens 

honrados em todos os grupos sociais locais.  

Certamente que o tom idealizador presente em Júlio Gonçalves se 

encontrava também em seus colegas de revista, inspirados no Romantismo e 

em sua eloquência característica. Todavia, certamente temos aqui uma 

reafirmação de ideário que fundamentava e fundamenta o liberalismo e o 

capitalismo, isto é, a possibilidade e responsabilidade que cada cidadão teria de, 

apenas com seus esforços e méritos, alcançar a glória que almejar.  

José Maria dos Remédios foi um importante juiz e procurador da Coroa, 

isto é, advogado que chegou ao posto de representante do Estado nos tribunais, 

um posto muito importante, além de político liberal de destaque em Goa, tal como 

Peres da Silva. Advindo das camadas menos abastadas, destoa daquilo que 

parecia ser recorrente nas personalidades biografadas por Júlio Gonçalves, nas 

quais predominava a presença de indivíduos de estratos sociais mais elevados. 

Se José Maria dos Remédios, nascido grande, por entre as 
rendas de um doirado berço e os afagos de nobres aias crescera 
com as vaidades da hierarchia, e subira assim aos primeiros 
lugares do estado, – não nos seria então tão digna de apreço e 
sympathia a sua memória como o experimentamos todos, com 
tel-o visto nascer pobre, filho de pais humildes, que somente fez 
do seu talento o diploma de nobiliarchia mais valiosa para se 
elevar à graduações distinctíssimas na sociedade, sem deixar de 
permanecer abaixo com a bonhomia e simplicidade com que 
nascera e que os foros da sua posição lhe não tinham alterado. 
(GONÇALVES, ILLUSTRAÇÃO GOANA, junho, 1866, p. 2)  
 

A valorização da origem “pobre” de Remédios, “filho de pais humildes”, 

funciona para não só reconhecer seu grande mérito, mas também para afirmar 

que todos teriam oportunidade para chegar onde ele chegou. Essa é uma das 
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máximas do liberalismo, no qual a ascencão social devira-se do talento 

individual, que poderia superar os condicionantes de casta, classe social, cor, 

redes de influência etc.  

José da Costa Campos é outro nome que vem a fazer parte da seara de 

biografados por Júlio Gonçalves, agora tomando ares diversos: 

Foi um dos mais belos períodos da nossa existência política, a 
época assignada pela acclamação de liberaes princípios entre 
nós, em 1821, e que continuou rica de peripécias até quasi o fim 
do segundo quartel deste século. 
Caracteres firmes e inabaláveis nos seus princípios, aquelles que 
mais figuraram n’aquelle brilhante período, sellado, na verdade, 
com o sangue dos nossos irmãos, mas que provou a escellencia 
da fé política dos nossos espíritos lúcidos, não raros então, são 
dignos de homenagem, e direi até de veneração da posteridade, 
como vultos nobilíssimos, que mais ou menos influencia 
exerceram nos acontecimentos daquela época, – e o coração se 
enche de uma doce satisfação, quando se presta, ou quando se 
vê prestar culto Á esses taes, que nos ennobreceram e 
distinguiram, ennobrecendo-se e distinguindo-se também elles. 
José da Costa Campos, foi um desses nomes gloriosos, que o 
tempo creou, envelheceu e destruiu, fazendo-o desapparecer de 
sobre a terra. 
Havia elle levado a sua abnegação e rigidez, por ventura um 
pouco ao excesso, para passar por cima das misérias políticas, 
que não puderam jamais enervar o seu animo. (GONÇALVES, 
ILLUSTRAÇÃO GOANA, junho, 1866, p. 1) 
 

José da Costa Campos (1801-1862) cumpriu um papel muito importante 

no âmbito da administração colonial. Proveniente de uma família que tinha larga 

tradição junto à elite política colonial, fez parte do 19. e do 20. Conselho de 

Governo da Índia, em 1840 e 1842, respectivamente, revelando-se, portanto, 

homem de confiança da administração colonial, mas que tinha sua base política 

na sociedade goesa. Além da homenagem ao político liberal, vale lembrar outro 

integrante da mesma família, Manuel Joaquim da Costa Campos (1829 -1883), 

que colaborava na Illustração Goana e que veio a ser uma dos mais importantes 

colaboradores e promotores de diversos periódicos goeses dos oitocentos, tendo 

depois trabalhado na Imprensa Nacional e como administrador-geral dos 

Correios de Goa (COSTA, 1997, v. 3, p. 288). Também se revela aqui uma certa 

endogenia da publicação, já que o biografado tem familiares entre os 

colaboradores da revista. 
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A imagem do biografado, tal como um símbolo de uma época ou um herói, 

se mostra recorrente nos escritos de Júlio Gonçalves, como já largamente 

referimos. Homens como José da Costa Campos, que são retratados como 

bastiões da política liberal, visam servir como exemplo crítico junto à juventude 

local. Sendo Costa Campo um luso-descendente, assim como o era o referido 

Macheral Correia, fica implícito que a disputa entre naturais e luso-descendentes 

não se dava em todos os campos, havendo uma forte aliança entre ambos em 

diversas frentes. 

À medida que a imprensa periódica ganha força, os homens associados 

a esse contexto passam a ser vistos como figuras importantes para a juventude 

local católica, de modo que também a busca por modelos intelectuais parecia 

enquadrar-se nessa lógica colonial. Júlio Gonçalves, quando escolhia os 

homens a serem biografados, buscava aqueles que pudessem atuar como 

modelos políticos e ideológicos no caminho da afirmação dos goeses, mas 

também modelos de conhecimento nos moldes europeus. 

Isidoro Emilio Baptista foi outra dessas sumidades intelectuais escolhida 

por Júlio Gonçalves em sua seção de biografias. O tom elogioso e idealizador, 

já recorrente nos outros biografados, aqui se manteve e se ampliou, pelo fato de 

ser uma personalidade relacionada ao contexto científico (ANEXO A): 

Os dons da intelligencia são na verdade uma grande riqueza, – 
para além de espinhosas áreas, ficam, porém, so seus doces 
fructos; – não se pode ir collhel-os sem passar por cima dos 
alcantis sangrentos, que lhes empecem o caminho. Das trevas da 
ignorância à luz da sciencia, da obscuridade do nada aos 
triumphos gloriosos do mérito, corre-se uma distancia longa, 
medida de palmo a palmo, de provação a provação, em 
incessante fadiga. O Homem de gênio poderá vencel-a à um 
passo talvez; mas no fim d’esse passo muitas vezes se tem 
achado um abysmo insondável. O gênio succumbe então; mas a 
ousadia basta-lhe para uma coroa, tão digna como a que cingiam 
os herois do capitólio, tão nobre como se deve ao destemido que 
se lança ao abysmo da sciencia, e morre vencendo. 
O homem disticto de quem hoje em rápidos traços, esboçamos a 
vida, pertenceu à essa plêiade de talentos, que se tem dedicado 
exclusivamente ao estudo da sciencia, e que passam a vida 
inteira com a fronte reclinada sobre os livros à bassa luz das 
candeias, que velam ao lado d’esses espíritos absortos no 
incógnito dos problemas que querem resolver, e hão de consumir 
a vida por obtêl-o.  
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Deixou sua pátria em verdes annos para ir ganhar na Europa os 
vastos conhecimentos, que com o trabalho e estudo pudera colher 
e pelos quaes os acadêmicos o apellidavam dicionário vivo, e os 
professores o admiravam como verdadeiro homem da sciencia. 
Quando tivera de dar tréguas aos brinquedos da infância para se 
entregar à profundeza do pensamento amadurecido pela 
juventude, só encontrara o talento por único patrimônio do mundo. 
Precisava, pois fazer delle o único recurso da sua vida, fonte 
simultânea da sua existência e da sua glória, fonte gloriosa da sua 
única ventura ambicionada sobre a terra. 
O talento quando sacode as algemas das trevas, acha sempre 
estreito o círculo em que respira. Neste ambiente que nos cerca, 
estreitíssimo e apertado não podia pois, respirar livremente o 
gênio feliz de Isidoro Emilio Baptista. Elle buscava 
incessantemente occasião de demandar um espaço, em que as 
suas faculdades tomassem um dilatado curso, espadanando-se 
contra os canhopos do oceano scientifico. (GONÇALVES, 
ILLUSTRAÇÃO GOANA, agosto, 1866, p. 1-2) 

 

A concepção de intelectual de Júlio Gonçalves é baseada em um modelo 

de enquadramento ocidental dessa categoria. Assim, como sujeito abnegado e 

dedicado, Isidoro abandonou Goa em direção ao espaço europeu, que se 

encontrava muito mais aparelhado para receber o desenvolvimento da ciência. 

A maneira com que o biógrafo retrata Goa como ambiente “estrito” e limitado 

vem a ilustrar o modo como concebia a colônia no âmbito acadêmico. Justifica-

se a aspiração metropolitana daquele intelectual que almejava ascensão ou 

enquadramento junto a alguma instituição junto à metrópole.  

O caminho profissional e intelectual de Isidoro Emílio Baptista (1815-

1863), que chegou a ser professor na Escola Politécnica de Lisboa a partir de 

1854 (COSTA, 1997, v.1, p. 85), foi singular em seus sucessos e 

reconhecimento, mas não era concebido como excepcional, pois era esse o 

horizonte traçado e esperado pela publicação para as expectativas da juventude 

goesa. 

Outro caso de homem da ciência, mas também da política, é o da biografia 

do Pe. Francisco Salvador Gomes: 

Natural da aldeia Navelim de Salcete, abrindo os olhos ao mundo 
em 8 de abril de 1792, filho de uma família honesta e distincta pela 
virtude, desde pequeno fora confiado à direção de um douto 
ministro do evangelho, que lhe soubera formar e amadurecer bem 
cedo o espirito, e o puzera em caminho dos triumphos cívicos que 
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depois devia conquistar, colhendo louros para com elles formar o 
brazão da família.  
Saindo dos primeiros estudos indispensáveis à todo homem, 
Salvador Gomes se dedicou ao curso das humanidades, e 
completando-os com felicidade, quis escolher para a sua 
profissão a medicina e aplicou-se effectivamente aquela sciencia, 
sob a direcção do físico-mor Miranda, pois que ainda nesse tempo 
não estava estabelecida, como sabem, nos estados da Índia, a 
escola médico-cirúrgica.  
Em 1813, com 21 annos de idade, completava seu curso, e em 
menos de quatro annos, dava taes provas da sua habilidade, que 
o vice-rei D. Manuel da Camara, em 10 de outubro de 1825 o 
nomeava substituto  do físico-mor do estado , cargo que exerceu 
por longos annos e no qual patenteou pronunciadamente a sua 
perícia. 
[...] 
Em 1835, mal assumindo a governança o prefeito do estado, 
aquelle liberal sôfrego de estabelecer na sua pátria o reinado da 
honra e da probidade, e que como por adivinhar os poucos, mas 
memoráveis dias que lhe cabiam da governação, se dava pressa 
em abater de um jacto, com o exaltamento que caracterizou 
aquellas épocas vertiginosas para os domínios portuguezes, e 
que foi a feição de todos os homens que nellas exerceram mais 
ou menos influencias nos negócios públicos, abater, dizemos, o 
domínio da venalidade e inaugurar um novo mais decente e 
conforme com os princípios rígidos que professava, e que haviam 
chamado à occupar o cargo de provedor da câmara de Salcete, 
lugar que apenas chegou a exercer por tempo de 2 mezes pela 
mudança das scenas politicas no nosso paíz. 
Quando se proclamou em Goa o Governo provisional, Salvador 
Gomes deu imediatamente a sua demissão de provedor, e nem 
quiz aceitar d’aquelle governo a nomeação de juiz das 
communidades que lhe fora enviada. 
Em 1837 se deu novo regime à administração pública do paiz, e 
de Portugal chegaram importantes providencias e medidas de 
reformas que precisavam ser postas em execução com o parecer 
de homens ilustrados, prudentes e de opinião justa. Francisco 
Salvador Gomes foi então chamado como membro extraordinário 
do conselho de governo, e saiu tão bem da sua espinhosa missão, 
que o governo o encheu de encômios, e a portaria que o exprimiu 
é o melhor testemunho do merecimento do distincto patriota. 
[...] 
Sem esperar, porém, pela gratidão popular Salvador Gomes não 
se esqueceu de deixar ao seu paiz, uma memoria viva do que foi, 
e o melhor legado que podia deixar ao povo, são seus filhos. Nada 
admira o elevado conceito que tem adquirido em curtos annos o 
sr. Francisco Luiz Gomes. É fructo d’aquella boa árvore, que, bem 
que tarde, não quisemos deixar de retratar rapidamente neste 
lugar. (GONÇALVES, ILLUSTRAÇÃO GOANA, novembro, 1866, 
p. 3-4) 
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Novamente, a temática da implementação do liberalismo em Goa retorna, 

mas agora sob o olhar de outra personalidade que teve importante descendência 

na literatura goesa de língua portuguesa. Francisco Salvador Gomes (1798 - ?) 

foi pai de Francisco Luiz Gomes, autor do primeiro romance goês de língua 

portuguesa, Os Brahamanes (1866), deputado de forte tendência liberal e 

importante intelectual do século XIX. Além de pai do renomado escritor, Salvador 

Gomes foi também “o primeiro administrador do concelho de Salsete e um dos 

mais distintos médicos do seu tempo” (COSTA, v.2, p.44), sendo, como diz Júlio 

Gonçalves no supracitado texto: “aquelle liberal sôfrego de estabelecer na sua 

pátria o reinado da honra e da probidade”. 

Chama a atenção na seção “Biographia” o fato de que nosso autor 

reiteradamente remonta ao contexto do governo de Bernardo Peres da Silva e 

às qualidades daqueles que com ele compuseram seu governo. O constante 

resgate de personalidades liberais de destacada competência no passado 

parece servir como endosso da linhagem intelectual e política dos goeses 

cristãos, demonstrando que essa participação tinha uma longa história, o que 

legitimava a ação das futuras gerações no campo da política, da ciência e de 

uma possível ampliação do status da cidadania portuguesa do goês. 

Há ainda que se notar uma conotação anti-castista e anti-comunalista na 

leitura do conjunto dos biografados, por meio de indivíduos de várias origens, 

mas que se sobressaíssem por meio de uma outra ordem, que não aquela de 

casta ou de suas comunidades. Poderíamos compreender essa seleção como 

uma sequência de superações que apontavam para um caminho liberal e 

idealmente mais igualitário em Goa.  

Como observado, não foi apenas na seção intitulada “Biographia” que se 

publicou esse gênero de texto na Illustração Goana. Numa seção chamada 

“Esboço Crítico”, Júlio Gonçalves trata de uma figura importante na história 

goesa, o padre e professor Agostinho Antonio Colaço (ANEXO A). Assim inicia: 

Paga hoje a nossa pena o tributo devido à um ancião, que 
mereceu a todos um como reverencial temor em sua vida, e que 
ainda há poucos annos se foi deixando no coração da mocidade, 
no coração de todos os que prestam homenagem à virtude e ao 
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saber, um vácuo profundo, privilégio dos varões que conquistam 
a veneração pela humildade e a admiração publica pela modéstia. 
Pagamos, sim, um tributo sincero e limitado a quem passou sem 
cobiçar na sociedade a mínima parte que lhe poderia caber das 
glorias ephemeras desta terra, e que se esforçou por ser útil à 
geração que devia surgir após elle, sem que menormente 
tentasse ultrapassar os escassos limites da área que lhe haviam 
traçado, e da qual, para melhor o aproveitarem, não quizeram 
deixal-o arredar-se. 
Tributo bem pequeno talvez, mas tributo de gratidão e 
reconhecimento é este, expressado com a ingenuidade e 
affeição, como que sabe pronunciar-se a juventude, e consignado 
neste lugar com uma commoção profunda e pungente, como 
nunca sentimos, e nos acompanha hoje ao lançarmos ao papel 
estes breves traços que devem formar modesto elogio de uma 
memória, que não pode passar esquecida e menospresada entre 
nós.  
Agostinho Antonio Collaço não foi de certo um desses varões 
magnânimos, para quem a magnanimidade consiste tão somente 
em servir à pátria para subir nos degraus da grandeza à 
eminencia de altos cargos e das mais elevadas posições sociais. 
Não foi um d’esses vultos memoráveis, se só são dignos de 
memória os gênios superiores, que ambiciosos de resplendor e 
gloria, por suas próprias mãos gravam em escudos de bronze o 
seu nome aristocrático. (GONÇALVES, ILLUSTRAÇÃO GOANA, 
setembro, 1866, p. 1-2) 

 

Curiosamente os argumentos aqui se invertem e, se na seção 

“Biographias”, só apareciam os renomados heróis magnânimos, fora dela há 

espaço para falar daqueles que não angariaram altos cargos e renomada fama, 

mas ainda assim fizeram diferença para a sua comunidade, atuando no campo 

da educação cotidiana. Esse tipo de legitimação também nos parece importante, 

pois demonstra uma preocupação da publicação e sobretudo do seu editor em 

dialogar diretamente com aqueles goeses que vivenciavam pouco o campo da 

política colonial, mas viviam o cotidiano da colônia e ali reconheciam seus 

modelos e exemplos. 

A concepção de biografia de Júlio Gonçalves é bastante consciente, como 

podemos perceber na avaliação crítica que faz na seção intitulada “Chronicas 

Bibliográficas”. Ao comentar a obra historiográfica do viajante francês Gabriel 

Dellon sobre a Inquisição de Goa, intitulada Narração da Inquisição de Goa, de 

1688, nota que o texto estava sendo vertido para o português por um colaborador 

da revista e amigo do autor, Miguel Vicente d’Abreu. Entretanto, há ali interesse 
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em falar sobre a importância dos autores, fazendo uma classificação de dois 

tipos distintos de escritores:  

Scriptores há, que quando se lembram de brindar o publico com 
o mimo das suas produções, dedicam principalmente os seus 
cuidados ao estylo e à forma, cream pensamentos e phases, 
arredondam os períodos, sinzelam de erudição suas páginas, 
compondo ao todo um livro de notícia, moralidade e elegância, - 
livro que interessa, diverte e educa ao mesmo tempo, que colhe 
estima e admiração de todos, que acha lugar em todas as 
estantes como enthusiastas em todos os escaninhos, e que 
captivam até a affeição dos que não estimam coisa alguma, e só 
querem o livro que lhes allivia as horas do desenfado. 
Taes escriptores com a fecundidade e alcance da sua 
intelligencia, e com à belleza e primor da sua penna, facilmente 
caream a predilecção e a homenagem do público, e occupam um 
lugar importante na história bibliográphica do seu paiz, e não 
menos entre os homens de mérito a quem os outros paízes 
também prestam algum apreço e consideração. 
Há outros – e são bem poucos – para quem todas as bellezas da 
expressão, todas as graças românticas são nada, diante da 
preciosidade solidaria e independente da matéria, do interesse 
peculiar dos documentos e memorias que revolvem, e que lançam 
à luz do mundo, sacudindo do pó, e libertados do estigma do 
despreso, que pela ignorância lhes estaria votado, na insondável 
obscuridade dos archivos. 
Esses taes mostram vizar menos a benquerença e enthusiasmo 
que poderiam ganhar no público, do que ao valor do serviço que 
lhe vão fazer. Guia-os uma fé viva na utilidade do assumpto que 
escolheram, nortea-os, mais que o amor próprio por ventura, o 
desejo de contribuírem com o que podem, para a educação 
litterária dos conterrâneos, e ajuntarem uma pagina, secca mas 
valiosa, própria ou alheia mas duradoura ao grande livro da 
história do paiz em que nasceram. 
Valem tanto para mim estes, como aquelles, em quanto aos bons 
serviços que ao povo prestam. Se o coração lhes palpita d’um 
mesmo impulso patriótico, e se é mesmo nelles o grau da cultura 
da intelligencia, embora os gênios pareçam differir muito, porque 
não estará Barbosa a lado de Castilho, e Innocencio da Silva ao 
de Garrett? Se igual vantagem colhe a instrucção publica e o 
progresso litterario, porque não valera Jocelyn ou René tanto com 
um grosso volume de coisas semsabores, ou longos apontuados, 
que com tudo, em vindo a occasião, com muito afan se procuram? 
E tanto fazem elles às vezes! (GONÇALVES, ILLUSTRAÇÃO 
GOANA, setembro, 1866, p. 17-18) 

 

A imagem do primeiro tipo de escritor se relaciona com a do ficcionista ou 

do poeta, que trabalha a forma literária de maneira a privilegiar o interesse 

estético do texto. O segundo tipo de escritor se aproxima do historiador ao modo 
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de Neri Xavier ou Cunha Rivara, e também, neste caso, de Gabriel Dellon: 

escritores que visam a restituir a “verdade” dos fatos, sem se preocupar com o 

emprego estético da língua.    

Júlio Gonçalves revela ter plena consciência da distinção entre narrativa 

histórica e narrativa ficcional, apreciando a ambas, pois, como se sabe, publica 

na Illustração Goana tanto biografias como contos ficcionais, não hierarquizando 

um em relação a outro, ainda que suas biografias possam ser caracterizadas 

mais como ideológicas que como historiográficas. 

Podemos a essa altura apontar algumas características da produção 

biográfica e não ficcional de nosso autor. O conjunto dos retratos desses 

indivíduos se coaduna com a perspectiva de afirmação ideológica que Júlio 

Gonçalves adotou durante sua vida, de endosso aos valores metropolitanos, 

validando e reiterando os interesses, as personalidades e o gosto ocidental, ao 

lado da valorização do meio intelectual e político goês de viés liberal. 

Visto a quantidade de retratos feitos por Júlio Gonçalves e 

compreendendo essa dinâmica segundo valores metropolitanos, a constante 

elogio da ascensão social segundo critérios validos no mundo europeu reitera 

uma espécie de cidadania eurocêntrica do goês católico, pois o processo de 

ascensão que almejava passava por um tipo de constante reiteração de valores 

ocidentais, bem como demandava o silenciamento acerca de qualquer afirmação 

de identidade hindu. Mantinha-se, no entanto, fortemente apegado a sua 

identidade goesa, procurando valorizar tudo aquilo que dizia respeito a Goa no 

âmbito da lógica colonial. 

Apesar de certamente ter ciência de que a cidadania de um goês não tinha 

as mesmas prerrogativas que a dos chamados paclós (os portugueses de origem 

europeia), parece ter sido essa a forma que a elite cristã dos naturais encontrou 

para legitimar o lugar social dos goeses junto às dinâmicas da colônia e abrir 

margem para a sua ascensão.  

A defesa acirrada do modelo político liberal vem jogar água nesse moinho, 

pois, sob o domínio de uma monarquia absolutista, havia menos espaço de 

negociação para as elites locais. O liberalismo e o constitucionalismo vieram 
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possibilitar que os goeses ao menos pudessem almejar um tipo de cidadania 

igual àquela dos portugueses. Essa igualdade, no entanto, não se comprovava 

na prática cotidiana e daí a necessidade de apostar nos talentos individuais que 

a fizessem valer, ao menos em casos e circunstâncias específicas – modelares, 

no entanto, para uma futura plena prática dessa mesma cidadania.  

 

2.7.2 Felipe Neri Xavier: o grande nome de Goa 

 

Outro momento em que a “Chronica Bibliographica” foi usada por Júlio 

Gonçalves se deu no número de outubro de 1866, quando comenta a obra de 

Filipe Neri Xavier, já conhecido intelectual goês e colaborador da Illustração 

Goana, muito próximo e admirado pelo editor da revista. As referências do editor 

ao trabalho arquivístico e ao exercício como funcionário público de Neri Xavier 

foram alguns dos aspectos agenciados para tratar do escritor: 

O estabelecimento da imprensa nacional, de que é actualmente 
diretor o sr. Filippe Nery Xavier, data de há vinte e sete annos para 
cá. Antes disso, raríssimo era o periódico ou livro que apparecia 
novo nas mãos do respeitável publico da minha terra, e poucos 
ou nenhuns talentos se viam dedicarem-se com affinco, e como 
por profissão, ao estudo e publicações litterárias, especialmente 
no gênero que diz respeito à historia do paiz. 
Nos séculos passados não deixaram de apparecer obras 
litterarias, produções dos nossos filhos, livros monumentais, que 
se mantinham como marcos de uma época, e que em poucas 
mãos corriam, saídos de prelos extranhos ao paíz, e com 
empenho procurados pelos poucos homens, cultores da sciencia 
e das lettras e apreciadores de livros, que existiam entre nós. 
[...] 
Com a fundação da imprensa nacional, viu-se, poderei dizel-o, um 
único homem à braços com os archivos públicos, com as 
memorias que colhia e diligentemente agglomerava, e com 
documentos e traslados fieis, sobre os quaes devia construir um 
edifício sólido, cuja grande parte, a maior parte, elle, só e 
desajudado, pôde levantar gloriosamente. 
Não era só assentado constantemente no seu gabinete, ou 
manuseando dia e noite os papeis públicos, que o sr. Filippe Nery 
Xavier podia erguer e erguia o monumento da sua reputação, 
lançando os alicerces à história do seu paiz. Andava, e andava 
incessantemente pelas povoações, percorria as aldeas, visitava 
todos sítios, recolhia o menor segredo da população, coligia-lhe 
as tradições, pesquizava a origem e os fundamentos delas, 
entranhava-se nos lugares nos lugares os mais acessíveis, os 
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mais inclementes para a vida, e pouco admiradoras d’um nome, 
que por quanto valha, não é comtudo mais do que um nome? 
[...] 
Os trabalhos literários do sr. Filippe Nery Xavier ! Sobre trazerem 
uma distinta vantagem aos que investigarem a coisa do paiz, têem 
mais careado aquele espirito pachorrento uma reputação superior 
tanto do povo que admira e respeita, quanto do governo, que se 
não tem felizmente esquecido de lhe reconhecer a habilidade e 
de o escolher primeiro que todos para uma infinidade de 
comissões, se isto fosse um quadro de apontamentos 
biográphicos do illustre escriptor. (GONÇALVES, ILLUSTRAÇÃO 
GOANA, outubro, 1866, p. 15-16) 

 

Júlio Gonçalves entende que Goa estava em plena renovação cultural, de 

modo que lança um olhar diacrônico para a história da produção intelectual de 

sua terra, destacando o papel que cumpriam os prelos e a imprensa nacional 

nesse contexto. Neri Xavier é visto primordialmente como um historiador e um 

parceiro de nosso autor, que trabalhava incansavelmente nos arquivos públicos 

e organizava e empreendia pesquisas de campo junto à população local. O valor 

do trabalho de Filipe passa, segundo Júlio, primeiro pelo reconhecimento de sua 

atividade laboriosa e dispendiosa, que associava técnica e tempo resultando em 

seu reconhecimento por parte do governo. A admiração de Júlio Gonçalves por 

Neri Xavier é incondicional, vendo-o como um modelo a ser seguido.  

Vale observar o quanto o autor toma cuidado para não ofender a nenhum 

membro da casa real, fazendo assim uma política de boa vizinhança com o poder 

central e os chamados reinóis, isto é, os portugueses que se encontravam em 

Goa. 

Os textos de caráter biográfico não estão circunscritos exclusivamente a 

goeses, como pudemos mencionar, mas sim a indivíduos que, de um modo ou 

de outro, tiveram importância para a história de Goa. Nessa perspectiva, trata da 

vida de D. Diogo de Sousa, o Conde do Rio Pardo (ANEXO A), um dos vice-reis 

da Índia Portuguesa. 

Segundo nosso autor: 

 

Um dos vice-reis da Índia que abrilhantaram o seu governo 
extirpando as velhas sinecuras, cortando grande número de 
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abusos, e proporcionando ao povo mais justiça prompta e 
imparcial, que elle mais aprecia e mais que tudo deseja, foi sem 
contradicção D. Diogo de Sousa. 
Sua governação não é ainda esquecida, muito mais pelo triste 
limite que lhe deram, trahindo-o aquelles em que talvez, elle 
confiava mais. Cinco annos durou esse governo, e a história 
d’esses cinco annos, estudada não simplesmente em contos 
tradicionais, mas em documentos preciosos em todas as peças 
officiaes que lhe dizem respeito, é digna de ser transmitida à 
posteridade, que de conhecer, mais fiel e minuciosamente 
retratadas, as épocas que passaram mais ou menos notáveis e 
gloriosas no nosso paiz. 
[...] 
Todas rápidas notas nos dão a conhecer bastantemente a 
nobreza, o caráter e a posição pública de D. Diogo de Sousa; e 
dellas poderão deduzir quão brilhante deverá ter sido o período 
do seu governo na Índia – Quaesquer estudos, pois, que venham 
à luz pela imprensa, são valiosos, e formarão uma boa página 
para o grande livro da nossa história. (GONÇALVES, 
ILLUSTRAÇÃO GOANA, novembro, 1866, p. 5-6) 

 

Político atuante no Império Português, o Conde do Rio-Pardo teve 

importância como vice-rei, sendo deposto em 1821, exilando-se em Bombaim, 

posteriormente indo para a corte no Brasil, sendo substituído por uma junta de 

governo provisional de cinco membros (GARMES, 2004, p. 23). Sempre ao lado 

da monarquia absolutista, apoio D. Miguel na sua disputa pela coroa contra D. 

Pedro IV. Quando seu governo foi deposto em Goa, era Bernardo Peres da Silva 

um dos que encabeçaram sua deposição. O leitor da Illustração Goana fica 

assim um tanto atônito quando vê Júlio Gonçalves elogiando o governo de um 

monarquista absolutista.  

Há ainda um pequeno excerto indicando que outro colaborador da 

Ilustracão Goana, Miguel Vicente de Abreu, faria um texto completo sobre o 

Conde de Rio-Pardo. Chama a atenção o fato de Júlio Gonçalves destacar a 

traição e deposição do vice-rei, pois os responsáveis por sua deposição foram 

os liberais. Tal deposição deu início a uma sequência de acontecimentos que 

possibilitaram tanto a ascensão de Peres da Silva, quanto sua queda, 

posteriormente.  

Parece trata-se de uma tentativa de construir um panorama extensivo da 

política goesa colonial, procurando superar a antiga oposição entre liberalismo e 

absolutismo, tendo em vista que na década de 1860 já ocorrera a consolidação 
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do primeiro e derradeiro fim do segundo. De todo modo, é um tanto dissonante 

essa preocupação de Júlio Gonçalves em resgatar a importância do vice-reinado 

de D. Diogo de Sousa, apontando para as contradições que enfrentava os 

brâmanes e chardós católicos, um grupo tão próximo do poder e sobretudo ao 

exército, já grandemente ocupado por naturais ao invés de descendentes.  

O último relato biográfico de Júlio Gonçalves na Illustração Goana foi 

sobre o padre António José de Sá, que segundo nosso autor: 

[...] é um dos que assim deixaram levantado, para dentro dos 
escassos horizontes do seu paiz, o monumento da sua gloria, e 
um signal invisível mas consolador da sua passagem sobre a 
terra. 
[...] 
Clerigo exemplaríssimo, aquelle que fazia distribuir pela 
mendicidade da freguezia de S. Mathias, até o ultimo real que lhe 
restava dos proventos parochiaes colhidos, enquanto pastoreou 
n’aquella florescente aldea, pode servir de modelo a todos os 
pastores e clérigos que se não poupam à mil espécies de loucuras 
para augmentarem os seus thesouros. 
Patriota incansável, podem buscar nelle o exemplo aquelles que 
se não envergonham de trahirem as próprias convicções e de se 
entregarem aos vilipendio, que um dia hade votar-lhes a 
posteridade; – e não menos aquelles que exclamam com 
serenidade impropria de cidadãos – que me importa a mim o 
estado?. (GONÇALVES, ILLUSTRAÇÃO GOANA, novembro, 
1866, p. 2-3) 
 

Sobressai o papel de Antônio José de Sá como patriota, político, 

magistrado eclesiástico e advogado abalizado. A referência à distribuição dos 

proventos paroquiais sublinha um modelo de eclesiástico contrastante com o dos 

que poderiam usar o cargo para enriquecimento próprio. Chama a atenção que 

no contexto liberal de um país católico, a afirmação desse comportamento em 

um membro do clero é importante por contraste à larga maioria da igreja, na qual 

se sobressaía o comportamento antiliberal e tradicionalista. Além disso, as 

práticas da caridade e da filantropia são fundamentais nas correntes liberais que 

ali se estabelecem. 

Pelo olhar de Júlio Gonçalves acerca dos homens que retratava, vemos 

se consolidar um perfil particularmente claro de seus valores e perspectivas em 

relação à produção artística e intelectual e ao campo ideológico em que se 

movia.  
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Reiteradamente preocupado com o engrandecimento da pátria, por meio 

do exercício historiográfico e da participação laboriosa no mundo literário, Júlio 

Gonçalves estabelece aí os parâmetros para a prática da intelectualidade que 

floresceu naquele contexto. No conjunto desses textos, delineia a ideia de que 

Goa precisava de uma renovação intelectual e artística para que os goeses 

pudessem almejar alguma cidadania. Todavia, aqueles que se dispusessem a 

participar desse processo, como os indivíduos que se destacaram e foram 

citados por ele, deveriam ter a consciência altruística de que a sociedade local 

não lhes daria o devido valor, uma vez que isso não era comum ou esperado 

num espaço que não valorizava as letras.  

A escrita pública que se materializa nesses textos biográficos elenca uma 

sequência de figuras e situações, por vezes contraditórias, tais como as de 

Bernardo Perez da Silva e as de D. Diogo de Sousa, que não só reiteram o ideal 

liberal de seus agentes, como também revelam a preocupação de superar sua 

histórica oposição ao absolutismo, como forma de afirmar um presente no qual 

a juventude dos naturais católicos se reconhecesse na superação de suas 

contradições e na continuidade desse movimento de autonomia e participação 

política junto aos aparelhos do Estado. A imprensa periódica serviu como veículo 

pertinente para que se consolidar a revisão da história local, recriando símbolos 

e procurando desfazer tensões internas.  

Esse exercício também serviu como comprovação de que existia uma 

rede intelectual anterior em Goa, de figuras que serviriam como referências às 

novas gerações interessadas em seguir seu caminho no novo clima liberal que 

estão se mostrava propício à prática das letras. 

Numa observação geral, podemos dizer que esses nomes representam 

figuras importantes na história goesa colonial, sendo a grande maioria composta 

por naturais. O modo laudatório de falar sobre suas histórias e feitos assume ali 

a função de legitimar a participação dos locais e de outros indivíduos como 

cidadãos dignos de cidadania portuguesa, símbolos, em grande medida, de 

ascensão e status dentro da ordem colonial.  
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O modo como Bernardo Peres da Silva é retratado chama a atenção para 

o tom ideológico que Júlio Gonçalves imprime ao seu texto, tratando-se de uma 

figura tão polêmica e emblemática da história goesa. O caráter liberal de sua 

conduta e o jogo de interesses que foi, segundo nosso autor, responsável pela 

derrocada de Peres da Silva do mais alto posto da administração goesa, não 

ofuscaram a importância de um natural como ele de ter chegado à posição de 

maior poder na colônia, pois, ainda que tenha sido um momento de exceção, 

simbolicamente representou que ao menos a elite cristã natural conseguira estar 

em pé de igualdade com colonizador.  

O caminho de Júlio Gonçalves nos textos biográficos soa mais moderado 

que radical, visto que, por conta do lugar de prestígio que ocupava na ordem 

colonial, tinha, em certa medida, interesse na manutenção dessa ordem, sendo, 

no entanto, favorável a uma participação maior dos goeses nesse processo. 

Como nosso intento é o de elaborar um perfil intelectual e artístico de 

nosso autor, faremos aqui uso do vocabulário de Antonio Gramsci (2006a, p. 15) 

sobre a ideia de intelectual para tentar classificar o lugar que Júio Gonçalves 

ocupou em Goa, mesmo tendo no horizonte que essa classificação foi forjada já 

no século XX, dentro do contexto da ascensão da esquerda na Europa.  

O estudioso italiano cunha dois termos que nos podem ser úteis: a ideia 

de intelectual tradicional e de intelectual orgânico. O primeiro se relaciona à 

estrutura do aparelho de Estado, como seu reprodutor. Já o segundo está 

envolvido organicamente nas estruturas de mudanças política e social e na 

reorganização popular. Assim, tenderíamos a enquadrar Júlio Gonçalves, 

segundo essa qualificação, enquanto um intelectual tradicional, visto que se 

vincula de maneira muito clara ao aparelho de Estado e à política colonial 

portuguesa, tanto no plano ideológico, quanto no plano cultural.  

Todavia, conscientes dos temas por ele trabalhados e da ênfase que 

buscou imprimir a alguns deles, constatamos que este modo de classificá-lo não 

faria jus ao conjunto de sua obra, pois a defesa do liberalismo e a constante 

valorização de personalidades locais assinalava um tipo diferente de afirmação 

político-social desse autor que, se não fazia oposição ao colonialismo português, 
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também não o referendava plenamente, procurando caminhos possíveis para a 

crescente autonomização dos goeses.  

Desse modo, podemos pensá-lo num lugar intermediário, ainda que muito 

próximo do aparelho de Estado. O fato é que essa perspectiva de 

enquadramento binária, ainda que nos ajude a pensar no lugar privilegiado que 

nosso autor ocupou no cenário intelectual goês, não dá conta da complexidade 

do lugar daquele sujeito colonizado, que reconhecia um tipo de cidadania parcial 

aos goeses e almejava sua plenitude, forjando uma obra que testemunha as 

ambíguas e contradições com as quais conviviam cotidianamente.  

Para reafirmar tais contradições, lembremos aqui Cristovão Pinto que, na 

sua memória A Colonização Portuguesa na Índia, nota: 

Júlio Gonçalves, a cujo respeito um dia, em conversa, José 
Luciano de Castro, que foi vogal e presidente do Supremo 
Tribunal Administrativo, e lêra uma petição ou contra-minuta de 
recurso por ele assinada, me perguntou se J. Gonçalves era 
descendente de famílias reinóis estabelecidas na Índia; e tendo-
lhe eu respondido negativamente retorquiu que, pela sua dicção 
pura e correcta e pela linguagem clássica do seu estilo não lhe 
parecia oriundo das raças indígenas. (COSTA,1997. p. 107) 

 

A busca dessa mimese quase perfeita do colonizador revela muito sobre 

o lugar ambíguo ocupado por Júlio Gonçalves enquanto intelectual, 

compartilhado, naturalmente, com muitos dos seus contemporâneos.  

 

2.8 Outras palavras de Júlio Gonçalves 

 

A produção intelectual de Júlio Gonçalves não se circunscreve apenas na 

Illustração Goana. Como sabemos, o autor teve intensa participação em vários 

campos do saber, destacadamente na Educação, quando foi professor e inspetor 

de ensino, no Direito, visto que sua formação como advogado garantiu uma vida 

relacionada a essa área, e na pesquisa histórica e bibliófila, quando fez parte do 

Instituto Vasco da Gama, bem como quando foi diretor da Biblioteca Nacional. 
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Escreve os textos de caráter biográfico e histórico como Livros para o 

povo. I – César de Vasconcellos, estudo biográfico e histórico, ou páginas para 

servirem de introdução à história da última época administrativa no Estado da 

Índia (Nova Goa: Imprensa Nacional, 1864, nº 8, 31 p.) e Livros para o povo. II – 

Thomas Peres (Margão: Tip. De “O Ultramar”, 1865, in 16º, 15 p.). Colabora com 

um capítulo em uma importante obra de Cunha Rivara, A Conjuração de 1787 

em Goa (Pangim: s.n., 1875, p. 142-162), com o título de “Notas à arvore 

genealógica da família Pinto, de Candolim”. Também compõe o Catálogo dos 

manuscritos e códices da Biblioteca Pública de Nova Goa, ordenados pelo 

bibliotecário [...] (Nova Goa: Imprensa Nacional, 1890, in 8º, 2, 34 p.). 

Essas obras foram realizadas por interesse documental, como o catálogo, 

ou de divulgação, como os Livros para o povo, mas não podemos nos furtar a 

perceber como a seleção de temas é sugestiva e corrobora a sequência de 

interesses do autor. Thomaz Peres, filho de Peres da Silva, foi um importante 

liberal e Cesar de Vasconcellos, Conde de Fonte Nova, foi Governador-Geral da 

Índia de 1855 a 1864, tendo sido um importante membro do front dos liberais em 

Portugal o qual se casou com uma goesa durante seu governo. São, portanto, 

nomes que figuram entre o panteão de homens que guardam em si vínculos 

estreitos com o liberalismo e com a identidade goesa. Também a genealogia da 

família Pinto de Candolim, além de tratar de uma tentativa de revalorização da 

própria família, funcionou como parte do esforço de Júlio Gonçalves e de outros 

estudiosos goeses liberais de reabilitar essa história junto ao governo e à 

juventude goesa, com a função de uma revisão histórica e de reinserção mais 

positiva do que seria o símbolo e o gérmen liberal, já em priscas eras, da busca 

de maior autonomia por parte das elites locais mesmo que divergissem com as 

diretrizes do colonialismo português.  

A vivência como advogado provisionário resultou na publicação de alguns 

textos jurídicos: Representação que à sua majestade e El-Rei dirigiram os 

advogados dos auditórios das Ilhas de Goa, Salcete e Bardez, no distrito judicial 

da Índia, contra os decretos de 13 de maio de 1869, com anotações e um prólogo 

do advogado [...] (Margão: Tip. De O Ultramar, 1869, 19 x 13 cm, 36p.); Petição 

de recurso. Orlim (Tip. De “A Índia Portuguesa” 1890);  Recurso de Revista n. 
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14.955: Recorrente – Sambagy Sirnavassa Naique: Recorrido – Lucoba Nagogy 

Naique. Questão sobre a sucessão de dessaído na Índia Portuguesa (Goa: s.n., 

s.d.). 

Os textos jurídicos apontam para a participação ativa de Júlio Gonçalves 

em defesa dos interesses dos advogados goeses, garantido desse modo a 

presença dos naturais cristãos em instâncias decisórias, como é o caso daquelas 

que envolvem a área jurídica.  

Ainda remetendo à recolha de material religioso, que associa Júlio aos 

preceitos católicos, os quais evidentemente eram presentes em sua 

comunidade, o autor publicou: Revelação às Santas Isabel e Brígida. Orações 

ao Senhor Jesus e S. Sebastião. Milagre de Jesus Christo e sua milagrosa carta 

(Nova Goa: Imprensa Nacional, 1870, in: 8º, 32 p.). Trata-se de um relato que se 

orienta pelos preceitos religiosos católicos e aborda o valor da fé em sua relação 

com o milagre. Pode ser entendido como uma afirmação da identidade católica 

de Júlio Gonçalves. 

Na revista Instituto Vasco da Gama publica a “Memória sobre a data da 

passagem da expedição de Vasco da Gama pelo Cabo da Boa Esperança” (In: 

Instituto Vasco da Gama, v. I, 1872), a “Memória lida na sessão solene da 

inauguração do Instituto Vasco da Gama” (In: Instituto Vasco da Gama, v. I, 

1872.), “Os primeiros cristãos na Índia. Memória histórica” (Instituto Vasco da 

Gama, v. II, 1873), “Afonso d’Albuquerque e o canal de Suez. Memória histórica” 

(Instituto Vasco da Gama, v. II, 1873), “Vasco da Gama e a emancipação da 

Índia. Memória lida na sessão solene do Instituto”, (Instituto Vasco da Gama IV, 

1875).  Não tivemos a oportunidade de ler esses textos, mas é fácil constatar 

que tratam de temas relativos aos descobrimentos portugueses na Índia, 

destacando-se as figuras de Vasco da Gama e Afonso de Albuquerque. Se 

lembrarmos que o instituto foi criado pelo poeta português Tomás Ribeiro, ligado 

em Portugal ao grupo de Antônio Feliciano de Castilho, isto é, a um grupo 

bastante moderado e mesmo conservador em suas posições políticas, podemos 

supor que a revista e os textos de Júlio Gonçalves seguem esse mesmo 

caminho, mas não podemos afirmar categoricamente isso. 
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Postumamente, ainda vem a público Literatura hindu (Bastorá: Tip. 

Rangel, 1936, 28 x 21 cm, 50 p. sep. de BOLETIM DO INSTITUTO VASCO DA 

GAMA, n. 32), “Uma página da história de Goa” (In: BOLETIM DO INSTITUTO 

VASCO DA GAMA, n. 61, 1944). Ambos os estudos vieram a público apenas 

após sua morte, sendo registros importantes dos interesses do autor para além 

dos aspectos culturais que não remetiam diretamente à Europa.  

Assim se inicia o texto Literatura Hindu: 

[A literatura hindu] [...] de qualquer lado que se encare, que se 
lhe estude o pensamento, ela sempre se volta para o lado dos 
céus, isto é, para a beleza moral, para a ideia bemfazeja, para a 
simpatia sem limites e para o amor universal. (GONÇALVES, 
1936, p.3) 

 

O tom laudatório acompanha todo o texto, no qual Júlio Gonçalves, em 

tom didático, apresenta aos leitores as principais manifestações literárias hindus. 

Passa pelos escritos ancestrais dos Vedas, o Ramaiana, o Mahabarata, as 

Puranas, bem como pelas grandes compilações poéticas líricas, e chaga até o 

teatro tradicional. Mostrando um conhecimento enciclopédico acerca dessas 

manifestações, constantemente reiterando suas múltiplas qualidades e 

polissemia na Índia hindu. 

O apresso por essas obras é acompanhado por constantes comparações, 

na quais chega a chamar os escritores indianos de “Platões do Ganges” 

(GONÇALVES, 1938, p.20). Seria interessante saber por que Júlio Gonçalves 

não chegou a publicar esse texto em vida. De todo modo, é indiscutível sua 

inserção definitiva naquela vertente de intelectuais e escritores que foram 

designados por indianistas de Goa, isto é, os que valorizaram as tradições que 

antecederam a presença portuguesa naquela região. Era certamente uma 

maneira de cultivar marcas de distinção em relação aos reinóis e aos 

portugueses metropolitanos, isto é, de buscar qualificar sua goanidade. 

Ainda que não tenha tido oportunidade de publicar esse texto em vida, 

podemos ver em Júlio Gonçalves um dos pioneiros do movimento de 

revitalização da identidade hindu dos goeses católicos, que ganhará força 

sobretudo na primeira metade do século XX. 
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O segundo texto reproduz uma narrativa dos episódios da tomada de Goa 

pelos portugueses numa sequência de ações contra os mouros que lá se 

encontravam.  A conquista dos portugueses é justificada pela imagem negativa 

e exploratória com que os muçulmanos são retratados:  

 

O jugo muçulmano havia dentro em pouco deixado os hindus 
goanenses em tal conflagração e eram tais os desalentos, tam 
profundo o desgosto publico, que com viva ansiedade se 
aguardava o momento propício de o sacudir. Os mouros pelo 
preceito do seu Corão, que lhe confere o domínio de toda a terra 
conquistada, se praticavam, iam oprimindo os pacíficos 

lavradores. (GONÇALVES, 1944, p.131)”.  

 

As ações lusitanas, na figura de Alfonso de Albuquerque (1453-1515), que 

capitaneou suas tropas e logrou êxito em sua empreitada, derrubando o governo 

islâmico que lá se instaurava, já demonstram o posicionamento do autor para 

com o fato descrito. 

Por fim, temos a produção didática do autor, como Elementos de 

estatística coordenados para escolas secundárias (2ª ed. Nova Goa: Tip. Da 

Discussão, 1887, in 8, II, 28 p.) e Ensaio histórico de Portugal. Apontamentos 

cronológicos, históricos e genealógicos dos reinados dos soberanos de Portugal, 

colhidos de diversos autores, coordenados em tabelas com notas ilustrativas, e 

duas palavras sobre a história antiga de Portugal, e sobre a sua grandeza e 

decadência (Margão: Tip. De O ULTRAMAR, 1864, in 78º, IV, 98 p. c/31 quadros 

históricos). Essas obras tinham caráter predominantemente didático, assim 

como outros de seus trabalhos, com objetivos pedagógicos que nos remetem à 

atividade de ensino do professor Júlio Gonçalves. 

 

2.9 Conclusões: Um autor entre a adesão e a diferença 

 

Com esta análise, conseguimos delinear um panorama que mapeia o 

perfil intelectual de Júlio Gonçalves, observando sua produção na imprensa 
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periódica, sobretudo na Illustracão Goana, assim como outras produções de sua 

autoria.  

O fato de o autor ter se formado intelectualmente em meio à imprensa 

periódica, ao lado de muitos outros, permite que o tomemos como um paradigma 

de intelectual goês desse período, pois tornou-se evidente o quanto firmou laços 

junto à intelectualidade local, justamente em um momento em que a escrita 

pública representava, como antes falamos, um importante capital simbólico junto 

aos aparelhos coloniais. Seu pleno conhecimento de valores estéticos 

metropolitanos, seu alinhamento ao pensamento político liberal, hegemônico em 

Portugal, e sua vinculação religiosa à Igreja católica, também hegemônica no 

campo religioso, podem ser lidos como elementos que contribuíram para sua 

ascensão às esferas mais elevadas do meio intelectual colonial.  

Um outro traça que o caracteriza é a busca de afirmação do exercício da 

cidadania dos goeses, pois, se por um lado, procurou se enquadrar aos valores 

e condutas metropolitanas, por outro intentou sempre afirmar o protagonismo 

político dos goeses ou, ao menos, dos brâmanes e chardós, no processo 

histórico de implementação do liberalismo em Goa. Com isso, reivindicava para 

os goeses o mesmo estatuto social que os reinóis possuíam, já que eram co-

responsáveis pela modernização política e cultural de Goa. 

Como proprietário e editor da Ilustracão Goana, uma iniciativa bastante 

ousada para o contexto intelectual goês da década de 1860, que, no entanto, 

resultou positiva, se considerarmos seus três anos de existência, tinha liberdade 

de selecionar autores e temas que seriam ali tratados, assim como ele mesmo 

poderia escrever sobre os mais variados assuntos que julgasse pertinentes. 

Produzindo ele mesmo mais de quarenta textos na revista, podemos supor que 

esse exercício forjou os interesses e o estilo de Júlio Gonçalves. Entre eles, 

como vimos, o de promover o protagonismo histórico do grupo a que pertencia, 

mas também o interesse em promover a difusão da literatura europeia em Goa, 

na busca de atualizar seu público leitor de forma bastante didática, o que será 

mais detidamente tratado no próximo capítulo.  
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No contexto goês, a quantidade de leitores que tinham acesso a ler em 

português inviabilizava que uma publicação especializada como essa viesse a 

ter lucro ou mesmo que sua receita fosse suficiente para simplesmente manter 

suas despesas. Assim, o caráter diletante da revista foi similar ao que ocorreu 

com periódicos anteriores de menor duração e importância. Portanto, aos jovens 

da elite católica goesa, como Júlio Gonçalves, a iniciativa de uma empreitada 

como essa demonstrava, por um lado, um grande apreço pelo meio intelectual e 

literário e, por outro, a consciência de que o capital simbólico que poderiam 

angariar dessa forma era fundamental para alcançar pretensões de outra ordem, 

como a entrada no restrito círculo intelectual local e, por extensão, a qualificação 

para concorrer a cargos no âmbito da administração colonial.  

Ainda que figurando como sua principal empreitada no mundo intelectual 

goês, a profícua produção e participação de Júlio Gonçalves não se limitou, 

como sabemos, à Illustração Goana, nem mesmo à atuação junto à imprensa 

periódica e à literatura, atividades que, mesmo tendo praticado por toda vida, 

não constituíram a principal função da carreira de Júlio Gonçalves.  

Ligando-se à pasta da educação como inspetor e delegado, Júlio 

Gonçalves passou grande parte de sua vida inserido no contexto escolar goês, 

exercendo ele mesmo a função de professor de filosofia, história e economia no 

Liceu de Nova Goa. Além disso, como mencionado, foi diretor da Biblioteca 

Pública. 

A imagem do indivíduo que se consolida nessa particular associação entre 

vida intelectual ativa e participação na administração estatal é a de alguém que 

investiu integralmente num tipo de lucro imaterial, que permitiu a seu filho 

descrevê-lo como: “[...] um homem curioso. Socialmente um fidalgo 

empobrecido, mas dotado de um cérebro díspar, com lampejos estranhos, 

vivendo num mundo de poesia constante, alheio a todas as torpezas da vida” 

(CORDEIRO, 2013, p. 44), deixando à família após a sua morte: “[...] uma 

herança de nobreza de caráter, orgulho racial, inteligência e honestidade, na falta 

de herança pecuniária, pois a fortuna que havia herdado, lentamente a 

desbaratou, a viver de arte e de conforto” (CORDEIRO, 2013, p. 44). Como 

constatamos, essa imagem foi suficientemente forte para que seus 
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descendentes agenciassem esse arcabouço como ponto de partida para suas 

próprias carreiras intelectuais.  

Ainda que Júlio Gonçalves não tenha adquirido grande fortuna com sua 

vida intelectual e com sua atividade na administração pública, certamente 

poderia manter um padrão de vida digno, sem desbaratar a sua herança, como 

menciona seu filho. Ainda que não houvesse mero interesse pecuniário ou de 

pura influência política, a mistura entre os valores literários e os sentidos da 

participação na máquina estatal consolidam um tipo de intelectual que não pode 

ser pensado fora daquela dinâmica colonial. 

O reconhecimento junto aos pares e o desejo de obter o valor que os 

intelectuais metropolitanos apreciavam demandavam que a produção e a 

participação dos aspirantes locais fossem intensas e em várias frentes, como 

fora o caso de Júlio Gonçalves. Assim, é possível estabelecermos uma ligação 

que não é automática entre sua produção literária e seu exercício profissional. 

Observando Júlio Gonçalves no conjunto de sua obra, percebemos que muito 

mais que um literato interessado em impactar com o exercício de um gênero em 

particular ou uma linha de estudos, ele foi um difusor de cultura, responsável 

pela vulgarização de conhecimentos europeus aos goeses. Desse modo, obtinha 

prestígio para si, ao mesmo tempo que fortalecia o grupo do qual fazia parte, os 

goeses católicos convertidos. Este parece ser o princípio que norteava a rede 

literária goesa no período em que nosso autor se enquadrava. 

Vejamos no próximo capítulo qual o perfil da produção especificamente 

literária de Júlio Gonçalves.  
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CAPÍTULO 3  

 

AS CRÔNICAS DE JÚLIO GONÇALVES NA REVISTA 

ILLUSTRAÇÃO GOANA 

 

O folhetinista, na sociedade ocupa o lugar do colibri na esfera vegetal: solta, esvoaça; brinca; 

tremula; paira; espaneja-se sobre todos os caules suculentos, sobre todas as seivas vigorosas. 

Todo o mundo lhe pertence [...].  

ASSIS, Machado de: A semana. São Paulo: Hucitec, 1996. 

 

Como várias vezes referido neste trabalho, Júlio Gonçalves escreveu 

suas primeiras publicações de caráter jornalístico para o periódico Ultramar e 

consolidou a sua importância no universo da cultura, sobretudo, das letras, ao 

fundar a revista Illustração Goana, espaço que lhe possibilitou a divulgação de 

seus próprios textos, assim como o trânsito por outros gêneros, como o conto, 

entre diversos assuntos. 

Os textos publicados em seu periódico transitaram por uma gama extensa 

de temas: acontecimentos da colônia, comentários e divulgação a respeito de 

eventos culturais, aspectos do tempo, religião, biografia de pessoas em 

evidência no período, dentre outros. No entanto, foi exercendo a função de 

cronista, que pôde se aprofundar em determinados aspectos que nos serão de 

grande valia para compreender seu percurso literário, pois é nesses textos que 

é possível perceber a criação de um espaço de experimentação artística, como 

apresentaremos mais adiante. 

Entretanto, antes de adentrar nas crônicas produzidas por Júlio 

Gonçalves, faz-se crucial buscar entender as características desse gênero para 

estabelecer um paralelo com os textos produzidos por nosso autor. 

 

3.1 O gênero crônica  
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Definir o gênero crônica é uma tarefa um tanto árdua, pelo fato de não se 

constituir em um gênero estritamente literário, no mesmo sentido em que são o 

romance ou o conto, por exemplo. De início, o mais importante, nesta tentativa 

de definição, é a fixação da temporalidade como característica inerente a ele, 

como sugere a etimologia da palavra (do grego chronos, tempo), fazendo dessa 

propriedade algo mais expressivo que em qualquer outro gênero narrativo. 

Carlos Reis (2002, p. 87) classifica a crônica em dois subgêneros: a 

crônica medieval, associada à historiografia narrativa, e a crônica de imprensa. 

Esta segunda classificação é o foco deste estudo. No entanto, é importante 

mencionar desde já que algumas características apresentadas nos textos de 

Júlio Gonçalves extrapolarão tal definição e serão dignas de análise mais detida. 

A crônica de imprensa se constitui a partir do registro de um fato, 

normalmente, retirado do cotidiano e destituído de significado relevante. João 

Roberto de Faria (1995, p. 7) menciona que a variedade de assuntos tratados 

em uma única crônica pode ser tamanha, que podemos encontrar lado a lado 

“notícias sobre a guerra da Crimeia, uma apreciação do espetáculo lírico que 

acabara de estrear, críticas às especulações na Bolsa e a descrição de um Baile 

no Cassino”, ou seja, ela se presta a discutir o “comezinho”, o cotidiano, mas 

também os temas históricos, econômicos ou mesmo filosóficos, sendo essa 

característica reafirmada por Machado de Assis (1859, p.959) como uma “fusão 

admirável do útil e do fútil, do sério consorciado com o frívolo”. 

 O cotidiano representa nesse gênero a “matéria-prima construída pelo 

cronista” (NEVES, 1992, p. 76), interessado em apreender o desimportante no 

momento de sua própria gênese, explorado o seu conteúdo “pitoresco, humano 

e urbano” (BRAYNER, 1982. p. 432). Dessa ideia surge a polêmica expressão 

“gênero menor”, que Antonio Candido assim discute: 

A crônica não é um “gênero maior”. Não se imagina uma literatura 
feita de grandes cronistas, que lhe dessem o brilho universal dos 
grandes romancistas, dramaturgos e poetas. Nem se pensaria em 
atribuir o Prêmio Nobel a um cronista, por melhor que fosse. 
Portanto, parece mesmo que a crônica é um gênero menor.  
“Graças a Deus”, – seria o caso de dizer, porque sendo assim ela 
fica perto de nós [...]. Por meio dos assuntos, da composição 
aparentemente solta, do ar de coisa sem necessidade que 
costuma assumir, ela se ajusta à sensibilidade de todo o dia. 
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[...] Em lugar de oferecer um cenário excelso, numa revoada de 
adjetivos e períodos candentes, pega o miúdo e mostra nele uma 
grandeza ou uma singularidade insuspeitada. (CANDIDO, 1992, 
p.13-14) 
 

 Candido aponta a suposta minoridade da crônica como uma de suas 

características basilares, pois é na despretensão do fato diário que o texto se 

humaniza, e esta humanização lhe permite recuperar uma certa profundidade de 

significado e de acabamento de forma, que de repente “podem fazer dela uma 

inesperada embora discreta candidata à perfeição” (CANDIDO, 1992, p. 13). 

A humanização acima mencionada advém, prioritariamente, do discurso 

pessoal do cronista – de sua subjetividade –, pois o autor das crônicas imprimirá 

nelas as dimensões cultural, ideológica, social e psicológica que à primeira vista 

escapariam a um observador não atento. Dessa afirmação, afere-se que o 

posicionamento do cronista perante o real revela afinidades com o narrador do 

relato ficcional, pois o cronista adota uma posição, que, aparentemente, é 

exterior aos fatos, para representá-los em um discurso narrativo. 

A crônica é um gênero condicionado pela estratégia comunicativa e pelo 

contexto em que está inserida, ou seja, possui relação direta com as motivações 

e funções principais do discurso de imprensa com que convive.  

Ademais, é necessário mencionar que tais textos não se constituem 

apenas a partir de estratégias discursivas advindas do texto de imprensa, mas 

também de estratégias discursivas que regem o folhetim “no que se refere ao 

ritmo de publicação e à continuação gráfica, e mesmo certo pendor ensaístico, 

quando mesmo não ficcionalizante, e da epistolografia, herdando dessa o tom 

dialogante e interpelativo da carta escrita a um destinatário que se queira 

familiar” (REIS, 2002, p. 88). 

Pensando que a crônica é um gênero que tem por função comentar um 

fato ou aspecto do cotidiano, é possível lhe atribuir valor documental, uma vez 

que expõe a seus leitores um discurso multifacetado, que expressa um tempo 

social. 

A relação entre autor e texto é outra característica importante, visto que a 

maneira como o cronista imprime traços de estilo em seus textos muitas vezes 

permite que a crônica se singularize e se situe entre o limiar do literário e do 
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jornalístico, ou seja, é o autor que lhe marca a destinação e imprime-lhe um 

caráter reconhecível de produção literária que não morre no jornalismo 

circunstancial do dia a dia. 

A interação cronista-crônica transforma o texto jornalístico em literário, 

tornando perene o que seria efêmero, prescindindo desse referencial histórico 

para a sua sobrevivência. No tocante às crônicas do século XIX, lidas na 

contemporaneidade, muitas vezes já não temos acesso ao fato que suscitou o 

relato, no entanto o estilo individual do autor pode ir além do fato e, dessa 

maneira, permitir que a compreendamos naquilo que tem mais valor, isto é, a 

sua dimensão estética, de literalidade, de diálogo com a tradição literária. 

  

3.1.1 Crônica histórica x ficcional  

 

 O gênero da crônica se formou evidentemente como um tipo de registro 

acerca de algum dado da realidade concreta. Desde os cronistas históricos, 

como Fernão Lopes e muitos outros, a noção de fixar um ocorrido por meio da 

escrita ainda se manteve no século XIX e mesmo na atualidade. 

 Entretanto, a crônica se estabelece em uma tênue linha entre a realidade 

objetiva e a observação subjetiva de um fato, porque, mesmo se o cronista 

tivesse objetivos historiográficos em seu texto, haveríamos de manter certa 

distância crítica sobre sua leitura dos fatos. Por outro lado, é importante lembrar 

que na própria narrativa historiográfica há um certo grau de ficcionalização. 

Como bem observa Jorge Silveira (1992, p. 25): “A matéria não ficcional, 

portanto, transforma-se em ficção, se aceito o princípio de que a História – pela 

interpretação, pelo subjetivismo, pela comunicação, pela ideologia – é também 

uma ficcionalização do real”. O cronista se vale dessa necessária ficcionalização 

presente no ato de narrar, quer no campo da literatura, que no da história, para 

explorar a dimensão estética dos fatos e fazer destes literatura. 

O enquadramento desse gênero passa, então, pelo mesmo crivo que as 

obras de ficção, cujos aspectos narrativos, como personagem, tempo, espaço, 

enredo e narrador, podem ser observados, uma vez que, no exato momento que 
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o real se torna crônica, começa a fazer parte de um jogo que o aproxima de 

narrativas tradicionalmente ficcionais como o romance, o conto etc., colocando 

em primeiro plano sua dimensão estética. 

 

3.1.2 A crônica como laboratório  

 

Segundo Sônia Brayner (1982, p. 426)22, o contato cotidiano com um 

público leitor historicamente datado, bem como o trabalho diuturno sobre um tipo 

de oralidade necessária a esse gênero, podem oferecer elementos para 

pesquisar sua tessitura literária, cuja prática e progresso serão possivelmente 

perceptíveis em outros gêneros praticados pelos autores. 

 Tal afirmação leva-nos a perceber a importância da experiência 

jornalística do autor, pois por meio dela fez-se possível o processo de maturação 

para o surgimento do ficcionista. Por exemplo, ao se referir ao “trabalho sobre a 

oralidade”, temos aí uma característica da prosa ficcional, que em geral emprega 

a oralidade na construção da verossimilhança. No caso de Júlio Gonçalves, 

poderíamos pensar que esse tipo de trabalho em suas crônicas posteriormente 

foi utilizado em seus contos e acabaram por lhe conferir particularidade 

estilística. 

 Um fator importante do gênero crônica, como dito anteriormente, é a 

questão da temporalidade. Sabemos que esses textos tomam por matéria 

primordial um fato político, um acontecimento social, um evento artístico, ou seja, 

a crônica tende a trabalhar com um tema da atualidade do cronista, portando, 

assim, um referencial histórico bastante demarcado.  

 Ainda que, como foi observado, a crônica que ganha estatuto literário 

pode prescindir do seu referencial histórico, o conhecimento do pano de fundo 

histórico-social que motiva esse tipo de texto potencializa seu sentido. Sem tal 

                                                             
22 O texto de Sônia Brayner é voltado para a análise das crônicas machadianas, mas, na passagem em 
questão, ela estabelece alguns valores gerais sobre o gênero que podem ser aplicáveis a outros escritores 
e obras. 
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conhecimento nem sempre é possível apreender o amplo espectro polissêmico 

que uma crônica contém.   

 

3.2 Análise das crônicas de Júlio Gonçalves em Illustração Goana  

 

As crônicas de Júlio Gonçalves serão lidas e comentadas a partir da 

cronologia de sua publicação na Illustração Goana, cujo formato seguiu o mesmo 

modelo adotado pela Revista Contemporânea de Portugal e Brasil (1859-1865). 

A publicação goesa empregava, inclusive, a mesma designação para essa 

seção: na revista luso-brasileira eram designadas de “Chronica do mez” e 

“Chronica política nacional estrangeira”; na Illustração Goana, igualmente, 

“Chronica do mez” e “Chronica política, nacional e estrangeira” (GARMES, 1999, 

p. 113). Todavia, segundo Sandra Lobo,23 as referidas seções só aparecem na 

Revista Contemporânea de Portugal e Brasil em 1864, exatamente o mesmo ano 

em que começa a se publicar a Illustração Goana, o que sugere algum diálogo 

entre elas ainda não devidamente explorado.    

A seção “Chronica do mez” era voltada a assuntos que ocorriam 

exclusivamente em Goa. Os acontecimentos referentes a Portugal ou mesmo às 

outras colônias ficavam a cargo da “Chronica política, nacional e estrangeira”. 

Segundo Kerbauy (2008, p.102), quando a menção à metrópole ocorria nas 

crônicas de Júlio Gonçalves, a referência era explícita: “No teatro, Garrett se 

destaca, apresentando pela segunda vez em Portugal” (Illustração Goana, 1866, 

n. 16, p.19). 

Tais crônicas são publicadas em todos os números da revista, mas nem 

todas são de autoria de Júlio Gonçalves. Dele contamos com um total de dez 

textos publicados no espaço dedicado à “Chronica do mez” e as numeramos com 

o número correspondente da revista. As crônicas referentes à política nacional e 

estrangeira ficaram ao encargo exclusivo de Antônio João Frederico Gonçalves 

de Figueiredo (1849-1867), irmão mais novo de Júlio Gonçalves, que morreu 

muito jovem, vítima de varíola (COSTA, 1999, v. I, p.110). Os textos, geralmente, 

                                                             
23 Informação adquirida do decorrer da defesa da tese.  
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apresentavam-se em duas folhas e recebiam o mesmo número que a publicação, 

exceto uma única vez, em razão da quebra de periodicidade, recebendo o título 

de “Chronica de Maio e Junho”. 

O primeiro texto dessa seção (CRÔNICA 1, n. 1, nov. 1864, ANEXO B) 

aparece, evidentemente, no primeiro número da Illustração Goana, em 

novembro de 1864. Não há indicativo de autoria nesse texto, mas podemos 

atribuí-lo a Júlio Gonçalves, pois, como efetivo editor e maior colaborador da 

revista, todos os textos que não apresentavam autoria serão a ele aqui 

atribuídos, tendo em vista que não havia motivos para o anonimato naquele 

contexto; pelo contrário, todos queriam ter seus nomes estampados naquela 

inovadora publicação de forte viés literário. Portanto, provavelmente a primeira 

crônica é de autoria de Júlio Gonçalves, iniciando os trabalhos daquela seção.  

Essa primeira crônica é dividida em duas partes, em que a primeira parte 

tem um tema literário mais evidente, enquanto a segunda apresenta aspectos 

que se relacionam com economia, assim como comentários acerca de notícias 

sobre acontecimentos políticos e burocráticos, como é possível constatar na 

transcrição abaixo:  

 

Chronica do mez 
Graças á espíritos progressistas, os trabalhos litterários do paiz 
vão tomando incremento, vindo á luz publicações substanciosas, 
e talentos que viviam quase de todo desconhecidos. 
Neste nosso primeiro ensaio de chronista temos a anunciar os 
almanachs do Christianismo e Popular, para o anno vindouro de 
1865. 
O primeiro não carece de levar comsigo recomendação alguma, 
além da que já obteve nos dois annos anteriores da sua 
publicação; e esperamos que o presente mais perfeito como sae, 
hade ser mais digno ainda do apreço que sempre têem merecido 
os productos do seu ilustrado auctor. 
O segundo he a estreia do sr. J. P. da Silva Campos e Oliveira, a 
qual reúne em si a seriedade e a variedade de artigos curiosos, 
sendo alguns elaborados por muitas pennas illustres do paiz. 
Estão nos prelos da imprensa nacional, algumas obras do sr. 
Filippe Nery Xavier, um dos velhos e hábeis escriptores goanos, 
– entre outras as Memórias do Tribunal de Inquisição em Goa, 
título, que, junto ao respeitável nome que firma a obra, dá 
lisonjeiras esperanças para o merecimento dela. 
Também está no prelo a 3ª caderneta dos Quadros Históricos de 
Goa, escriptos por uma penna que tem, em curto tempo, dado 
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provas d’uma reconhecida habilidade, que progride á despeito de 
todas as contrariedades, que tem sofrido. O tempo hade fazer 
calar a inveja no animo dos que deviam ter dispensado todo o 
apoio e protecção aos escriptores noviços. 
[...] 
A carestia dos gêneros alimentícios está consideravelmente 
diminuta; e o preço dos cereaes vai proporcionalmente baixando 
com a importação do mantimento, tanto do norte, como do sul. 
Consta que sobe a 10,000 o número das sacas d’arroz, entradas 
no paiz desde a última abertura da barra. (GONÇALVES, n. 1, 
nov. 1864, p. 6-7) 

 

O autor inicia a crônica apresentando claro otimismo diante do surgimento 

de novas produções literárias substanciosas, que traziam à luz autores até então 

desconhecidos. Aqui, percebe-se já o caráter de divulgador cultural que o 

narrador assumirá no decorrer de boa parte do texto. 

Nos quatro períodos que seguem ao parágrafo introdutório, o papel de 

difusor de novas obras é reforçado e apresenta ao leitor os “almanachs do 

Christianismo e Popular”, atribuindo ao primeiro a credibilidade advinda do 

sucesso de números anteriores e considerando o segundo um volume novo e 

promissor que trará contribuições de diversos autores goeses: “muitas pennas 

illustres do paiz”. Chama a atenção, nessa primeira crônica, o uso recorrente do 

vocábulo paiz que, neste caso, refere-se especificamente a Goa. Kerbauy (2008, 

p. 102) menciona que a constante alusão à colônia tenha se dado nesse texto 

com a intenção de afirmar as singularidades de Goa como espaço central. 

No tocante à apresentação das produções literárias, o cronista faz 

questão de ressaltar os avanços apresentados pela imprensa goesa e mostra-

se bastante animado com o fato, uma vez que associa a publicação dessas obras 

a uma nova geração de intelectuais que assinalaria o caráter progressista da 

colônia.  

 A amplitude de assuntos mencionadas no texto permite que retomemos a 

citação, aqui já realizada, de João Roberto de Faria (1995), que diz que a 

crônica, com sua intenção de registrar o cotidiano, trata em um mesmo texto 

assuntos de caráter completamente díspares, “da Guerra da Crimeia a um Baile 

no Cassino”. De esperançoso difusor de obras literárias, Júlio Gonçalves passa 

a dissertar a respeito de assuntos que preocupam de forma imediata a 
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população, como a carestia de alimentos e o movimento dos preços de acordo 

com a demanda, ou seja, o texto assume um caráter híbrido no que se refere às 

temáticas apresentas e problematizadas por seu autor. 

Percebemos que o caráter utilitário da crônica, como uma síntese de 

temas que estavam em voga no momento de sua escrita, era um aspecto do 

gênero adotado integralmente por Júlio Gonçalves, que não se preocupava em 

hierarquizá-los, como fazem diversos cronistas.  

Nessa, que designamos aqui de Crônica n. 1, de Júlio Gonçalves, além 

dos temas referidos, também se fizeram presentes comentários sobre aspectos 

políticos da colônia, notícias sobre transporte de mercadorias, entre outros de 

teor cotidiano, que não cabe aqui comentar em toda a sua extensão, tendo em 

vista que pretendemos caracterizar o cronista Júlio Gonçalves e não analisar 

detidamente cada uma de suas crónicas. Nesta primeira crônica ainda não é 

visível o estatuto desse cronista em toda a sua extensão.  Na segunda, no 

entanto, já temos uma presença maior da figura desse narrador.  

  Da Crônica 2 (n. 2, dez. 1864, ANEXO B), destacamos: 

 

Chronica do Mez 
O chronista vem, hoje, satisfeito. Traz a pasta cheia de novidades. 
E porque não hade estar alegre, se as novidades são o único 
alimento do chronista? A chronica não he um romance. O 
romancista quando não sabe, imagina, cria. O chronista, quando 
imagina, desreputa-se, cae.  
Felizmente, o chronista viu muito que contar e ouviu muito que 
dizer. No mez gozou-se muito. Novidades há-as á barda. Só 
cumpre contar bem e dizer melhor, já se vê podendo. 
As litterarias têem sempre, aqui, o primeiro lugar. Comecemos. 
O almanak vai sendo, sobre tudo, o sitio mais facil, em que as 
intelligencias nascentes procuram estrear-se com preferencia. E 
o bom he que muitos espíritos cultos, seja por passatempo, seja 
desenfado, entretém-se no almanack, e o povo apezar da sua 
decidida repugnância às lettras, tem acolhido e promette acolhel-
o todo sempre; talvez por lhe dar no gosto aquelle utile et dulci 
dos mancebos, que pela vulgaria de linguagem, e correnteza 
d’estillo conseguem levar as suas producções á intelligencia do 
povo. 
Em resultado, temos, pois, o almanack do christianismo, I o 
almanack popular, o almanack litterário, o almanack instructivo, o 
almanack do povo, o almanack de Goa, o almanack de 
lembranças luso-indiano, o almanack de lembranças indo-
lusitano, e até, finalmente, o almanack da Ilustração. Muitos 
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destes já se estreiaram com felicidade. Os outros, os que ficam 
em promessa, he ver. Entretanto o chronista espera muito do 
indo-lusitano, que promette resumir em 125 paginas em 8º. Além 
do factótum calendarico as suas 365 lembranças para o anno 
1866, agradáveis para ambos os sexos. O chronista tem a honra 
de recomendal-o ao publico. 
Ora deixando-se disso, o chronista vê com satisfação que em 
muitos ramos literarios se tem trabalhado e se vai trabalhando 
com esmero. Já se deram á luz os Apontamentos sobre Satary do 
sr. A. L. Mendes, reduzidos á folheto. O chronista julga-a uma 
obra de apreço. Bastaria, para julgal o, o nome do auctor, que he 
felizmente, um dos poucos filhos de Portugal, cultos em lettras, 
que demoram no paiz, e, o que vale mais, pouco alardeador da 
sua erudição. [...] 
Fecharam-se as escolas do paiz, para até o dia 6 de janeiro. 
Concluindo a chronica, o chronista chama a atenção do amigo 
leitor para tudo quanto acaba de lhe contar; e deseja-lhe saúde 
para o grande e longo acto que vai fazer. Pois não vai agora 
dormir em 1864, para acordar em 1865? 
E adeus. Boas festas. 
Nova-Goa, dezembro – 30 – 1864. 
(GONÇALVES, n. 2, dez. 1864, p. 16-17) 

 

Nessa segunda crônica, Júlio Gonçalves parece dar um efetivo salto de 

qualidade naquilo que remete ao estabelecimento pleno de uma voz narrativa 

que se assume enquanto cronista, desenvolvendo um estilo particular, que 

emprega a metalinguagem, fazendo reflexões sobre o exercício da escrita 

literária.  

Tratando em terceira pessoa sua condição de narrador, pela designação 

de “chonista”, evidencia-se o interesse de estabelecer um tipo de foco narrativo 

específico da crônica, isto é, um narrador que reivindica sua subjetividade para 

trata temas objetivos: “O chronista vem, hoje, satisfeito. Traz a pasta cheia de 

novidades. E porque não hade estar alegre, se as novidades são o único 

alimento do chronista?” É, primeiramente, o sentimento subjetivo do cronista que 

está em primeiro plano. No entanto, na sequência afirma: “A chronica não he um 

romance. O romancista quando não sabe, imagina, cria. O chronista, quando 

imagina, desreputa-se, cae”. Desse modo, faz questão de deixar claro que a 

crônica é um texto cujo compromisso é o relato objetivo e factual com os 

acontecimentos da colônia. 

Podemos dizer que nesse processo ocorre o que, como vimos, Candido, 

denomina a humanização da crônica, uma vez que a sua subjetividade ganha o 
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primeiro plano, fazendo com que tudo que relatar venha a ter uma dimensão 

pessoal e, portanto, humanizada. Essa humanidade, no entanto, não se 

confunde com a do escritor ficcional, já que faz questão de se distinguir do 

romancista, que teria a liberdade de criar, de fundar a realidade em sua narrativa. 

Já o cronista tem compromisso com a objetividade:  “Felizmente, o chronista viu 

muito que contar e ouviu muito que dizer. No mez gozou-se muito. Novidades 

há-as á barda”. Note-se que, ao lado de salientar o seu testemunho dos fatos, 

pois “viu” e “ouviu”, sua subjetividade vem marcada pela expressão “gozou-se 

muito” e, na sequência, valoriza ainda mais a sua específica perspectiva 

subjetiva ao destacar a importância da expressão formal, e porque não dizer 

literária, do seu relato, notando que, depois de tudo: “Só cumpre contar bem e 

dizer melhor”. 

Nessa crônica, constatamos a formação de uma consciência sobre o tipo 

de verossimilhança em que o gênero se enquadraria, como um produto que 

dependesse de um vínculo estreito com seu referencial de realidade, feito o 

relato realista, mas que é fortemente marcado pela subjetividade do narrador e, 

sobretudo, por seu talento em “contar bem e dizer melhor”. Portanto, não basta 

dar testemunho do que ocorreu. É preciso fazer isso de forma a agradar ao leitor.  

É justamente ao encontro dessa preocupação com os recursos estético-

literários que temos ali a explicitação do narratário,24 “amigo leitor”, o que 

diferencia o atual texto do anteriormente apresentado. O mimese do tratamento 

de proximidade entre narrador e leitor, isto é, o emprego de um narrador intruso, 

que põe às claras o fato de a crônica possuir um narrador bastante assertivo, 

                                                             
24 Narratário é uma categoria desenvolvida pela crítica francesa. Segundo o E-Dicionário de Termos 

Literários de Carlos Ceia trata-se da: “Entidade da narrativa a quem o narrador dirige o seu discurso. O 

narratário não deve ser confundido com o leitor, quer este seja o leitor virtual, isto é, o tipo ideal de leitor 

que o narrador tem em mente enquanto produtor do discurso, nem com o leitor ideal, isto é, o leitor que 

compreende tudo o que o autor pretende dizer. “O narratário é uma entidade fictícia, um ‘ser de papel’ com 

existência puramente textual, dependendo directamente de outro ‘ser de papel’” cf. Roland Barthes, (1966). 

O narratário é, assim, o simétrico do narrador e por este posto em cena na diegese. Para Gerald Prince, o 

narratário revela-se em pronomes pessoais da segunda pessoa a quem o narrador se dirige, por ex., o 

“you” a quem Huckleberry Finn dirige a frase com que inicia o texto. Este crítico considera que o narratário, 

tal como o narrador, é uma personagem da narrativa (ainda que algumas vezes apenas esteja presente no 

texto de forma implícita), e que não deve ser confundido com entidades exteriores ao texto. Gérard Genette 

em Discurso da Narrativa, (1972), distingue dois tipos de narratário: o intradiegético e o extradiegético, 

conforme ele pertence ou não à diegese. (Disponível em: <http://edtl.fcsh.unl.pt/business-

directory/7024/narratario/>. Acesso em: 26 nov. 2017). 
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colabora para a compreensão do tom um tanto jocoso adotado em todo o texto 

que, embora trate aparentemente com objetividade e veracidade os fatos 

relatados, apresenta-os de modo bastante coloquial, permitindo ao autor 

encerrar com um pequena gracejo acerca das festas de final de ano: “Pois não 

vai agora dormir em 1864, para acordar em 1865?”.  

Dentre todos os aspectos apresentados, e associado ao processo 

metalinguístico, a construção estrutural desse texto nos chama a atenção. Como 

em um processo narrativo, o cronista vai nos indicando quais serão os passos 

que seguirá em seu texto, como se nos revelasse uma espécie de esboço de 

sua construção textual, ou melhor, explicitasse o caminho pelo qual conduzirá o 

leitor. Primeiramente, há a definição simplificada do que é o gênero crônica e 

como deve ser apresentado; na sequência, indica a ordem em que os 

acontecimentos serão relatados, deixando claro suas prioridades: “As litterarias 

têem sempre, aqui, o primeiro lugar”. O passo seguinte é indicar ao leitor que ali 

se iniciará o diálogo entre ambos – leitor e escritor – “comecemos”. Finalizados 

os assuntos literários, o interlocutor é convidado a mudar de assunto: “Ora 

deixando-se disso”. Todos os elementos acima apontados indicam que essa 

crônica evidencia um salto qualitativo considerável em relação à primeira, uma 

vez que os recursos literários se ampliaram, tornando o texto mais complexo e 

interessante do ponto de vista estético. 

Além, dessa forte personalização da narrativa, o trabalho de divulgação 

cultural continua presente no texto, ao tratar do lançamento de periódicos como 

o Almanack do Christianismo, o Almanack Popular, o Almanack Litterário, o 

Almanack Instructivo, o Almanack do Povo, o Almanack de Goa, o Almanack de 

Lembranças Luso-Indiano e o Almanack de Lembranças Indo-Lusitano, como o 

próprio “almanack” da Ilustração. 

O conhecimento sobre as produções do universo de língua portuguesa 

nos mostra que nosso autor tinha participação intensa na imprensa periódica, 

sendo este um dado importante para que futuramente se possa compreender os 

interesses e os possíveis diálogos que teria com os autores de todas essas 

publicações. Além desse aspecto, demonstra claramente um tipo de posição de 
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valor no tocante à importância que as publicações de ilustração e entretenimento 

assumiam em Goa naquele momento histórico. 

O almanak vai sendo, sobre tudo, o sitio mais facil, em que as 
intelligencias nascentes procuram estrear-se com preferencia. E 
o bom he que muitos espíritos cultos, seja por passatempo, seja 
desenfado, entretém-se no almanack, e o povo apezar da sua 
decidida repugnância às lettras, tem acolhido e promette acolhel-
o todo sempre; talvez por lhe dar no gosto aquelle utile et dulci 
dos mancebos, que pela vulgaria de linguagem, e correnteza 
d’estillo conseguem levar as suas producções á intelligencia do 
povo. 
(GONÇALVES, n. 2, dez. 1864, p. 16) 

 

Os almanaques são vistos por ele como uma porta de entrada mais 

segura ao mundo das letras, se comparados a outras formas de publicação 

periódica, pois esse tipo de produção era melhor absorvido do que as produções 

de maior tiragem. Mencionando o suposto gosto popular pelo útil e agradável – 

vulgarizado no campo das letras portuguesas pela edição em Lisboa do periódico 

O Panorama (1837-1868), publicado pela Sociedade Propagadora dos 

Conhecimentos Úteis –, Júlio Gonçalves acredita que o público teria maior 

apreço por tal gênero de produção pelo fato de, além dos assuntos lhes 

interessar, haver uma preocupação com a linguagem simples e direta (“vulgaria 

da linguagem, e correnteza d’estilo”). Era obviamente o que também buscava 

imprimir à Illustração Goana. 

Na sequência de publicações, temos a Crônica 8 (n. 8, jun. 1865, ANEXO 

B), que se mostra como uma das mais profícuas no sentido de percebermos um 

evidente apuramento do estilo literário de Júlio Gonçalves. Há novamente 

preocupação de mimetizar uma relação direta com o leitor em um tom bem-

humorado. Assim se inicia: 

 

Chronica de Maio e Junho 
A chronica he hoje minha. Voltou a tarefa para a redacção, como 
volta o bom filho á casa do seu pai. – De bom grado a acolho. E 
por que não havia de acolher, eu que não poupo occasião a mais 
leve e opportuna de me pôr um bocado de tempo a conversar com 
o amigo leitor? 
O jovem chronista do mez enfadado, porventura, no realmente 
enfadonho vêzo de coligir noticias, ou então desejoso de se 
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dedicar mais seriamente a trabalhos poéticos e graves, deixa de 
ser por algum tempo chronista.  
Grande pena deve ser para os amigos do jocoso, para os amigos 
de rir, de rir a fartar com os gracejos desta ultima página. – Mas 
quem sabe também quanto haverá ahi de prazer para os espíritos 
sérios e austeros, rigidamente inimigos da galhofa?! 
Não. He pena para todos; porque cá a minha penna fraca, débil, 
tremula, vacilante, tímida, nova, recatada e inexperiente, não 
pode satisfazer a ninguém. Não serve nem para o grave, nem 
para o folguedo, nem para o sério, nem para o risonho: não serve 
para nada. – He assim um mixto de tudo isso, e anda pobresinha 
pelo meio de tudo. 
Mas vejam lá como a persona me deitou aqui a perder uma pagina 
inteira, falando mais que tudo e primeiro que tudo de si própria! 
Perdoem-lhe que he a primeira e a ultima; sim que será a ultima, 
protesto eu. 
E vamos a noticias. Ainda que não vejo anciãs para me lerem 
novidades, quero sempre contar alguma coisa, que há muita coisa 
bonita a contar. 
<<Mas as novidades! As novidades! Oh senhores! Pelo que vejo 
não gostam de arengas, nem de palavreados malcabidos? Olhem 
que tão malcabidos não me parecem estes. Mas não querem. 
Não falo. Querem só notícias. Pois ahi vão:  
[...] 
E perdoando-me a palestra, o sr. Leitor, e principalmente a sr.ª 
leitora, fiquem passando com saúde, que eu, cá para mim 
também desejo o mesmo. – Até o mez, em querendo Deus, como 
espero e havemos mister.  
Junho. 
J. Gonçalves.  
(GONÇALVES, n. 8, jun. 1865, p. 17-20) 

 

As notícias de que trata dizem respeito à educação, principalmente no 

tocante a alguns conhecimentos muito particulares sobre as demandas e 

dinâmicas escolares goesas. Mas, principia com um preâmbulo que não toca 

diretamente no fato. 

Há no início desse excerto da crônica a informação subliminar de que 

escrever a “Crônica do Mês” é uma atividade que um dos membros da equipe 

do periódico precisa realizar. É, portanto, uma atividade obrigatória, um trabalho 

e não uma opção do autor. Isso coloca no horizonte do leitor o profissionalismo 

daqueles que se dispõem à empreitada de criar um veículo na imprensa 

periódica. Aponta para a profissionalização do escritor. Não é por acaso que, 

logo em seguida, Júlio Gonçalves se preocupa em incluir o leitor em seu texto, 

fazendo-o participar da narrativa, já que dele depende a continuidade dessa 

empreitada.  
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A justificativa da ausência do autor em crônicas anteriores estaria também 

ligada a essa profissionalização do escritor, pois resultaria do quer do 

“enfadonho vêzo de coligir noticias”, quer do “desejoso de se dedicar mais 

seriamente a trabalhos poéticos e graves”. Desse modo, reafirma a noção de 

trabalho no campo da produção de notícias na imprensa periódica, ao mesmo 

tempo que idealiza a produção artística. Desse modo, hierarquiza as atividades 

profissionais envolvidas na Illustração Goana, em que o dar notícias pura e 

simplesmente é o menos importante, escrever crônicas tem um valor 

intermediário e produzir literatura é a atividade mais valorizada. Assim, 

novamente o cronista se encontra entre a cruz e a espada, ora realizando um 

trabalho pragmático e supostamente impessoal, como dar notícias, ora 

assumindo a voz de narrador e mesmo personagem de seu texto, como faz Júlio 

Gonçalves no texto acima transcrito, todo ele dedicado a reflexões subjetivas do 

cronista.  

Revela em seguida mais um aspecto de como concebe a crônica. Por um 

lado, com algo divertido, que deve provocar o riso e mesmo gargalhadas. Por 

outro, como algo sério e austero, que deve fazer refletir. Ao que tudo indica, em 

suas crônicas procura encontrar um meio termo entre esses dois extremos, pois 

é evidente sua tentativa de deixar a presente crônica leve e divertida, sem, 

contudo, apelar para procedimentos como a provocação, o deboche, o 

sarcasmo.   

Ao utilizar o adjetivo jovem ao falar de si, podemos entender, sobretudo 

pelo reforço da ideia que será apresentada no decorrer do texto, que nosso 

narrador se vê como inexperiente, porém em processo de maturação intelectual.  

Exacerba em sua falta de qualidades, considerando sua “penna fraca, débil, 

tremula, vacilante, tímida, nova, recatada e inexperiente”, que não poderia 

satisfazer a ninguém, “nem ao sério, nem para o risonho: não serve para nada”. 

Esse exagero naturalmente tem a função inversa, na espera que todos julguem 

o contrário, mas ainda assim expõe sua preocupação que tematizar sua própria 

inexperiência e, de forma muito perspicaz, já realiza uma autocrítica: “Mas vejam 

lá como a persona me deitou aqui a perder uma pagina inteira, falando mais que 
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tudo e primeiro que tudo de si própria! Perdoem-lhe que he a primeira e a ultima; 

sim que será a ultima, protesto eu”. 

Na sequência, emprega a encenação do clamor do público por novidades, 

colocando entre aspas e em itálico a expressão: “Mas as novidades! As 

novidades!”  e responde que lhes dará novidades de forma a revelar sua 

desaprovação por aqueles que não se interessam por outra coisa senão notícias, 

o que pode ser tomado literal ou ironicamente. Se tomada literalmente, temos 

simplesmente a reafirmação da hierarquia das matérias jornalísticas que 

estabelecera no início da crônica. Se tomada ironicamente, temos a 

desautorização do próprio cronista, que ri de seu desejo de ver aquela hierarquia 

valer num mundo em que o interesse pragmático vigora, interpretação o que 

julgamos mais plausível.   

Numa espécie de mea culpa junto aos leitores, Júlio Gonçalves termina: 

 

E perdoando-me a palestra, o sr. Leitor, e principalmente a sr.ª 
leitora, fiquem passando com saúde, que eu, cá para mim 
também desejo o mesmo. – Até o mez, em querendo Deus, como 
espero e havemos mister. (GONÇALVES, n. 8, jun. 1865, p. 20) 

 

Além de ironicamente pedir desculpas ao leitor, percebe-se que o autor 

pretendia incorporar em sua crônica uma imagem de seu público leitor, composto 

por homens em sua maioria, mas também, segundo ele, por mulheres, que 

poderiam se enfadar e se irritar com a falta de objetividade do cronista.  

O plano temático dessa crônica se mostra digno de nota em outros 

sentidos, tal como apontamos no início de nossa observação acerca do tema-

base do texto. Pois apresenta um tipo de conteúdo que se fará cada vez mais 

presente nas crônicas e na própria carreira de Júlio Gonçalves: seu interesse 

pela educação escolar goesa. A criação de cursos em instituições, os dados 

sobre as escolas e estudantes, entre outros assuntos que faziam parte do 

exercício profissional de nosso autor não faltavam no recorte que ele fazia sobre 

os assuntos que considerava pertinentes. 

 Na Crônica 9 (n. 9, jul. 1865, ANEXO B) Júlio Gonçalves volta à carga no 

campo da subjetividade do cronista: 
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Chronica do mez 
Eu caro Josinho – <<Arranja lá uma excelente chronica>> 
disseste-me tu na carta que acabo de receber. Já era muito 
querer. Pois então uma chronica he coisa que sáia excelente das 
minhas mãos coitadas? 
Não obstante, tencionava eu escrever a menos má de quantas 
tenho escripto. Talvez pudesse. Quanto menos, porém, espera a 
gente, as circumstancias contrariam os desejos dos homens. E eu 
hoje não só não posso escrever chronica, nem mesmo posso 
escrever nada. 
Para não deixar ir duas paginas em branco, enfeixo aqui algumas 
novidades menos más das muitas que tivemos. Se te lembrarem 
algumas mais, regista-as, que por isso não me irá nada mal. 
Felizmente, desta vez o chronista não he martyr de noticias. Eu 
sou, pelo contrário, hoje, martyr de fastio, martyr de preguiça, e 
martyr de melancolia, que he o supremo dom das almas que têem 
um coração, e dos corações que têem uma vida. 
Mentira! Mentira! Começou a bradar-me a natureza, desde que 
escrevi a ultima chronica do mez. Mas, depois de poucos dias, 
ella propria foi quem mentiu. – Quando magoado com a escassez 
das chuvas, acabava de lamentar a triste crise, abriram-se as 
portas de S. Pedro, na alegre crenças das nossas velhas, e 
choveu, choveu, e choveu sem cessar, e choveu alguns dias, e 
depois escasseou.  
[...] 
Ora basta, meu caro Josinho. Sinto tentações de me extender 
muito. Mas não posso. O enthusiasmo d’uma festaca degenerou-
me em mornura, e treme-me a mão, e cáe-me a penna. 
Tenhamos saúde; e para a outra vez, falaremos muito e muito, 
havendo de que. 
Teu do C. 
Julho – 1865 
J.Gonçalves  
(GONÇALVES, n. 9, jul. 1865, p. 20) 
 

Elaborada como uma carta destinada a Josinho, o cronista realiza várias 

reflexões metalinguísticas e subjetivas, afastando-se muito do cronista que dá 

notícias e se aproximando daquele que tem íntimas relações com a criação 

literária.   

O cronista vai estabelecendo um diálogo com uma suposta carta recebida 

por ele, que seria de “Josinho”, na qual o interlocutor faria um pedido de uma 

“excelente chronica” ao cronista. A pessoa a quem é dado tal apelido é revelada 

pelo próprio Júlio Gonçalves no texto "Christo e a redempção", já indicado no 

estudo sobre a Illustração Goana realizado por Kerbauy (2008, p. 122) e refere-

se a José Francisco de Albuquerque, também colaborador do periódico. Um 
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interlocutor real e, em teoria, de conhecimento dos leitores do periódico, visto ser 

ele também um dos autores das crônicas mensais. 

Assim, temos aqui a exposição ao leitor dos bastidores do periódico, isto 

é, o pedido de um colaborador para que o editor cumpra determinada tarefa, 

evitando que o período saia com “duas páginas em branco”, assinalando ainda 

o trabalho coletivo aí implicado: “Se te lembrarem algumas mais [novidades], 

regista-as, que por isso não me irá nada mal”. Essa é uma estratégia que 

novamente tem a ver com a profissionalização do escritor, do jornalista, do 

intelectual, que vive num universo de demandas de trabalho de qualidade e nem 

sempre têm tempo ou disposição individual para atendê-las.   

Como já vinha se desenvolvendo em outras crônicas, a reflexão 

metalinguística reaparece, o que acaba por funcionar como um tipo de 

mecanismo estilístico mais importante do que a mera transmissão de fatos. 

Nessa suposta crise de criatividade encenada pelo cronista, ele brinca com o 

que seria seu martírio: “Felizmente, desta vez o chronista não he martyr de 

noticias. Eu sou, pelo contrário, hoje, martyr de fastio, martyr de preguiça, e 

martyr de melancolia”. Ser mártir de notícias poderia resultar de não ter notícias 

para anunciar ou então de ter que falar somente de notícias, sem espaço para 

falar daquilo que mais interessa, isto é, da dimensão emocional da vida. O 

“felizmente” vem referendar essa segunda interpretação, já que esse martírio 

seria “o supremo dom das almas que têem um coração, e dos corações que têem 

uma vida”. Estamos, portanto, em meio a uma concepção integralmente 

romântica de sujeito, na qual as emoções e os sentimentos são o sentido maior 

da existência.  

Essa importância é reforçada no parágrafo seguinte, quando nota que em 

crônica anterior falara da escassez de chuva e estas vieram em abundância, 

tornando seu texto obsoleto. A conclusão necessária é que falar das coisas 

objetivas resultaria sempre em algo de valor muito efêmero, enquanto a reflexão 

sobre os sentimentos da alma almejaria a perenidade. 

A crônica ainda apresenta uma sequência de informações sobre múltiplos 

assuntos, sempre relacionados uns aos outros, de modo a mimetizar uma 

conversa entre conhecidos que dialogam sobre os acontecimentos locais. As 
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insistentes chuvas das monções, a epidemia de doenças, as eleições, a prisão 

e a fuga de ladrões de casas, a premiação de alunos participantes de um 

concurso, a apresentação de uma peça teatral, tudo surge de forma bastante 

informal e jocosa, permeado da subjetividade do autor, sobretudo os elogios aos 

alunos e educadores, as críticas à fraqueza com que as forças policiais tratavam 

os supostos bandidos, o descaso e relativo desgosto em relação aos discursos 

patrióticos dos candidatos às eleições, assim como a defesa dos valores da 

nação. 

Mantendo-se no enquadramento do gênero epistolar, o término da crônica 

não poderia ser diferente de uma despedida amistosa, ainda no mesmo tom de 

galhofa como antes se fez: “Ora basta, meu caro Josinho. Sinto tentações de me 

extender muito. Mas não posso. O enthusiasmo d’uma festaca degenerou-me 

em mornura, e treme-me a mão, e cáe-me a penna. Tenhamos saúde; e para a 

outra vez, falaremos muito e muito, havendo de que”. Informalmente, como 

desenvolve todo o texto, percebemos que o fim da crônica não se dá por 

esgotamento dos assuntos ou de espaço, mas por não perceber real importância 

naquilo que poderia escrever, terminando de forma repentina, como que numa 

conversa entre amigos que poderia ter continuidade em outro momento. 

 Na Crônica 10 (n. 10, jul. 1865, ANEXO B), temos a retomada do tema da 

escrita e do diálogo interrompido com Josinho: 

 

Chronica do mez 
Esta minha chronica, meu caro Josinho, pobre e ligeira, não 
começa hoje por vãos preâmbulos; porque estou aqui a escrever 
com penna em uma mão e o compasso n’outra. D’antes as 
paginas pediam chronica. Hoje a chronica que pede paginas; e eu 
não sei se poderá achar mais que duas. 
[...] 
O que sinto, meu caro Josinho, e o que aposto que sentes 
também, he ver que o público acolhimento mingue muito á tão 
nobres tyrocinios, não passando d’uma benevolência deferente 
ás vezes, ás vezes obrigada; e limitando-se especialmente á 
apreciações gratuitas, não exigidas, nem esperadas, que á tudo 
se não duvida dispensar. 
E soffres pena, como me dizes, de que estejam ainda ocultos, 
escondidos, timiratos, mancebos inteligentes, pennas hábeis, 
talentos vigorosos? Oh! Por Deus não soffras tal, que bem triste 
seria de tantos talentos e pennas em um paiz destes, digo eu, 
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como dizem lá outros que bem triste seria deste paiz com tantas 
pennas e talentos! 
Ora deixa, meu amigo. Não he melhor que as vocações fiquem 
ocultas como o fogo de sob as cinzas – e não deixa de aquecer, 
do que virem a morrer murchas á sombra da indifferença patrícia? 
Para duas paginas, tenho fallado muito de lettras. Devem ser aliás 
estas de que mais se trate em um jornal litterario. Porém, aqui 
entre nós gosta-se d’um pouco de tudo; e eu quero satisfazer 
todas as vontades, e todos os desejo, em quanto não cheguem 
ao grau de caprichos. 
(GONÇALVES, n. 10, jul. 1865, p. 18-20) 
 

Iniciando com o já conhecido preâmbulo que reflete sobre o próprio texto, 

a Crônica 10 retoma o narratário Josinho para tratar novamente da dificuldade 

do cronista em escrever seu texto, mas desta vez por falta de de inspiração. 

Depois de comentar longamente uma carta de um jovem estudante de 

medicina de Bombaim, que noticia que foi autorizado por John Peet a publicar 

uma obra dele, provavelmente Principles and Practice of Medicine Designed 

Chiefly for Students of Indian Medical Colleges (1864),25 o cronista disserta sobre 

dois periódicos que seriam lançados em breve, o almanaque Litterario e o 

Popular. Aproveitando o gancho elogioso às empreitadas literárias das duas 

produções, Júlio Gonçalves empreende uma reflexão acerca da recepção e do 

público leitor goês e apresenta, com certo pessimismo, um cenário em que não 

tem sido dado o devido valor aos autores locais, uma vez que a apreciação de 

suas obras se dá de modo gratuito ou condescendente. 

A consciência de uma recepção aquém das expectativas dos talentos dos 

escritores locais chama a atenção no “diálogo” com o interlocutor Josinho, 

atribuindo a este o dessabor de saber existirem tantos jovens talentos 

obscurecidos em Goa, comentando, ironicamente, que o melhor é que fiquem 

mesmo ocultos, pois o que aquela terra faria com tantos talentos. É um texto já 

de teor provocativo, a chamar a atenção daqueles que não valorizam o trabalho 

que eles e outros fazem no campo intelectual goês, inviabilizando que novos 

talentos surjam. O trecho “Não he melhor que as vocações fiquem ocultas como 

o fogo de sob as cinzas – e não deixa de aquecer, do que virem a morrer murchas 

á sombra da indifferença patrícia?” pode ser entendido como um comentário 

                                                             
25 Informação fornecida por Sandra Lobo no decorrer da defesa.  
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destinado aos próprios seus próprios pares, escritores e editores, que tinham 

saído do anonimato mas estavam a morrer à sombra dessa indiferença. 

Seu parágrafo seguinte, censurando-se por ter falado demais dos 

problemas envolvendo as letras de sua terra, também guarda forte ironia, tendo 

agora o público leitor como alvo. Este estaria muito mais interessado em 

variedades e não se preocupava em se aprofundar na matéria literária, que seria 

o propósito da Illustração Goana, um “jornal litterario”, e sequer ali ele poderia 

assim proceder.  

As crônicas até aqui analisadas referendam o que intuitivamente já se 

sabe, isto é, que, nessa altura, de fato havia apenas um pequeno círculo em que 

tais autores e publicações transitavam e que não se imaginava extensivo às 

grandes faixas da população. Tal aspecto nos leva a inferir que Júlio Gonçalves 

e outros escritores se referiam de modo muito direto a esse pequeno círculo 

letrado, provavelmente concentrado em Margão e Panjim, e mais na primeira 

cidade que na segunda. Sua crítica visava a um público tão pouco 

“profissionalizado” quanto o eram os promotores da Illustração Goana, mas, se 

por um lado encenavam e, portanto, reivindicavam profissionalismo no campo 

da produção letrada, também provocam o público a tomar essa mesma atitude 

e ter maior responsabilidade para com as futuras gerações de Goa, que 

dependiam dele para se desenvolver intelectualmente.   

A Crônica 15 (n. 15, jan. 1886, ANEXO B) vem trazer uma nova estrutura, 

justamente valorizando aspectos que parecem profissionalizá-la: 

 

Chronica do Mez 
A aparição do Janeiro – As boas festas – Lettras – O 
Almanack e o Archivo do Sr. Socrates – O Cronista de 
Tissuary – A Goa Sociavel – Os Doutores Brasileiros – 
Gymnastica dos Reis – O Theatro da Rua d’Ourém – História 
d’umas Turras – A Venturosa – Trespasse do Parocho – 
Lisboa em Lisboa – Os Fumos da Nossa Mocidade – Um 
Realejo Exquisito. 
 
Terral fortíssimo. Estas duas palavras, conceito tão simples, 
bastará para denunciar que estamos em pleno janeiro, – no 
janeiro feliz das bocetas de dôce, dos funguéos, das relíquias da 
consoada, do peixe assucarado, da alva gergilada, – janeiro dos 
rheumatismos, dos formigueiros, das paralysias, das 
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constipações, dos narizes á pingar, dos calefrios, das tosses, - 
janeiro que se inaugura pela casaca, que se saúda pelo 
epistolário, que se celebriza pela visita do anno bom, – janeiro que 
se despercebe entre divertimentos agradáveis como a papança, 
e pérfidos como os catarrhos, – janeiro, emfim, que se conclue tão 
simplesmente – por uma chronica, – ou como o findam as donas 
diligentes, por uma somma das verbas do despezario.  
Assim se saudou, gozou-se, passou-se o janeiro entre nós. 
Sensibilizando me despeço delle; porque ao cabo de tanta 
trampolina, sempre inspira saudades, que me custa hoje vel-o que 
se váe. 
Saudades! Para ellas o remédio são as recordações, dizia o frade 
V., esse que inda há pouco lá se foi. Que duvida! Lembranças do 
passado festivo nunca deixaram de ser o remédio do presente 
soturno. Pois então recordemos. O que foi o mez, o que se fez, o 
que se disse, o que se ouviu, o que apareceu, o que foi visto, 
onde, como, quando? Ora, há tanta coisa que dizer! Veremos 
aonde se chega. 
[...] 
Janeiro de 1866. 
J. Gonçalves. 
(GONÇALVES, n. 15, jan. 1866, p. 17-20) 

 

Essa crônica é efetivamente diversa daquelas que vinham sendo 

trabalhadas por Júlio Gonçalves em diálogo epistolar com Josinho, sendo que 

ainda apresenta a novidade de trazer um pequeno sumário com os principais 

temas que nela serão abordados. Esse aspecto configura um indicativo possível 

de profissionalização da crônica, permitindo que o leitor já tenha ideia do que vai 

ali encontrar, respondendo à demanda que vinha sendo colocada em números 

anteriores. 

Já não temos aqui o preâmbulo metalinguístico. A crônica se inicia 

apresentando o mês de janeiro de forma subjetiva, por meio de uma sequência 

de aspectos positivos: “as bocetas de dôce, dos funguéos, das relíquias da 

consoada, do peixe assucarado, da alva gergilada”. Entretanto, sem qualquer 

transição, passa-se aos aspectos negativos: “janeiro dos rheumatismos, dos 

formigueiros, das paralysias, das constipações, dos narizes á pingar, dos 

calefrios, das tosses”, mês que se concluiria com sua crônica. O tom irônico 

nessa enumeração de doenças, que trariam saudades do mês de janeiro, nos 

permite perceber que mantém o interesse pela chave jocosa e relativamente 

satírica do texto. Temos, neste trecho, a forte presença do escritor Júlio 

Gonçalves, que sabe lidar com a descrição desse mês de forma original e 
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instigante, apontando para a ideia de que teria abandonado sua discussão 

metalinguística acerca da crônica para realizá-la com a competência de um 

jornalista e de um escritor a um só tempo.  

Concluindo esse trecho com: “há tanta coisa que dizer! Veremos aonde 

se chega”, vale lembrar aqui que janeiro se situa em meio ao inverno de Goa, 

apresentando temperaturas mais aprazíveis, sem chuvas e, portanto, o momento 

em que as atividades sociais podem ser realizadas de forma mais intensa. Entre 

elas, aquelas referentes ao mundo das letras:  

 

Para o jornalismo temos mais o Chonista do Tissuary, e a Goa 
Sociavel. O Chronista he um periódico e he um livro, - livro pelo 
assumpto, - periodico pela forma, - periodico ou livro que deve ser 
interessante pelo quanto vale o nome que o firma. Esta velha 
provinciana, terra abatida, mas recordacional, cheia de tradições, 
de monumentos, de memorias, - rica de documentos seculares, e 
de lendas historicas, também precisava de ter o seu chronista, e 
teve-o. A sua apparição foi desprecedida dos arautos litterarios, a 
que se chama, com muita graça – prospectos, - foi simples, foi 
espantosa, - e hade ser seguida de applausos que prophetizo 
desde já. – A Goa Sociavel, ainda está em promessa. Firma-a o 
nome do meu amigo Manuel de Campos, e tanto basta para ser 
acolhida. Esperemos. (GONÇALVES, n. 15, jan. 1866, p. 18) 

 

O Chronista de Tissuary (jan. 1866 – jun. 1869) era um periódico mensal, 

publicado pelo português Joaquim Heliodoro da Cunha Rivara (1809-1879) e 

impresso na Imprensa Nacional, que publicava documentos históricos sobre a 

Índia portuguesa (Garmes, 1999, p. 121). Daí o seu aspecto mais de livro do que 

de periódico, pois de fato estava longe do tipo de publicação que se costuma ser 

assim designado.  

Já a revista Goa Sociável (15 mar. a nov. 1866) foi uma publicação muito 

similar à Illustração Goana: 

 

[...] impresso na Imprensa Nacional e tendo por redator Manoel 
Joaquim da Costa Campos. Pretendia atingir a todo cidadão goês 
sem distinção, propondo-se a publicar notícias históricas sobre 
Goa e seus filhos, “escolhidos romances originaes, imitados e 
traduzidos”, poemas, crítica sobre novas publicações, impressões 
sobre a Goa antiga, variedades. Negava lugar à política 
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portuguesa na sua expressão partidária, mas reservava lugar 
para comentários sobre a política local. Extraía matérias do 
Archivo Pittoresco e de outros periódicos. (Garmes, 1999, p. 126-
127) 

 

Vista com bons olhos por Júlio Gonçalves, a publicação, essa altura ainda 

em promessa, viria a tentar cumprir o propósito vislumbrando na crônica anterior 

de nosso autor, a saber, de retirar do anonimato jovens talentos goeses, o que 

fez por curtíssimo espaço de tempo, reafirmando a veracidade da avaliação do 

cronista.  

Outro aspecto que nos chama a atenção é um comentário que Júlio 

Gonçalves faz a respeito dos desejos da juventude colonial em fazer parte do 

universo de valores e reconhecimento da metrópole, especificamente da 

educação formal oferecida na tradicional Universidade de Coimbra: 

 

Mas á proposito de Portugal! Tanto pensa hoje a nossa mocidade 
na filha mimosa do Atlantico, que muitos mancebos se penteam 
já para ahi. Tejo, Terreiro do Paço, a universidade, Coimbra, as 
sebentas, em tudo isso gira a imaginação de muitos dos meus 
amigos. A fé que não vão todos. Oh! Se todos fossem! 
(GONÇALVES, n. 15, jan. 1866, p. 19) 

 

Sabendo que o público leitor era composto em sua maior parte pela elite 

nativa convertida, não é nada estranho que o caminho apresentado pela crônica 

é o do “sonho” de todos verem e gozarem a “filha mimosa do Atlântico”, horizonte 

em que o desejo de ver o mundo e de abrir outras possibilidades profissionais 

se punha ao lado da adesão colonial, da qual Júlio Gonçalves e os literatos em 

língua portuguesa de sua geração eram representantes. Todavia, fica a 

ambiguidade ao final deste parágrafo: “Oh! Se todos fossem!”, podendo ser 

interpretado como a efetivação da boa formação dos goeses ou, pelo contrário, 

o abandono do meio intelectual local pelo metropolitano, resultando no fim de 

tudo aquilo pelo quê a Illustração Goana lutava. 

Liricamente, o cronista interrompe a sequência de seus pensamentos 

para indicar que a presença de um realejo roubou-lhe a atenção e o afastou da 
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crítica que anteriormente fazia, mas que lhe permitiu traçar outro momento de 

reflexão a respeito da engenhosidade humana: 

 

E para acabarmos. Querem saber? Há por ahi um realejo. Um 
realejo! He coisa trivial, bem sei. Mas um jogo de lanceiros, de 
contradanças, a polka, uma carreta de fogo em curso veloz, uma 
cascata despenhando-se ruidosa, um moinho rodando veleiro, e 
um barco a velejar sobre as inclementes ondas, isso he que de 
certo passa de trivialidade! Oh! Aquella melodia! O leitor tem 120 
rupias? Na verdade quanto pode o engenho humano! 
Janeiro de 1866. 
J. Gonçalves. 
(GONÇALVES, n. 15, jan. 1866, p. 20) 

 

Podemos compreender esta relativa quebra como um tipo de exercício de 

escrita, relativamente comum e lírico, muito ao gosto romântico que será 

marcante na faceta ficcional e poética de Júlio Gonçalves: um momento inusitado 

em meio ao cotidiano banal, aspecto que irá caracterizar a escrita ficcional de 

Júlio Gonçaves.  

Vale ainda observar que o realejo guarda vínculo com a tradição europeia 

e, por extensão, com a metrópole portuguesa, fazendo com que Portugal se 

revele repentinamente presente no cotidiano goês, numa divagação que lembra 

a flanerie26 (BENJAMIM, 1989, p. 192). De novo, é remarcada a dimensão 

portuguesa de Goa. 

 A Crônica 16 (n. 16, fev. 1866, ANEXO B) também apresenta novos 
recursos: 

Apesar de mesclar procedimentos empregados em crônicas anteriores, 

fazendo uso de sumário, da referência direta ao leitor e da reflexão 

metalinguística, apresenta todo um debochado preçario de carnaval, que rompe 

com a narrativa linear. Em seu sumário, temos: 

O Carnaval – Lord Folkstone – Zé do Capote – Os Figurinos de 
modas futuras – Sir Rustomjee – Os Bailes – As petições de 
esmola – o museu d Sr. Filippe Nery – Mentiras e verdades – 
Retirada do Honorable – Espectaculos – o Garrett – o Theatro da 

                                                             
26 O flâneur é um personagem que emerge das páginas da literatura urbana do século XIX [...]. Vagueia em 
meio a multidão, fora de casa, mas à vontade como se em casa estivesse; sentindo-se olhado por tudo e 
por todos, centro do mundo, mas também vendo a tudo e a todos escondido, insondável em seu meio; 
descobrindo um país exótico e distante, mas que não é outro senão aquele, bem perto, no qual vive. 
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Rua d’Ourém – Annuncios Litterarios – Occorrencias marítimas – 
Os santos Passos. (GONÇALVES, n. 16, fev. 1866, p. 17) 

 

Os temas tratados não diferem em natureza e diversidade dos que estão 

presentes em outras crônicas. A conversa com o leitor continua, de modo a se 

incorporar definitivamente na escrita desses textos. Inicia com uma reflexão 

metalinguística sobre como deveria inicia seu texto. 

Fallando sinceramente, não sei por onde devo começar esta 
chronica. Pelo summario viram já, que temos muito que 
conversar; mas se me pudessem ajudar ao principio! Receio 
offender o bom gosto dos leitores de notícias, principiando por 
qualquer coisa. 
Já que forçoso he, remediarei o meu embaraço, tratando antes de 
tudo de um acontecimento o mais curioso e privativo do mez de 
fevereiro, d’essa solemne entrada na quaresma, d’essa época em 
que até os homens mais graves provam ou pelo menos crêem e 
convencem-se que he também bom juízo o ser tolo á tempo, – em 
uma palavra, ter-me-hão entendido – dos três dias do carnaval. 
(GONÇALVES, n. 16, fev. 1866, p. 17) 
 

A crônica procura fazer um retrato dos costumes religiosos e pagãos da 

festa de carnaval, tão conhecida em todo o mundo católico. Júlio Gonçalves 

comenta as festividades, citando figuras curiosas dessa comemoração, como 

Lord Folkstone e o Sr. Zé do Capote: 

O que, porém, mais que tudo me deu no gotto foi um fidalgo 
inglez, que deixou bilhete de visita nas principaes casas da 
capital, com o nome de – Lord Folkstone, e o sr. Zé do Capote, 
que andou fazendo escala pelas residências dos seus 
conhecimentos, com um sacco de quinquilherias; e de sua mão 
tive eu a honra de receber e ler, e a paciência de tomar de cór o 
seguinte papel: 
Preçario de quinquilherias á venda no dia do carnaval. 
Honradez – desappareceu já no mercado 
Boa fé – anda aos parelhos dela. 
Maledicencia – as vendedoras anda proficientes de este objecta. 
Intriga – Caramba! O bazar abarrotada e barate! 
Chicana – he sua irmão predilecto. 
Credito – a casa commercial Thouson e Cª abarco tuda. 
Empregos – vende á pressos que têem costas frescos. 
Eleições – não se sábio avaluar a sua preço. 
Cavalheirismo – oh!qui caro! Caríssima! 
Litteratura – toda mundo quer comprar sem ter com quibos. 
Jornalismo – sua subscripção he conforme as forças físicas. 
Patuscada  
Pandinga    Estas 3 musas estão de viagem para Veneza. 
Peravilhada  
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Nova- Pangim dezaquatorze de februarius de 1916 – O logeiro da 
Rua d’Alegria – 1º Andar, nº 13 ½ á esquerda de 5ª encruzilhada. 
Zé do Capote. 
(GONÇALVES, n. 16, fev. 1866, p. 18) 

 

Uma figura chamada de Zé do Capote se mostra como um tipo de 

personagem a quem era permitido emitir comentários satíricos e críticos sobre 

os comportamentos e as condutas dos locais. O que mais interessa, no entanto, 

é notar como incorpora uma lista de itens morais, políticos e culturais de forma 

satírica, rompendo com a narrativa linear e fazendo o leitor refletir sobre 

determinados aspectos da sociedade goesa.  

Há uma evidente preocupação com os detalhes nas crônicas de Júlio 

Gonçalves, que reaparece em seus contos, que serão concebidos sobre as 

mesmas bases, nas quais se valoriza a percepção dos goeses acerca de sua 

realidade, mesmo que muitas vezes fazendo coro com os portugueses.  

A costumeira reflexão sobre alguma produção literária local trata de obra 

em preparo do historiador goês Miguel Vicente d’Abreu (1827-1884), intitulada 

Bibliographia Goana, citando também O Ramalhetinho. 

Pouca coisa há para noticiar relativa ás lettras. O sr. Miguel 
Vicente d’Abreu anunciou a sua – Bibliographia Goana – e tem 
já vencido grande parte do seu trabalho, que deverá merecer um 
acolhimento distincto. O curioso escriptor espera também publicar 
brevemente um – Ramalhetinho -, que em folhetos mensaes 
deve trazer á luz os versos, as canções, e as modinhas velhas e 
actuaes, peduliares do paiz, e introduzidas pela civilização 
europea. Deve ser uma publicação interessante. 
O sr. Abreu tem em embryão muitas producções importantes, que 
precisavam de vir á luz. Tanto mingúa, porém, o apoio público no 
paiz, que o laborioso auctor não pode atrever-se a empresas 
sucessivas. Oxalá que o chegue a fazer paulatinamente. 
(GONÇALVES, n. 16, fev. 1866, p. 20) 
 

Não sabemos que fim levou a Bibliografia goana, mas O Ramalhetinho foi 

publicado de janeiro de 1866 a abril de 1870, tendo sido a primeira publicação 

goesa editada em português e em concanim (GARMES, 1999, p. 126). Com um 

tom evidentemente crítico, o escritor aborda a dificuldade de obras como as de 

Miguel Vicente virem a público no contexto goês. Novamente, vemos reiterada a 

percepção de Júlio Gonçalves de que a recepção local é muito pequena e 
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desinteressada em apoiar iniciativas letradas. A crítica resulta da persistente 

busca de concretizar aquilo que anteriormente foi tratado neste trabalho: a 

qualificação das vozes dos escritores goeses por meio de seu exercício literário 

na imprensa periódica.  

 A Crônica 17 (n. 17, mar. 1866, ANEXO B) trata, entre outras coisas, de 

um assunto que virá a ser muito caro a Júlio Gonçalves, a educação escolar 

goesa. Pela vida futura de Júlio Gonçalves, atuando no magistério e em funções 

relativas ao ensino e à divulgação da língua portuguesa, podemos considerar 

que temos nessa crônica as primeiras manifestações de seu interesse por esse 

tema. A crônica começa com o fim do ano letivo de 1866, refletindo sobre os 

tipos de alunos que se podia ver naquele contexto: 

Fecharam-se as aulas públicas, e os senhores estudantes 
disseram o adeus final ou provisório aos seus bancos. Uns 
puderam já ver corôados os seus esforços escolares. Outros com 
o coração palpitante continuam a pestanejar ahi ao sopé das 
candeias. E muitos correram a internar-se na suprema folgança 
para cumulo dos desvarios de um anno inteiro. Deus proteja estes 
e felicite aquelles. (GONÇALVES, n. 17, mar. 1866, p. 17) 
 

Júlio Gonçalves, que nessa altura também era muito jovem, parece 

revelar aqui um certo saudosismo daqueles anos de estudos, desenhando o 

cenário de três possibilidades: os que já passaram de ano; os que ainda se 

encontram a estudar, “a pestanejar ahi ao sopé das candeias”; os que passaram 

o ano em “desvarios” e, reprovados, vão às férias. Seu apego ao tema é tamanho 

que chega a reproduzir o texto de um aluno: 

Um distincto alumno da aula de rethorica do lyceu nacional desta 
cidade, leu por occasião do encerramento d’aquella escola, o 
seguinte elegante discurso: 
<<Senhores! Até que por fim se concluiu o nosso anno lectivo. 
Hoje encerraram-se as nossas aulas; e em breve tempo deve 
chegar para nós a suprema hora do exame, d’aquelle acto 
solemne, que fizemos, e do que teríamos podido fazer durante o 
anno, que hoje nos acaba. (GONÇALVES, n. 17, mar. 1866, p. 
18) 

 

O quadro pintado poderia facilmente ser aquele de um professor que se 

emociona com um discurso de um estudante que admirava, o que explicaria o 

acesso ao texto por parte de Júlio Gonçalves. Todavia, mais que esta origem ou 
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mesmo veracidade do texto, deve ser observado o interesse em tratar de modo 

tão detido desse tema. A explicação é que estes jovens seriam alguns dentre os 

destinatários primordiais dessa publicação, estudantes que poderiam se 

interessar pelo mundo da cultura e os debates do tempo de que Júlio Gonçalves 

tanto falava.  

O tratamento conferido a estes estudantes nos permite perceber o intento 

de ampliação de público, assim como o reconhecimento daqueles que de fato 

consumiam ou que poderiam vir a consumir essa publicação. Portanto, falar 

diretamente a eles não parecia ser uma escolha aleatória ou impensada.  

Para além do assunto escolar, o autor comenta o lançamento da 

agremiação Sociedade Estudiosa Luso-indiana de Bombaim: 

Consta ter sido fundada em Bombaim, na comunidade 
portugueza, que lá se acha estabelecida, uma associação 
litterária, que se denomina – Sociedade Estudiosa Luso-indiana 
de Bombaim. Vem-nos do estrangeiro o exemplo que aqui dentro 
do nosso recinto devíamos achar. – Que elle sirva ao menos de 
voz despertadora para os nossos amigos de lettras, que se 
contentam uns com o estudo soturno e egoísta no remanso dos 
gabinetes; e outros ... e outros, na phrase do sr. E Biester, levam 
a sua supremacia á ponto de ao escreverem pela primeira vez um 
nome nas columnas de um jornal, adiantarem logo uma lição e 
uma lição de arte. (GONÇALVES, n. 17, mar. 1866, p. 19) 

 

Como se lê acima, tratava-se de uma inciativa da comunidade portuguesa 

que se estabelecia de Bombaim, para o estudo e a discussão de literatura, que 

deveria ser imitada pelos goeses. Tal proposta representaria a consciência de 

Júlio Gonçalves sobre a importância do estabelecimento concreto ou formal de 

institucionalizar cada vez mais o estudo da literatura e das artes, o que 

naturalmente permitiria a criação de uma atuação continuada da intelectualidade 

goesa e, portanto, a constituição de uma tradição própria. Tudo, portanto, 

passava pela institucionalização e pela já referida profissionalização dos agentes 

que atuavam no campo intelectual desde a mais tenra idade.  

Não podemos dizer se a “comunidade portugueza” que criou essa 

sociedade era composta por indianos convertidos ao catolicismo, por 

descendentes de portugueses ou mesmo por portugueses, mas muito 
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provavelmente sobretudo pelos dois primeiros grupos, tendo em vista que 

Bombaim deixou de ser possesão portuguesa e passou a ser inglesa já em 1661. 

Os assuntos tratados nesta crônica são evidentemente mais amplos do 

que os que remetiam exclusivamente à literatura e à imprensa periódica. 

Acontecimentos da alta sociedade da colônia e da metrópole também têm lugar 

em seus escritos. A partida de Goa da importante família Faria ( de Roger de 

Faria), no vapor do “honorable” sir Rustomjee27, bem como os barcos de 

mercadorias e transporte que faziam o comércio com a metrópole se 

enquadravam nos interesses aparentemente despretensiosos de suas crônicas, 

sem, contudo, entrar em muitos detalhes.  

O término da crônica se dá com a sua já recorrente reflexão sobre o ato 

de escrita e construção do próprio texto, direcionado ao leitor como interlocutor: 

Não sei mais nada do mez de março, que tão cálido se sente que 
bem custa suportar. Os rosários e as meditações afugentaram 
novidades. Ninguém neste mez se lembrou de sabel-as nem tão 
pouco d’invental-as. Além do que referi singela e clãmente, 
acreditem-me, não sei mais nada. 
Março de 1866. 
J. Gonçalves  
(GONÇALVES, n. 17, mar. 1866, p. 20) 

 

Como se passava por uma época muito próxima da Quaresma, os 

acontecimentos, segundo o cronista, pareciam rarear e não seria de seu feitio 

inventar informações, principalmente depois de já teri dito que o cronista devia 

apenas trabalhar com a verdade, diferentemente do romancista. 

A Crônica n. 21 (n. 21, jul. 1866, ANEXO B) descreve literariamente às 

intempéries climáticas do mês de julho e novamente entra no tema escolar.  

 

Chronica do mez 
Inverno – Escolas – Espectaculos – Mercado – Rapina – Um 
caso de fazer medo ás Crianças. 
Trinta e um de julho! Como o tempo se me deslizou rápido e 
imperceptível, sem que me eu lembrasse absolutamente de 
lançar ao papel as duas linhas, que formam a chronica! 

                                                             
27 Citado originalmente na Crônica 16, como um indo-britânico filho do barão Jamsetijee, figura importante 
de Bombaim. 
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Não pensava que me fugiria tão distrahidamente o mez, e o que 
é mais, sem eu ter ainda indagado o que por ahi há de que se 
tome nota nestas ultimas paginas do jornal. 
Os aguaceiros enregelando-nos com a sua frialdade glacial, o 
vento sibilando com fúria contra a ramagem dos arvoredos e os 
atelhados tectos dos edifícios, as aguas do rio espadanando-se 
sobre os cães que tentam dominal-o, carrancas nebulosas 
ennegrecendo a athmosphera, e cada um encerrado no fundo da 
sua habitação, feita arca no meio d’este diluvio ... era a situação 
bem pouco própria, para ir saber novidades, menos a inda, acho 
eu, para ir deitar lettras sobre o papel.  
Eu, quando não estivesse atirado, em solidão, não podia d’outra 
sorte fazer mais que collar a face ao vidro da minha janella a 
observar tão somente – e por longos dias foi isso – os viandantes 
rareados pelo mau tempo, e homens que não podem deixar de 
arrastar os ameaços pluviais das nuvens, que vem em embaixada 
nunciante de uma estrondosa refega.  
Assim o tempo correu, e sem que eu soubesse senão já agora 
que estava ás portas do esperançoso agosto. Desde já que o sei, 
pois correndo venho á esta mesinha, assentado á qual, aqui vou 
consignando o que me lembra ter-se passado no mez. 
Eu fui – vai ainda pouco tempo – escolar dedicado, embora dos 
peiores – lembro-o sem contrição – ás escolas consagrarei antes 
de mais nada seu bocado da chronica; e não vá longo para enfado 
dos que me fazem o favor de não largar de mão o número á 
segunda linha do verso da primeira folha.  
Quase que começou, aquipara nós, o mez assignalado pela 
abertura das escolas. É uma época, na verdade solemne para o 
professor que tem occasião de ver luzir o botão de oiro e a roza 
agaloada do seu chapéu armado, em o setim da sua loba e 
capinha, ou a estreita borda de raminhos pardos do seu lenço 
d’assoar. E os alumnos, esses! Oh! Que de contentamento por 
ahi não vai e palpites violentos e arreceios pelo cubiçado premio, 
triumpho infinito que parece conduzil-o, o janotinha de casaco 
escuro, ou o pequenito de azulada vestia ao fim de todos os 
mundos triumphantes! E depois outros esperando pela primeira 
lição d’um novo compendio que tiveram, outros dizendo ao amigo 
ladeiro – com este anno estou doutor - , outros murmurando com 
reganhado alento – ao menos desta feita, fique eu servido -, 
outros ... não é possível recordar todos. Eu sei. Eu que ahi estive 
e que de lá trago supérfluas lembranças.  
[...] 
Julho de 1866. 
J. Gonçalves. 
(GONÇALVES, n. 21, jul. 1866, p. 17-20) 

 

Inicia seu texto com a revelação do espanto que teve com a rapidez com 

que o tempo passou, esquecendo-se de tomar notas para a crônica daquele 

mês, que precisava ser escrita: de novo metalinguagem; de novo a literatura 

como profissão.  
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Ao mesmo tempo que diz que os aguaceiros das monções não lhe 

animavam a ir atrás de notícias e nem lhe estimulavam a escrita, descreve-os de 

forma a materializar nos olhos do leitor “o vento sibilando com fúria contra a 

ramagem dos arvoredos” ou “as carrancas nebulosas ennegrecendo a 

athmosphera”, vendo o cronista colar a face ao vidro da janela e observar “os 

viandantes rareados pelo mau tempo, e homens que não podem deixar de 

arrastar os ameaços pluviais das nuvens”. Sua descrição tem um viés literário 

muito forte, encenando o homem sujeito às forças da natureza, numa relação 

mais integrada com esta, deixando de lado a demanda cultural, isto é, escrever 

sobre tudo isso. A natureza vence a cultura nesse momento, bem ao gosto 

rousseauniano. No entanto, após tal experiência, o cronista passa a relatá-la de 

forma literária, demonstrando que valeu a pena vivê-la. Revela-se aqui mais o 

contista que o cronista. 

Ao lado de notícias sobre espetáculos e lançamentos de obras, a crônica 

traz uma situação anedótica, muito próxima do tipo de enredo que interessa Júlio 

Gonçalves em seus contos, o sobrenatural e as crendices populares, algo que 

remete tanto a uma ação jocosa, quanto faz referência às práticas religiosas 

locais. 

No meio de tudo isso acontece um facto, que vos levará, aposto, 
a estoirar de espanto. Por detraz do edifício do thesouro, se 
postam alguns guardas para a vigia dos fundos públicos. Por 
esses sítios em que a sentinella vela tem-se visto – quer o 
fanatismo popular – algumas proezas do ventoruim, que mais de 
uma vez tem afugentado as sentinellas tímidas. O meu heroe de 
uma das ultimas noites era um europeu de gemma, grande alma, 
que voou ao empyreo á primeira vez que o demo lhe fez das suas, 
n’aquelles sítios mal vistos. Matar um homem, o diabo! Á fé que 
não creio em tanto poder do maldito: mas o povo quer isso, e a 
verdade é que o bravo soldado se encontrou morto.... do mal do 
vento-ruim, mais provavelmente do que d’um ataque apoplético. 
Depois disso, e no paiz em que o militar se rende ao berzebum, 
digam lá ás crianças, que não temam o papão. Pois o gongo 
existe, meus caros meninos; - é vel-o por entre pregas do pano 
vermelhiço da boa da aiá, e vereis que o papão aparece. Se o 
apanhais, ... tendes cada um seu fogueu doce, em chegando o 
natal. Crêde em mim. 
(GONÇALVES, n. 21, jul. 1866, p. 20) 
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A morte de um guarda, um acontecimento aparentemente corriqueiro, é 

associada à presença de forças maléficas que, zombeteiramente, poderiam 

tomar os jovens, que deveriam, dessa maneira, crer no relato e tomar cuidado. 

É evidentemente um jogo irônico que visa brincar com as situações e os 

prováveis comentários da população local sobre os aspectos místicos do 

acontecido.  

Esse traço de tomar acontecimentos banais e os singularizar é típico do 

gênero da crônica, e, no caso desse tipo preciso de relato “sobrenatural”, a 

temática não se faz desconhecida para o autor, cujo assunto foi problematizado 

em seus contos. 

 

3.3 Conclusões: o exercício do estilo e o retrato de um tempo 

 

No dia 31 de dezembro de 1866, Júlio Gonçalves escreveu seu último 

texto na Illustração Goana, chamava-se “Agradecimento e despedida”, que não 

é propriamente uma crônica, mas uma reflexão final sobre todo o processo de 

escrita e edição da revista em que esteve envolvido por dois anos completos. 

Ele disserta a respeito do reconhecimento que obteve, do seu interesse 

em fazer algo pela mocidade goesa e se sente satisfeito, mesmo que de modo 

comedido, com o resultado do que veio a público.  

Se considerarmos as crônicas como foco, podemos dizer que de fato elas 

representaram, ao seu modo, uma contribuição realmente importante para as 

letras goesas do século XIX, porque, além de servirem com um retrato muito rico 

dos acontecimentos cotidianos goeses, materializaram o processo de maturação 

estilística de Júlio Gonçalves. 

Inspirando-se em modelos europeus da crônica (GARMES, 1999, p. 113), 

ele pôde experimentar múltiplas formas de abordagem, consolidando um tipo de 

escrita que associava leveza, sarcasmo e aproximação junto ao público leitor.  

Pelos temas e estratégias de argumentacão, podemos perceber o 

parentesco inerente entre este conjunto de textos e os contos do autor, que serão 
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apresentados no capítulo seguiinte, de modo a fazer desse gênero “menor” uma 

das facetas mais interessantes da leitura da Illustração Goana. Em suma, 

poderíamos dizer que ali foi representada, de alguma forma, as mentalidades e 

os valores da época, singularizados pela capacidade de síntese e criatividade de 

Júlio Gonçalves. 

É importante ressaltar aqui, com a finalidade de valorizar a obra produzida 

por Júlio Gonçalves, que à crônica é inerente o seu paulatino esquecimento, 

pois, com o passar dos anos, o distanciamento da experiência cotidiana ali 

presente acaba por tornar mais difícil sua leitura. Sobram aquelas que, por seu 

trabalho literário, ganham qualidades estéticas que as perpetuam, mantendo o 

seu valor e interesse.   

Distantes de seu referencial histórico, as crônicas de Júlio Gonçalves 

continuam a nos interessar porque, como tentamos demonstrar, apresentam 

uma gama de estratégias discursivas que demonstram que o cronista, mesmo 

que não intencionalmente, consolidou um estilo literário próprio. Este, por sua 

vez, por conta da referência cultural que a Illustracão Goana acabou por 

representar, possivelmente serviu de modelo para o surgimento de novas obras 

artísticas goesas, que beberam dos recursos ali empregados. 

 Augusto Meyer e Otto Maria Carpeuax, ao refletirem sobre o gênero das 

crônicas apresentam uma síntese que aqui, no tocante aos textos de Júlio 

Gonçalves, se mostra muito pertinente, pois afirmam que: “o importante e 

interessante não são os acontecimentos espetaculares, mas as pequenas 

trivialidades da vida, que revelam o fundo íntimo das almas e as verdadeiras leis 

da convivência humana”.28 E a esse fim se dedicou o trabalho de Júlio 

Gonçalves, não só na crônica, mas também no conto, como podemos constatar 

no próximo capítulo desta tese.  

  

                                                             
MEYER, A.; CARPEAUX, 1956. P.6 
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CAPÍTULO 4  

 

OS CONTOS DE JÚLIO GONÇALVES 

 

Mas se não tivermos uma ideia viva do que é o conto, teremos perdido tempo, porque 
um conto, em última análise, se move nesse plano do homem onde a vida e a expressão 

escrita dessa vida travam uma batalha fraternal, se me for permitido o termo; e o resul- 
tado dessa batalha é o próprio conto, uma síntese viva ao mesmo que uma vida sinteti- 
zada, algo assim como um tremor de água dentro de um cristal, uma fugacidade numa 
permanência. Só com imagens se pode transmitir essa alquimia secreta que explica a 

profunda ressonância que um grande conto tem em nós, e que explica também por que 
há tão poucos contos verdadeiramente grandes (CORTÁZAR, 2006, 150-151). 

 

 O conto é das formas prosaicas mais tradicionais da literatura mundial. 

Partir de uma análise deste gênero, marcado pela brevidade e liberdade, 

demanda que tracemos um panorama para estudá-lo, sem com isso tentar 

propor aqui um esgotamento do assunto, visto que não é este o objetivo deste 

trabalho, mas, sim, fornecer princípios e bases nos quais possamos estabelecer 

um olhar que não seja por demais geral ou específico, porém coerente com 

aquilo que nosso autor produziu. 

 Nadia Batella Gotlib, em diálogo com Julio Cortázar, apresenta em seu 

estudo introdutório sobre o gênero três possíveis definições, sendo a primeira 

entendida como o reIato de um acontecimento; a segunda como uma narração 

oraI ou escrita de um acontecimento faIso; e a terceira como um tipo de fábuIa 

que se conta às crianças para diverti-Ias (2006, p. 6). Embora a autora apresente 

três distintas definições para este tipo de texto, focalizaremos aqui o conto em 

seu caráter ficcional, que visa a criação de um universo de seres e 

acontecimentos em que se apresentam os elementos essenciais da narrativa: 

narrador, personagem, espaço, tempo e enredo. 

 O gênero, a priori, esteve associado a histórias de tradição oral desde os 

tempos mais remotos, sobretudo quando temos em mente sociedades ágrafas 

nas quais a transmissão entre gerações se dava por meio da fala, daí sua 

característica enxuta e sucinta, cujo cerne, normalmente, se dá em torno de um 

único fato. 



 

 

162 
 

 Segundo Ferreira (2008, p. 17) o conto é:  

um texto, portanto, conciso e breve que busca, na “simples 
economia” das palavras, denunciar a condição de rapidez a que 
se encontra submergido. Sua dimensão de complexidade se dá 
na profundidade do que foi dito, provocando uma unidade de 
efeito, condição basilar de sustentação semântica.  

 

 O autor permite-nos concluir, como dito de início, que a brevidade, em 

teoria, imposta ao gênero, não vai ao encontro de uma simplificação estético-

semântica, uma vez que o conto provoca no leitor o prazer do texto e a reflexão 

na mesma proporção que obras mais extensas, exigindo do autor um tratamento 

especial, que desafia o seu poder de síntese. 

 Tendo em vista as especificidades e a constituição desse gênero, é 

importante que empreendamos aqui um tipo de análise condizente com suas tais 

especificidades, mas também com aquelas do contexto em que o conto foi 

produzido, pois, como afirma Propp (2010, p. 17) “o estudo das leis formais 

pressupõe o estudo das leis históricas”. 

 Desse modo, conclui-se que a análise de um conto pressuporá que 

partamos de seus elementos constitutivos mais primários, de suas condições de 

produção, recepção e contexto, para que possamos efetivamente compreender 

a composição desse gênero curto, porém complexo. 

  

4.1 Do narrador e dos limites do gênero 

  

Nessa etapa, apresentaremos os pressupostos que embasarão as 

análises dos contos de Júlio Gonçalves, assim como os aspectos que neles 

serão abordados e suas possíveis idiossincrasias. Para estabelecermos as 

relações entre estética e contexto histórico-cultural, lançaremos mão de autores 

que remetam à história e à cultura goesas e aos elementos fundamentais do 

gênero em estudo. 
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 Dentre os elementos essenciais de um conto, Nadia Batella Gotlib 

apresenta como central a figura do narrador, conferindo-lhe a responsabilidade 

de consolidar ou não o texto em sua dimensão literária. Afirma que: 

A história do conto (literário), nas suas Iinhas mais gerais, pode 
se esboçar a partir deste critério de invenção, que foi se 
desenvolvendo. Antes, a criação do conto e sua transmissão oraI. 
Depois, seu registro escrito. E, posteriormente, a criação por 
escrito de contos, quando o narrador assumiu esta função: de 
contador−criador−escritor de contos, afirmando, então, o seu 
caráter Iiterário. 
A voz do contador, seja oraI, ou seja, escrita, sempre pode 
interferir no seu discurso. Há todo um repertório no modo de 
contar e nos detaIhes do modo como se conta – entonação de 
voz, gestos, oIhares, ou mesmo aIgumas paIavras e sugestões –
, que é passíveI de ser eIaborado peIo contador, neste trabaIho 
de conquistar e manter a atenção do seu auditório. 
Estes recursos criativos também podem ser utiIizados na 
passagem do conto oraI para o escrito, ou seja, no registro dos 
contos orais: quaIquer mudança que ocorra, por pequena que 
seja, interfere no conjunto da narrativa. Mas esta voz que faIa ou 
escreve só se afirma enquanto contista quando existe um 
resuItado de ordem estética, ou seja: quando consegue construir 
um conto que ressaIte os seus próprios vaIores enquanto conto, 
nesta que já é, a esta aItura, a arte do conto, do conto Iiterário. 
Por isso, nem todo contador de estórias é um contista. 
Estes embriões do que pode ser uma arte só se consoIidam 
mesmo numa obra estética quando a voz do contador, ou 
registrador, se transforma na voz de um narrador: o narrador é 
uma criação da pessoa; escritor, é já “ficção de uma voz”, na feIiz 
expressão de RaúI Castagnino, que, aparecendo ou mais ou 
menos, de todo modo dirige a eIaboração desta narrativa que é o 
conto. (GOTLIB, 2006, p. 6-7) 
 

 É em grande parte o narrador que delimita o gênero, já que é quem 

estabece a extensão e a densidade da narrativa. Todavia, importante lembrar 

que se pode narrar nas mais variadas formas: 

Estes modos variados de narrar por vezes se agrupam, de acordo 
com aIguns pontos característicos, que deIimitam um gênero. Se 
apresentam aIgumas tantas características, podem pertencer a 
este ou àqueIe gênero: podem ser, por exempIo, romances, 
poemas ou dramas. Convém considerar que esta “cIassificação” 
também tem sua história. Há fases em que eIa se acentuou: a dos 
períodos cIássicos, por exempIo (a Antiguidade greco-Iatina, a 
Renascença) em que há para cada gênero um púbIico e um 
repertório de procedimentos ou normas a ser usado nas obras de 
arte. E há períodos em que estes Iimites se embaraIham, em que 
se diIatam as possibiIidades de misturar características dos vários 
gêneros e atingir até a dissoIução da própria idéia de gênero e de 
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normas: é o que acontece progressivamente do Romantismo até 
o Modernismo. 
O Iimite dos gêneros torna-se um probIema. Lembre-se ainda que 
houve um tempo em que vários modos de hoje comungavam num 
mesmo gênero, sem especificações. Isto gera aIgumas 
confusões, que se refIetem na terminoIogia. (GOTLIB, 2006, p. 7) 

 

 No limite, tratar sobre a caracterização de um gênero literário significa 

ancorar estas observações a certos valores datados em determinados na 

história. Assim, mesmo que possamos estabelecer relações entre a forma de 

uma obra e um gênero determinado, não podemos nos esquecer de que além 

de conhecer as condições de produção desses textos, precisamos também ter 

no horizonte o caráter relativista e conjuntural de nossas próprias classificações. 

 

4.1.1 A concisão como um fator determinante 

 

 Quando se investiga a teoria que caracteriza o gênero conto, o aspecto 

comum aos teóricos é a concisão e a brevidade como fatores determinantes. 

Sobre esse aspecto, Gotlib observa que: 

Esta afirmação (da brevidade do conto), que aparece toda vez em 
que se tenta definir o conto, nos Ieva a um conhecido ditado: “No 
conto não deve sobrar nada, assim como no romance não deve 
faItar nada”. Para AIceu Amoroso Lima, numa conferência que fez 
sobre o conto na Academia BrasiIeira de Letras, em 1956, o conto 
é: uma obra de ficção; uma obra de ficção em prosa; uma obra 
curta de ficção em prosa. E compIeta: “O tamanho, portanto, 
representa um dos sinais característicos de sua diferenciação. 
Podemos mesmo dizer que o eIemento quantitativo é o mais 
objetivo dos seus caracteres. O romance é uma narrativa Ionga. 
A noveIa é uma narrativa média. O conto é uma narrativa curta. O 
critério pode ser muito empírico, mas é muito verdadeiro. É o 
único reaImente positivo”. 
E parece que é mesmo, porque quando se propõe a caracterizá-
Io quanto ao aspecto quaIitativo, o probIema torna-se mais 
compIicado. (GOTLIB, 2006, p. 39) 

 

 Parece inquestionável que o aspecto do tamanho é um elemento definidor 

do conto, mas ainda assim a linha que divide o conto dos outros gêneros 

narrativos não é muito precisa somente a partir desse critério. Há necessidade 

buscarmos outros aspectos que possam servir como balizadores.  
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 Baseando-se em Edgar Allan Poe e nas reflexões de Norman Friedman, 

no intuito de apresentar essa necessidade de esmiuçar aquilo que poderíamos 

perceber tecnicamente como brevidade, Nadia Batella afirma: 

No entanto, mesmo em Poe, a questão não era propriamente e 
tão simplesmente a do tamanho. E também para Norman 
Friedman, em “What makes a short story short?” (1958), a 
brevidade, considerada como fator diferenciaI, baseia-se apenas 
nos sintomas e não nas causas. A questão não é “ser ou não ser 
breve”. A questão é: “provocar ou não maior impacto no Ieitor”. 
Neste caso, o conto pode ter até uma forma mais desenvoIvida 
de ação, isto é, um enredo formado de dois ou mais episódios. Se 
assim for, suas ações, no entanto, são independentes, enquanto 
que no romance dependem intrinsecamente do que vem antes e 
depois. O conto é, pois, conto, quando as ações são 
apresentadas de um modo diferente das apresentadas no 
romance: ou porque a ação é inerentemente curta, ou porque o 
autor escoIheu omitir aIgumas de suas partes. A base diferenciaI 
do conto é, pois, a contração: o contista condensa a matéria para 
apresentar os seus meIhores momentos. Pode haver o caso de 
uma ação Ionga ser curta no seu modo de narrar, ou então ocorrer 
o inverso. 
Daí a concIusão a que chega Norman Friedman: “um conto é 
curto porque, mesmo tendo uma ação Ionga a mostrar, sua ação 
é meIhor mostrada numa forma contraída ou numa escaIa de 
proporção contraída” (p. 134). Para tanto, mobiIiza aIguns 
recursos narrativos favoráveis a este intento de seIeção, mediante 
omissão, expansão, contração e pontos de vista. O que não se 
pode afirmar é que uma estória é curta porque tem um certo 
número de paIavras ou porque tem mais unidade ou porque 
enfoca mais o cIímax que o desenvoIvimento da ação. O que 
podemos considerar, afirma Norman Friedman, é como e por que 
tais recursos acontecem e os modos vários de responder a estas 
questões, de acordo com as possíveis combinações de tais 
eIementos narrativos. Ou seja: de como aparecem tais 
combinações em cada conto. (GOTLIB, 2006, p. 40) 

 

 É nessa direção que podemos ampliar e precisar a definição desse 

gênero, pois a “condensação” da ação pode servir como um critério inicial de 

modo a, como críticos, estabelecermos relações entre a escolha do tamanho e 

o tipo de conteúdo que a ação vai desenvolver.  Partindo desses pressupostos, 

o gênero conto tem uma intrínseca relação entre a sua forma reduzida e os 

elementos narrativos que a compõem. 
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4.1.2 A obra de Júlio Gonçalves e o conto goês em língua portuguesa: 

possibilidades de abordagem 

 

O autor Ian Reid (1977, p. 28) menciona que a brevidade, a autonomia e 

a liberdade permitidas a um contista possibilitam-lhe retratar qualquer assunto, 

notando ainda que não é possível isolar o gênero do vasto sistema no qual ele 

se insere (Reid, 1977, p. 14). Dessa forma, analisar os contos de Júlio Gonçalves 

no contexto específico de Goa, no século XIX e em língua portuguesa, nos obriga 

a relacionar e depreender aspectos que se façam válidos nessa específica 

conjuntura histórico-cultural. 

Mary Louise Pratt (1994, p. 104) afirma que “os contos (Short Story) são 

modos de introduzir novas regiões ou grupos à literatura previamente 

estabelecida, ou numa literatura nacional emergente em processo de 

descolonização”. Assim, em vista do momento em que a obra de Júlio Gonçalves 

estava inscrita, temos que levar em conta o quanto suas narrativas assumiram a 

função de encampar os discursos e debates sobre a representação dos grupos 

locais, com o intuito de afirmar sua identidade.  

Sabe-se que a forma e o conteúdo são facetas inseparáveis nas obras, 

pois mobilizam o olhar do crítico/leitor para o modo como a literatura se 

relacionou com seu contexto, no caso, o multifacetado mundo goês. Nesta 

direção, duas noções se apresentam, de partida, interessantes para pensar a 

obra de Júlio Gonçalves: as de “ciclo de contos” e a de “narrativas de 

comunidade” (ou “narrativas de lugar”). 

Associado ao estudo de textos de origem inglesa, o conceito de ciclo de 

contos (Short Story Cycles) apresenta um modo de compreender estes textos 

por meio de afinidades temáticas e estruturais. Forrest L. Ingran (1971, p. 19) 

afirma que “A book of short stories so linked to each other by their author that the 

reader's successive experience on various levels of the pattern of the whole 

significantly modifies his experience of each of its component parts”29. Por meio 

                                                             
29 Um livro de contos cujas histórias se ligam por meio de uma sucessiva experiência do leitor em vários 
níveis e padrões, de modo que se modifique significativamente a sua experiência em cada uma delas em 
decorrência da outra (Tradução livre). 
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dessa forma de compreender a relação entre um conjunto de contos, a leitura de 

um texto se agrega à experiência de leitura de diversos outros por conta de um 

substrato cultural comum, gerando uma rede de narrativas interconectas. Os 

contos goeses tomados em seu conjunto podem relevar alguma similitude com 

a de um “ciclo de contos”, mas talvez não tenham a densidade temática 

necessária para assim serem classificados, já que divergem muito em suas 

matrizes culturais. 

Já a noção de narrativas de comunidade (Narratives of Community) de 

Sandra Zagarell (1988, p. 499) apresenta-se mais aberta no que concerne às 

matrizes culturais. Cielo Festino, que já tem aplicado essa noção ao mundo 

literário goês, nos explica que seriam:  

[...] as narrativas que fazem do conceito de lugar e da vida de uma 
cidade ou região seu eixo principal como narrativas de 
comunidade; esse tipo de narrativa concentra-se [...] nos mais 
ordinários e mínimos detalhes do dia a dia por meio dos quais 
uma comunidade define-se como uma entidade. Assim, as 
narrativas de lugar em vez de serem lineares e levarem à 
resolução dos conflitos, são episódicas e processuais: 
apresentam a comunidade em ação, em um contínuo devir que 
nunca se resolve. (FESTINO, no prelo) 

 

Tal como descrito, essa noção privilegia um determinado espaço em torno 

do qual as narrativas são concebidas, enfatizando a linguagem e as práticas 

locais, fazendo com que se complementem numa espécie de grande narrativa, 

sempre aberta e em processo, quando tomadas a partir dessa localidade.  

 A noção de narrativas de comunidade abre a possibilidade de estabelecer 

uma conexão mais estreita e original entre a obra de Júlio Gonçalves e a tradição 

literária goesa de língua portuguesa, o que pretendemos comentar mais 

detidamente ao final desta análise. 

 

4.2 Júlio Gonçalves: o conto à goesa 

 

 Luís Manuel Júlio Frederico Gonçalves foi dos mais profícuos autores 

literários que publicaram na Illustração Goana, sendo reconhecido por 
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historiadores da literatura goesa, como Filinto Cristo Dias (1963) e Vimala Devi 

e Manuel de Seabra (1971), como o primeiro contista romântico goês:  

Foi uma das personalidades mais curiosas da época, e em várias 
publicações, principalmente na Illustração Goana, deixou a marca 
do seu espírito criador [...] Mas J. Gonçalves foi também o 
iniciador do conto em Goa, e, se não levarmos em conta a 
Lusitânia Transformada de Fernão Álvares do Oriente, cabe-lhe a 
honra de ter sido o primeiro ficcionista goês” (DEVI; SEABRA, 
1971, p. 218-219) 

 

Centrando o olhar na faceta literária de Júlio Gonçalves, nota-se que o 

autor demonstrava especial interesse na vida simples e cotidiana da colônia, 

dando ênfase ao retrato amplo e descompromissado das festas populares, 

chamando a atenção para os festejos religiosos, bem como às tradições locais. 

Sua obra literária foi publicada na Illustração Goana e corresponde aos trabalhos 

contidos em Contos da minha terra, que traziam “O pequeno do monte”, “Amar 

por comissão” e “Era uma noite de maio” e em outro conjunto de contos intitulado 

Aventuras de um Simplício, com os episódios “O Fantasma”, “Um jesuíta” e 

“Onde é que está a riqueza”. Escreveu também “Traição: Romance original”, que 

apesar de trazer no título “romance”, simplesmente pelo seu tamanho (quinze 

páginas) pode ser enquadrado como conto. Também foi autor de alguns textos 

poéticos como “A voz do eremita”, “Ontem, hoje e amanhã” e “A viagem”.  

Em sua produção do período, literária ou não, percebe-se uma evidente 

dicção romântica, que se faz presente nas constantes referências a autores que 

declaradamente valorizava e tinha como modelos, como Vitor Hugo, Walter 

Scott, Lorde Byron, entre outros nomes do Romantismo português, como 

Alexandre Herculano e Camilo Castelo Branco. 

 

4.3 A influência romântica 

 

O movimento romântico, segundo Gerd Borheim, “[...] é 

fundamentalmente um movimento cultural, inserido em um determinado 

momento da história, e somente a partir desta situação pode ser compreendido” 
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(2002, p. 77). Esse período foi fruto do mesmo processo que fez com que a 

burguesia ascendesse e tomasse de assalto o mundo30, forjando uma nova 

concepção sobre a história humana, materializada em: 

[...] nação, povo, massa, opinião pública, classe e outros agentes 
históricos, políticos, sociológicos, econômicos, culturais e 
ideológicos que são tidos como fonte dos processos, dos 
dinamismos, dos movimentos, das consciências, dos espíritos e 
das vontades coletivas que surgiram em praça pública [...] 
(GUINSBURG, 2002, p. 25) 

 

Constituído como resultante de forças diversas que se materializaram 

dinamicamente em um amplo leque de tensões sociais, o Romantismo pode ser 

sintetizado, em sua faceta mais radical, a partir do plano da subjetivação 

particular e individualista, que pode ser compreendida como concretização 

artística do estado de espírito burguês de seu tempo. Segundo Saraiva e Lopes: 

[...] [o] individualismo[...]costuma apontar-se, quer a sua 
consonância com o derrubamento final das instituições e 
ideologias senhoriais-absolutistas, e com o individualismo político 
e econômico de ideologia e âmbito burgueses, quer a sua reacção 
a formas novas de degradação humana, e até ecológica, 
acarretadas pela omnipotência do dinheiro, agora com menos 
entraves às suas funções mercantis, e pela revolução industrial 
da máquina a vapor alimentada a carvão. (SARAIVA; LOPES, 
2005, p. 655)  

 

Na esteira do idealismo alemão e da crítica social pré-romântica 

rousseauniana, o Romantismo dito “típico”31 concebeu-se no decorrer do século 

XIX em diferentes regiões como estética privilegiada para refletir artisticamente 

sobre os problemas subjetivos, bem como para criticar as bruscas mudanças 

pelas quais passava a sociedade. Inseparavelmente ligado às novas estruturas 

econômicas e políticas que ganharam força a partir da Revolução Industrial e da 

                                                             
30 “O que determina o florescimento ou o esgotamento das artes em qualquer período ainda é muito 
obscuro. Entretanto, não há dúvida de que entre 1789 e 1848, a resposta deve ser buscada em primeiro 
lugar no impacto da revolução dupla. Se fôssemos resumir as relações entre o artista e a sociedade nesta 
época em uma só frase, poderíamos dizer que a Revolução Francesa inspirava-o com seu exemplo, que a 
Revolução Industrial com o seu horror, enquanto a sociedade burguesa, que surgiu de ambas, transformava 
sua própria experiência e estilos de criação” (HOBSBAWM, 1982). 
31Pelo que se sabe, o movimento teve início na Europa do século XVIII, como repúdio ao racionalismo 
iluminista, promovendo uma revolução estética a par de outras revoluções burguesas, como a Francesa e 
a Industrial. Mas este fenômeno foi tão vasto e contraditório que resiste e qualquer definição objetiva. 
Portanto, a noção de “típico” deve ser relativizada e tem aqui apenas função de sintetizar tendências gerais 
ligadas ao romantismo. 
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Revolução Francesa, tais como o livre mercado e o liberalismo político32, que do 

mesmo modo que invalidavam concepções tradicionalistas de nobreza e 

naturalização da desigualdade também criavam um novo modo de conceber a 

tradição, vinculada a preceitos e preconceitos outros, como o nacionalismo e o 

culto da individualidade, que se legitimavam como motores da nova ordem. 

A imprensa cumpriu um importante papel nesse momento da história e 

com isso retornamos ao universo goês, pois a imprensa periódica estendendo-

se para o espaço colonial. O periodismo literário goês foi resultante desse 

alargamento da participação política e cultural. Esta circunstância foi fruto do 

fortalecimento do discurso liberal que permitiu a esses grupos locais a entrada 

no universo de disputas de representação e reconhecimento junto à metrópole. 

Torna-se, portanto, natural que um movimento que fora forjado sob a bandeira 

do liberalismo europeu fosse incorporado de forma privilegiada nos debates 

literários coloniais. Entretanto, concretamente, pela leitura das obras, percebe-

se que o Romantismo foi apropriado de modo particular nessa região, sendo 

patente que aspectos marcantes no mesmo, como o liberalismo, que lhe garantiu 

legitimidade na Europa, concebeu-se diversamente neste contexto; aclimatando-

se segundo as necessidades específicas goesas. De acordo com Kerbauy:  

[...] a lógica da sociedade goesa era outra, marcada pelas 
relações de parentesco que caracterizam os indianos, isto é, 
caracterizado tradicionalmente pela estrutura das castas, onde a 
família e não o indivíduo é o centro em torno do qual se regem 
todas as coisas. Assim, o liberalismo em Goa ganhou uma faceta 
muito própria, que pouco tinha a ver com a emancipação da 
mulher, com o casamento por amor, com o self-made-man que 
caracterizou o liberalismo no dito Ocidente. (KERBAUY, 2008, p. 
68) 

 

Ainda que este fosse o desejo de Júlio Gonçalves, a condição colonial 

goesa não comportava de modo preciso o discurso progressista liberal de base 

individualista defendido pelo Romantismo, pois era marcada pela lógica arcaica 

das organizações sociais, pautadas pelo esquema oligárquico verticalizado do 

                                                             
32 Segundo Saraiva & Lopes (2005, p. 655), o Romantismo foi resultado do programa econômico, político e 
social da burguesia, consequência da Revolução Industrial. 
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batecarato33, pela divisões de castas34, nas quais a coesão coletiva e de grupo 

era mais valorizada que a liberdade individual, pelo aparelho burocrático 

dependente política e administrativamente da Metrópole e, por extensão, pela 

cidadania secundária do goês natural em relação ao português.  

No que remete à perspectiva romântica de endosso ao nacionalismo 

como forma de justificação do discurso, esta, quando utilizada, apenas o foi de 

modo parcial e ambíguo, visto que a referência não era a independência goesa 

ou o reconhecimento de um espírito nacional particular que fizesse frente de 

maneira singular ao português. Segundo Garmes: 

Um dos traços característicos da produção literária romântica em 
Goa era justamente a quase ausência da temática nacionalista, 
tão cara aos olhos românticos em Portugal. Muito próxima da 
literatura da Metrópole, especialmente daquela produzida em 
Lisboa, a literatura goesa oitocentista não se preocupou, no 
entanto, em imitá-la no que concernia à exaltação da 
nacionalidade. Isso só ocorreu no final do século, como foi 
observado, mas já no sentido regionalista goês e não no sentido 
nacionalista português. (GARMES, 2004, p. 80) 

 

Vale notar que o acento regionalista, que dava “cor local” àquela literatura, 

também era um postulado do Romantismo e, portanto, também oriundo da 

Europa, mas permitia que os goeses tivessem algum espaço de 

autorrepresentação.  

Todavia, quando observadas de modo mais detido, levando em conta o 

seu imediato contexto sócio-histórico de produção, daquilo que fora 

sumariamente delineado, das disputas políticas e culturais na colônia e seus 

                                                             
33 Segundo Castro & Garmes (2011, p. 78), o princípio de direito que norteia esse sistema seria o seguinte: 
os batecares, das castas altas, são os donos das terras; os manducares, que são sudras, a casta mais 
humilde, e possivelmente descendentes dos dravidianos que habitavam Goa antes das invasões arianas, 
estão encarregados das lidas agrícolas. Devi e Seabra (1971, v. 1, p. 20) descrevem os manducares como 
“servos da gleba”. 
34 Sabe-se que o colonialismo português, desde sua origem no século XVI, acabou por fomentar uma 
particular sobreposição religiosa, que tanto se valia de ações governamentais que objetivavam o processo 
progressivo de “aculturação” dos costumes hindus, quanto de práticas religiosas, que eram impostas com 
o objetivo de demarcar o domínio da Metrópole como modelo a ser seguido. No intuito de angariar o maior 
número de indivíduos ao catolicismo, religião que simbolizava o Estado colonial português, foram 
empreendidas conversões em massa, o que ocasionou a manutenção da divisão de castas, ou varnas, no 
interior da sociedade convertida, mesmo que esta fosse, nominalmente, católica. Portanto, tem-se uma 
sobreposição entre hinduísmo e catolicismo, visto que à ordem católica, cujo prestígio era evidentemente 
vinculado à Metrópole e seus valores, incorporaram-se as castas hindus, naturalizando-as no contexto 
goês. Isso ocorreu principalmente com os grupos tidos como “superiores” naquela hierarquia, tais como os 
chardós (xátrias) e brâmanes. DEVI e SEABRA, 1977 
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interesses, verificam-se singularidades no modo em que ocorre a representação 

da estrutura social e do espaço colonial goês. Assim, saltam aos olhos aspectos 

singulares os quais acabam por inscrever a produção de Júlio Gonçalves em 

outras chaves de interpretação, que não a simples posição ou postura 

assimilacionista de cópia ou enquadramento aos modelos europeus. 

 

4.4 Os contos de Júlio Gonçalves: entre o paradigma e o paralelo 

 

Como observamos, a produção de contos de Júlio Gonçalves pode ser 

dividida em três obras: “Traição: Romance original”, Contos da minha terra e 

Aventuras de um Simplício. Trata-se de um conjunto de textos que não apresenta 

uma conexão entre si no plano do enredo, mas estão unidos a partir do espaço 

em que se passam os acontecimentos: Goa, com suas peculiaridades. 

Vejamos mais detidamente essas narrativas. 

 

4.4.1 Traição: Romance original35 

 

Narrativa dividida em sete capítulos e uma conclusão. Esse é o primeiro 

e mais extenso texto produzido por Júlio Gonçalves na Illustração Goana. 

Embora seu título traga o termo “romance”, não podemos precisar por que o 

autor usou esta classificação, se pelo tema amoroso ou pela concepção de 

gênero que adota. Entretanto, nesta perspectiva, por sua extensão e 

desenvolvimento, de cerca de quinze páginas, enquadra-se 

contemporaneamente como conto.  

A trama se inicia com o narrador explicando o modo como a história que 

será relatada chegara a seu conhecimento. Afirma que costumava visitar um 

homem, já falecido, que lhe contava fatos do passado, sendo que um desses o 

havia deixado muito impressionado:  

                                                             
35 Illustração Goana, 1864, n. 1-4, p. 4-9, ANEXO C. 
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Costumava eu visitar, lá vai isto dois anos, um velho, que aqui 
morava obscuro, furtando-se aos tumultos do mundo, e 
entregando-se, só e inteiramente, a entretenimentos inocentes e 
domésticos. Gostava de passar algum tempo ao pé daquele 
homem encanecido pela experiência do mundo, e que podia ser 
para mim um livro muito lível em coisas do passado. 
Infelizmente, já hoje esse livro se fechou. E a memória daquele 
respeitável ancião, obriga-me a recordar sempre as poucas 
páginas que lhe cheguei. Ouvir quero eu dizer, e digo só ouvir; 
porque para lhe entender, eu ainda então carecia de algum tino.  
Se o leitor me quiser ouvir com paciência, contar-lhe-ei uma 
história breve mas compugente, que, por isso mesmo, merece a 
pena de ser, com preferência, contada. (GONÇALVES, 1864, n. 
1, p. 6) 

 

Para o narrador, é necessário indicar ao leitor que a história que será 

relatada é verídica e que não mencionará o nome de quem, primeiramente, lhe 

contara, por se tratar de um amigo falecido. Portanto, em respeito à memória do 

velho conhecido, ele ali seria nomeado, ficticiamente, de Bartholomeu Lourenço 

da Costa.  

Vim aqui com tanta arenga propósito de dizer que o meu velho 
precisava ter aqui neste romance, um outro nome, que não fosse 
o das águas pias. Pois bem. Já que precisa chamem-lhe todos 
Bartholomeu Lourenço da Costa. (GONÇALVES, 1864, n. 1, p. 6) 

 

Para o narrador, é importante transmitir esse relato em razão de seu 

caráter exemplar e moral, que, segundo ele, foi para si de grande influência. 

Portanto, caberá ao leitor auxiliá-lo na interpretação e localização de mais 

aspectos moralizantes presentes no fato: 

Foi, portanto, o sr. Bartholomeu Lourenço que me contou a 
história que abaixo vai, profetizando-me um tempo em que eu 
tirasse, dela, muita lição de moral. 
Esse tempo não acaba de chegar. Veja lá o público se me ajuda 
na manobra. De certo isso me a de valer mais que um habito de 
Cristo. (GONÇALVES, 1864, n. 1, p. 6) 

 

Terminada a primeira e longa digressão com o gracejo do “hábito de 

Cristo”, relembrando o estilo do narrador das crônicas que vimos no capítulo 

anterior, começa a narrar uma história que se passara em Panelim, local  de 

habitação de uma determinada elite fidalga de lusodescendentes,. Centrando 
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atenção, inicialmente, em um rico e importante homem da região, pai de uma 

moça de grande valor e reconhecimento: 

[...] o ex. sr. D. Antonio Manuel da Costa Osório de Gama e Souza 
Faria de Noronha de Mello Coutinho, pai de uma filha, que fora a 
ladainha fidalga, que se ia argumentado de geração em geração, 
só tinha o formoso nome de Maria, fora ainda o competente Dom 
que não se perca. 
D. Maria &c. &c. Coutinho era um pedacinho da alma do seu pai, 
e uma fibra do coração de sua mãe, e um alento de uma velha tia, 
que lhe devia legar em herança uns trinta e tantos apelidos, e, 
finalmente, uma não muito boa figura para a sra. Mafalda, antiga 
aia da casa, que sempre falou verdade; mas nunca teve razão; 
porque era aia, porque era criada, porque era menos velha, e, a 
falar certo, porque não tinha nem armas nem apelidos.  
Dotada de excelentes qualidades, para o seu tempo e hierarquia, 
Maria Coutinho chegou aos seus 15 anos. 
Mulher feita para os que adoravam o sexo, e ainda para se fazer, 
para os que mais adoram a virtude, – a menina fidalga começou 
a cumprir três grandes deveres em que se resumia, para ela, toda 
a moral cristã. Cifravam-se em: amor de oratórios bem trastejados 
(dever para com Deus), – amor da fidalguia (dever para consigo) 
– e amor do amor (dever para com o próximo). (GONÇALVES, 
1864, n. 1, p. 6) 

 

Vale desde já assinalar o tom irônico do narrador, que, ao mencionar a 

sra. Mafalda, aia da casa, deixa claro que, apesar de falar a verdade, era aia e 

“não tinha nem armas nem apelidos” e, portanto nem voz.  

A jovem garota, retratada como praticante fervorosa do catolicismo e 

dotada de grande fé, costumeiramente frequentava a igreja local, espaço em que 

nos será apresentada a figura de Rosa Esmeralda Fernandes (ora grafado 

Roza), uma senhora humilde e também devota. Mulher descrita como filha 

bastarda de sr. Innocencio Telles d’Avelar Martins, fidalgo europeu, e tenente-

coronel de milícias, já falecido, que deixara toda sua herança a um sobrinho de 

quem cuidara após a morte dos pais: Augusto Luiz de Oliveira Sampaio. É sobre 

essas duas jovens figuras que a narrativa trata. 

O enredo se desenrola pelo amor entre Augusto e Maria, fato este que se 

iniciara na mais tenra e inocente idade dos dois jovens, mas que era rechaçado 

pelo pai da moça, visto que, aparentemente, o rapaz não teria a estirpe nobre 

necessária para um enlace com sua filha. 
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A relação proibida vai sendo descrita por meio de algumas ações, como 

um bilhete de amor que o jovem faz Rosa entregar à Maria, que corresponde ao 

sentimento, o que comprova o narrador, numa passagem em que fala sobre um 

baile em que os dois se encontram e o próprio relator constata o sentimento que 

manifestam: 

Corando-se um e outra alternadamente, e depois de mil lutas de 
coração, o mancebo falou-lhe, ela fez-lhe pálida, disse-lhe que 
não sei o que, e retirou-se para dentro, em quanto o rapaz saiu, 
também. Pelo que vejo, eles se amam muito. Aquele é o 
verdadeiro amor que fala pouco. Conheceste o rapaz? 
— Esse que foi por ai abaixo? 
“Saiu apenas. 
— Ah! É Augusto de Oliveira. Dou-te os parabéns, meu amigo; — 
viste justamente o que eu desejava que me contasses. Então 
Augusto ama? 
“Ama. 
— Muito? Parece-te que ama do coração? 
“Muito do coração. Deus os abençoe. 
— E a menina corresponde-lhe? 
“Deu grandes mostras. Para mim, ela o ama mais do que ele a 
ela. [...] (GONÇALVES, 1864, n. 3, p. 46) 

 

A situação do relacionamento entre os dois torna-se um conflito quando o 

rapaz, munido de coragem, vai ao encontro do pai de sua amada pedir a mão 

dela em casamento: 

No dia seguinte, que era o imediato ao baile, alguém que sabia da 
repulsa da noite, admirava-se vendo Augusto em casa de D. 
Antonio. Curioso, escondeu-se e esperou. – Eram 8 horas da 
noite. Repentinamente ouviu-se uma berraria, de que só se 
distinguiam as expressões — Não te dou, brejeiro, é desaforo, á 
rua, vai-te embora á rua. Era natural que a berraria fosse com 
Augusto. O rapaz não disse nada. Saiu descorado; e o curioso 
que se escondera na rua, viu-o retirar-se com lágrimas nos olhos. 
Ao passar pela porta do jardim daquele palácio, que para ele só 
merecia respeito, por viver ali a existência que ele tanto prezava, 
– o mancebo ouviu uma voz que lhe chamava “Augusto?” 
— Maria! Gritou o moço e aproximou-se 
“Então? O tirano não quis?!! 
— Não, Maria, negou-me. Embora. Dentro desta noite estaremos 
juntos. 
“Como, meu amigo? 
— Fugiremos. 
(GONÇALVES, 1864, n. 4, p. 7) 
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Como a resposta foi negativa, Augusto sugere uma fuga, mas Maria diz 

ser impossível, dado o poder de seu pai, que facilmente os encontraria. Ela, 

então, apresenta a única solução que a lhe parecia possível e lógica: a morte. 

“Só a morte, Augusto, só a morte; unamo-nos no céu, já que é 
impossível unirmo-nos na terra. 
— Está dito. 
“Toma, e vai-te. Antes das 9 escreve-me o último adeus de 
despedida, e manda-me o teu cão, o nosso fiel amigo da 
mocidade a prevenir-me. Quase ao mesmo tempo estaremos no 
céu. 
— Pois sim. Abracemo-nos. É o último abraço mundano. 
(GONÇALVES, 1864, n. 4, p. 7) 

 

Ela percebe que a união entre os dois apenas poderia ocorrer em um 

plano espiritual, dados os impedimentos que a vida terrena apresentava. Então, 

o plano de suicídio se materializa.  

Bruscamente, sem qualquer aviso, Augusto escreve o bilhete sugerido por 

Maria e, em seguida, põe fim à própria vida: 

Ouviu-se um tiro ao longe. Ao mesmo tempo Augusto dissolvia 
num copo os poses que lhe dera Maria Coutinho. Dentro de um 
quarto, depois que havia tragado o copo, caiu por terra soltando 
um grito. (GONÇALVES, 1864, n. 4, p. 8) 

 

Presenciando o rapaz caído, Rosa busca desesperadamente ajuda de um 

médico vizinho, mas este não consegue salvá-lo, apenas tem chance de ler o 

bilhete suicida destinado à Maria: “É chegada a hora. Maria, adeus. Espero-te 

nos céus, “se formos ao mesmo tempo. — Á volta do cão, estarei morto. — 

“Augusto.” (GONÇALVES, 1864, n. 4, p. 8). 

Estabelece-se um corte temporal e a narrativa segue para às 10 horas da 

manhã do dia seguinte, em que se relata a passagem do cortejo fúnebre de 

Augusto abaixo da janela de D. Antonio, que, de onde estava, também, consegue 

acompanhar o enterro do rapaz. Concomitante ao fato, uma mulher, não 

identificada pelo narrador, traça o seguinte comentário: 

[...] Á sacada estava D. Antonio, aparentemente triste, e a outra, 
uma mulher impassível e calada a contemplar o préstito. Quando 
este acabou de passar ela retirou-se murmurando com um sorriso 
“Infeliz! fez bem de morrer; que fazia neste mundo?” 
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E quem era aquela mulher? Tu a conheces, leitor... 
(GONÇALVES, 1864, n. 4, p. 9) 

 

A passagem não permite que saibamos precisamente quem seria a 

mulher, pois o suspense da ação se mantém. Entretanto, descobrimos que a 

explicação do título se dá justamente no desenrolar dos acontecimentos finais, 

que se passam na Ilha do Príncipe, um local de degredo e simbólico de queda 

na hierarquia civilizacional colonial: 

 

Todas as mais personagens deste romance estão mortas. — A 
filha de D. Antonio ainda vivia na ilha do Príncipe em 1844. — 
Casada lá com um degradado, — e estava velha e cega. — Sabe-
se isto por uma carta recebida pelo sr. Batholomeu de um amigo 
de Lisboa. Às últimas palavras da carta são dignas de memória: 
dizem. (GONÇALVES, 1864, n. 4, p. 9) 

 

A Ilha do Príncipe é um local de degredo e espaço simbólico de queda na 

hierarquia civilizacional colonial. Degradação social e punição, pela cegueira, é 

o que restaram a D. Maria Coutinho. 

Assim, em novo corte temporal, por meio de uma carta recebida de um 

amigo de Lisboa por Bartholomeu, o narrador toma conhecimento de que Maria 

ainda está viva, demonstrando que descumprira a promessa de suicídio: 

“Parece que Deus quis fechar depressa aquela vista que havia 
olhado impassível ao último transito da sua vitima. E parece, 
também, que prolongou aquela existência para aumentar o 
martírio do remorso. Em parte estimo que aquela vida dure, para 
recordar o que nossos olhos viram e que precisa de ser legado à 
posteridade. — Oxalá que alguém o faça.”  
Por mais esforços que empreguei, não tenho podido obter notícias 
posteriores de D. Maria Coutinho. Se morreu, Deus lhe fale na 
alma. (GONÇALVES, 1864, n. 4, p. 9) 

 

Dois aspectos no trecho final acima nos chamam a atenção. O primeiro é 

a cegueira punitiva a Maria por não cumprir sua parte no trato que fizera com 

Augusto. O segundo é a desconstrução da ambiguidade apresentada na fala da 

suposta desconhecida mulher que observava “impassível”, ao lado de D. 

Antonio, o cortejo fúnebre de Augusto, ou seja, quem assistira e fizera o ácido 

comentário acerca do suicídio do rapaz fora a própria Maria: “Parece que Deus 
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quis fechar depressa aquela vista que havia olhado impassível ao último transito 

da sua vitima”. 

Estabelecendo uma análise crítica que ultrapasse a história trágico-

amorosa apresentada, Joana Passos (2012, p. 59) afirma que, nesse enredo, 

“encontram-se ecos e afinidades que comprovam a existência de núcleos 

temáticos continuadamente cultivados, com determinados objetivos doutrinários 

que se têm vindo a explicitar”. Portanto, para além do primeiro plano de leitura 

cuja temática é sentimental, encontramos uma crítica ácida acerca dos valores 

aristocráticos da elite de Panelim, nas palavras do narrador: “[...] foi em outro 

tempo, o foco da fidalguia goana” (GONÇALVES, 1864, n. 1, p. 7).  

Deste modo, percebemos a desaprovação do narrador em relação a 

determinados costumes da época, como a temática dos relacionamentos 

amorosos condicionada aos casamentos arranjados. 

Numa espécie de síntese final da obra, o narrador afirma que: 

A presente historieta, narrada por uma penna que nunca se 
estreiou, antes, em matérias românticas, funda-se sobre pontos 
moralíssimos. Tende a mostrar o fim que leva um mancebo, sem 
pais nem parentes, entregue apenas ao domínio das paixões – os 
resultados funestos da louca precaução com que os pais querem 
evitar os effeitos depois de terem estabelecido elles própios as 
causas, – a inconstância de certas damas, que não temem o 
mundo quando entabolam correspondências immantendouras, 
mas temem os pais ao tempo de cumpri-las, o desprezo que a 
sociedade vota até a grandes fidalgos, quando não têm pais nem 
padrinhos que os recomendem. (GONÇALVES, 1866, n. 4, p. 8) 

 

O comportamento do pai e do pretendente, o envolvimento de todas as 

personagens na quebra de regras sociais, mesmo que o pretendente por um 

comportamento ingênuo ou romântico, tudo é posto em observação no texto. 

Todavia, o acento no aspecto moral chama a atenção como uma forma de 

compreender a literatura em sua função pedagógica e prática e não apenas de 

fruição estética, como se aquilo que fora narrado se justificasse pelo aspecto útil 

de sua ação. Esta constatação remete às expectativas de recepção de um 

público que esperava uma literatura que se aproximasse de seus interesses e 

valores, além disso, não se nota uma crítica à questão do casamento por 
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conveniência, mas, sim, o julgamento que recai sobre a personagem feminina, 

de acordo com Joana Passos: 

 [...] o enredo depende de uma transgressão por parte de uma 
personagem feminina que quebra padrões de comportamento 
socialmente sancionados, como a passividade e a total 
dependência, sendo um comportamento feminino ativo e 
autónomo a causa do conflito. (PASSOS, 2012, p. 60) 

 

Logo, o “desvio de caráter” da mulher sintetizaria o real problema exposto 

na narrativa, não sendo o foco do texto todo o jogo de interesses no entorno do 

fato do suicídio ou do casamento por interesse. O foco na comunidade 

lusodescendente aponta não só para uma imagem de decadência, mas também 

para hierarquias internas dentro deste grupo, quebrando a imagem de um grupo 

social e economicamente uniforme, mesmo quando podendo reclamar 

pergaminhos de nobreza. Além deste aspecto, existem outros que indicam o jogo 

ambíguo quanto a esta moralização das condutas, que é a ênfase na imagem de 

“pais e padrinhos”, como afirma Passos: 

 

Numa sociedade colonial, o verdadeiro sentido político de “pais e 
padrinhos” serão ligações à Metrópole num sistema instituído de 
vassalagem e favores. Em Goa, a nível quotidiano, a procura de 
“pais e padrinhos” sugere a aceitação de pares e superiores com 
quem se colaborava para preservar uma coesão social 
estabelecida, e da qual as populações locais necessitariam para 
se defenderem de si próprios, [...]. O que nos revelam os enredos 
destes folhetins, que eram escritos para ir de encontro ao gosto 
de um público que se pretendia cativar, é que de uma forma suave 
e indireta se está a promover pela literatura amena o 
consentimento de determinadas formas de poder, consolidando a 
hegemonia do regime colonial. (PASSOS, 2012, p. 61) 

 

 Tanto a temática do relacionamento entre Augusto e Maria quanto dos 

conflitos interpessoais que se opunham ao romance, em razão da classe social, 

tinha, entre outros aspectos, o intento de estabelecer um diálogo com literaturas 

de outras partes do mundo, especificamente, em língua portuguesa, visto tais 

temas estarem em voga no movimento romântico e, no caso de Goa, essas 

questões poderiam ser aclimatadas segundo os valores locais.  

Dessa forma, a análise de Joana Passos acaba por apontar justamente o 

contrário à ideia de uma crítica à dinâmica proibitiva e interessada dos 
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casamentos arranjados. A lógica clientelista e patriarcal surge como legítima na 

Goa do século XIX. De modo a que concebe a imagem de uma sociedade 

desigual que era regida por valores estabelecidos entre o plano arcaico do favor 

e do compadrio, em que a lógica senhorial se fazia legítima. Tudo absolutamente 

compreensível ante a perspectiva colonial que se buscava naturalizar. 

Além disso, deve-se atentar para o tratamento que é dispensado ao uso 

da língua portuguesa no texto, pois há uma personagem chamada Rosa, mulher 

de baixa formação letrada, marcada pelo uso do “português mascavo”, uma 

variante empregada em Goa, principalmente, pelas mulheres de origem hindu e 

por católicas com algum acesso à educação formal ou informal do português. 

Além delas, pelas próprias fidalgas, que segundo o narrador, necessitavam da 

“tradução dos maridos” para compreenderem o que lhes era dito, bem como para 

serem compreendidas por outrem. O narrador, após caracterização do contexto 

social da região, apresenta uma digressão em que comenta o emprego dessa 

variante linguística: 

Agora, entre parêntesis. Quanto ao português mascavo que 
falava a senhora Rosa, apesar de tanta lida com fidalgos e 
fidalgas, parece-me que mesmo essas falavam então nada 
melhor a língua, apesar da lida com europeus e europeias. O 
certo é que o português que lá elas falavam, precisava de ser 
traduzido por outro português pelos maridos, para, ainda assim, 
ser dificilmente entendido dos verdadeiros senhores da língua: 
salvas as exceções. 
De então a hoje, vai alguma coisa apurado; mas ainda o ell´outro, 
o mãi-Deus, e outras frases peculiares não estão abolidas de 
todo. Fechem a parêntesis. (GONÇALVES, 1866, n. 3, p. 4) 

 

A presença um tanto irônica do uso particular do “português mascavo” não 

pode ser lida apenas como registro, visto que há julgamento jocoso explícito por 

parte da voz narrativa sobre este uso envolvendo não só a senhora Rosa, mas 

todas as fidalgas, o que acaba resultar em uma crítica à educação colonial das 

mulheres em Goa, que não estaria alcançando grande resultado. 

Pierre Bourdieu (1983, p. 156) discute que se deve ter em conta que o 

processo de comunicação não consiste, apenas, na simples produção e troca de 

signos linguísticos livremente elaborados pelos indivíduos, mas na formação de 

fronteiras de sentido concebidas por poderes simbólicos, os quais se 
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constituíram e foram socialmente instaurados. Acresce-se, ainda, segundo o 

autor francês, que todo ato de fala é avaliado, ou seja, pressupõe um ato de 

avaliação e de validação. Compreende-se, assim, que não se produzem apenas 

sentidos com a linguagem, mas também poder, de modo que os conceitos 

linguísticos são submetidos:  

[...] a um tríplice deslocamento, substituindo: a noção de 
gramaticalidade pela de aceitabilidade ou, se quisermos, a noção 
de língua pela noção de língua legítima; as relações de 
comunicação (ou de interação simbólica) pelas relações de força 
simbólica e, ao mesmo tempo, a questão do sentido do discurso 
pela questão do valor e do poder do discurso; enfim e, 
correlativamente, a competência propriamente linguística pelo 
capital simbólico, inseparável da posição do locutor na estrutura 
social. (BOURDIEU, 1983, p. 157) 

 

Dessa maneira, as sociedades envolvem-se em uma rede simbólica 

socialmente hieraquizada, que transformam os atos de fala em atos de força. A 

luta pela autoridade linguística evidencia que a palavra só existe imersa em 

situações concretas, na disputa que se estabelece entre o que é legítimo e o que 

não o é. Esse é o caso do “português mascavo”, que pode ser constato no conto 

num diálogo entre Augusto e Rosa: 

— Boas noites, tia Rosa. 
« Adê, mê fie. Como tem ucê Agust? » 
— Guarde te Deus, senhora. Eu estou bom. Vou vivendo nestas 
procelas do mundo, que a mão onipotente agita; vou lutando com 
a tempestade, que me veio surpreender navegando em baixel 
fraco, que me vai arremessando contra os penedos. 
«Ucê, Agust? Ucê tá quixand de mund? ucê ind nã tem xanou 
anns papiá! 
«Nã quer respondê, Agust? Ucê já ta está tã frac par resti 
tempestade, par vencê torment? 
«Agust! babá Agust! » 
[...] 
— Tia Rosa. Hás de fazer-me um sacrifício.  
«Pois nã mê fie! 
— Hás de me levar esta flor, lança-la ao pé de Maria, de Maria 
Coutinho...... 
Ai? Antã he sinhô fidalg de S. Pêdre, deúz de tempestade?» 
— Não me atormentes, Rosa. Faze o que te peço. E, se puderes, 
dize-lhe que esse cravo é a dádiva do coração que acalenta 
Augusto. E adeus. 
«Uiá fie, babá Agust!... » (GONÇALVES, 1866, n. 2, p. 6-7) 
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A presença dessa variane do português no conto faz-se elucidativa quanto 

ao modo como a intelectualidade goesa, representada pela figura do narrador, 

percebia-se em relação à totalidade do público goês. A ênfase na língua 

portuguesa materialmente utilizada pode simbolizar que Rosa seria exemplo 

daqueles que não dominavam todos os códigos segundo modelos ocidentais, 

visto que a apropriação da linguagem e de seus mecanismos seria o primeiro 

passo para tanto. Hélder Garmes afirma que:  

A opção dos goeses em se manterem na plateia, desconhecendo 
sua condição de réu (no tocante a temáticas polêmicas quanto à 
variação linguística e uso da oralidade em voga na metrópole), faz 
pensar que o romantismo ali não chegou a instigar uma 
consciência de identidade estilístico-literária, possivelmente 
porque colocava como problema a própria situação colonial, 
apesar de tudo, pela elite letrada de língua portuguesa. 
(GARMES, 2004, p. 67) 

 

A ausência de “identidade estilístico-literária” reforça a ideia de que o 

movimento romântico ali constituído não resultou em formas de subjetivação 

nativistas ou de fomento a marcar da identidade goesa no âmbito da língua 

portuguesa, que redundaria na valorização das particularidades locais em 

oposição ao modelo metropolitano. O que vem a justificar a afirmação de 

Garmes: 

Os goeses colocavam-se no espaço letrado de língua portuguesa 
como cidadãos portugueses, e, portanto, as marcas de identidade 
regional eram socialmente pouco enfatizadas e valorizadas. 
(GARMES, 2004, p. 80) 

 

“Indo-portugueses” ou simplesmente portugueses? Pergunta que ficaria 

sem resposta dada a ambiguidade que representava aos goeses o fator 

identitário. Fazendo parte da elite nativa, identificando-se com o discurso 

colonial, que reservava maior prestígio à língua do colonizador, talvez até 

conseguindo se “confundir” com outro, essa busca da apropriação do ferramental 

linguístico do colonizador demonstra o que Albert Memmi fala sobre os 

colonizados: 

Procuram, assim, parecer-se com o colonizador, na esperança 
confessada de que deixe de reconhecê-los diferentes dele. Daí 
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seus esforços para esquecer o passado, para mudar de hábitos 
coletivos, sua adoção entusiasta da língua, da cultura e dos 
costumes ocidentais. Mas, se o colonizador nem sempre 
desencoraja abertamente esses candidatos à sua semelhança, 
jamais lhes permitiu também realizá-la. Vivem assim em penosa 
e constante ambiguidade; recusados pelo colonizador, participam 
em parte da situação concreta do colonizado, têm com ele 
solidariedade de fato; por outro lado, recusam os valores do 
colonizado enquanto pertencentes a um mundo decadente, do 
qual esperam escapar com o tempo. (MEMMI, 1967, p. 30) 

 

A ambiguidade surge como resultante real do ato de marcar a língua 

praticada nas ruas pelos que não se adequaram aos moldes coloniais, em que 

o lugar social dos sujeitos que fizessem uso “correto” da língua fosse 

automaticamente localizado ao lado dos membros da metrópole. É essa 

ambiguidade que fez com que, por um lado não se preocupasse em valorizar 

uma identidade linguística local, mas por outro não deixasse de registro 

literariamente o processo de apropriação particular da língua da metrópole, 

mesmo que em derrisão, testemunhando a sua existência.  

 

4.4.2 Contos da minha terra: “O pequeno do monte”36 

 

No conto “O pequeno monte” o narrador inicia o relato apresentando uma 

rememoração de fatos de sua infância. Conta que, aos seis anos, fora abordado 

por um “rouba-pequenos”, ou seja, termo utilizado para designar raptores de 

crianças, mas que, por desconfiar das intenções do indivíduo, conseguiu 

desvencilhar-se da armadilha. 

Criança de seis annos, estava eu um dia á porta principal da 
minha casa, brincando muito ali sosinho, e occupado em ver 
passar os viandantes por esta nossa bela rua, á que, não sei 
porque exquisitice, puzeram o nome de =4 d’abril=. 
Eu era muito brincalhão em criança. Perdi até um dente por querer 
saltar á terra das alturas d’uma grande commoda em que meu 
avó me havia deixado como preso; e ainda bem que tive outro, 
graças ao não ter eu ainda então passado dos 7 annos. Sempre 
me ficou largo o beiço inferior, pelo qual aquelle senhor dentinho 
teve a imprudencia de fugir. 

                                                             
36 Illustração Goana, 1865, n. 6, p. 5-9, ANEXO C. 



 

 

184 
 

Brincava eu, como ia dizendo, e brincava ali sosinho, quando se 
me chegou um d’esses viandantes vulgares, com apparencias de 
mendigo e cara de tratante, que por lá andam. 
Parou e rezou junto á mim, sem que eu me importasse com o 
homem que estava a olhar-me fito, não sabia eu porque. Agora 
he que sei. 
Disse-me elle logo, tendo cessado de rezar. <<Babasinho, tem 
recados da avó; lembrou-se muito do babasinho; quer vir á 
ella?>> (GONÇALVES, 1865, n. 6. p. 5-6) 

 

Ao retomar esse fato, o narrador lembra-se de uma história que lhe fora 

contada pelo antigo aio da família, um filho de marinheiro, em que duas crianças 

foram levadas por pescadores. O relato do empregado era sobre Francisco e 

Carlito, dois garotos que foram sequestrados para serem oferecidos em sacrifício 

ao deus romano Netuno, possibilitando aos raptores sucesso na pescaria. 

Carlito consegue fugir, pois Francisco havia chamado a atenção dos 

“viandantes” para si, distraindo-os, fato que possibilitaria a fuga do garoto. 

Carlito, ao retornar para a aldeia, relata às famílias, que já haviam dado por falta 

dos filhos e estavam em sua busca, o ato heroico de Francisco, o que faz com 

que todos se mobilizem e continuassem à sua procura. Um dia depois, ele é 

encontrado e conta a todos a aventura que vivera: 

 

<<O caso foi assim: 
<<Levaram-me os demônios para seu casebre, que não sei 
mesmo em que infernos fica. Bem amarradinho, cheguei eu ali, 
alta noite.  
<<Soltaram-me, deram-me de comer á regalada, fizeram-me 
todos os obséquios, e dormimos todos juntos. 
<<Conheci eu que aquelles homens eram pescadores. Sabia já 
d’ouvir que os pescadores sacrificavam crianças ao deus 
Neptuno, para terem as rêdes cheias de peixe. Acautelei-me. 
<<Durante a ceia vi esta cinta e este collar no corpo d’um único 
filho d’aquelles sujeitos. Fiz meus cálculos salvatorios, e deitei-me 
com a família dos meus futuros assassinos, muito á minha 
vontade. (GONÇALVES, 1865, n. 6. p. 8-9) 

 

O garoto ainda conta que a intenção dos pescadores era a de sacrificá-lo 

pela manhã deste dia, mas, no momento em que todos dormiam na cabana dos 

raptores, Francisco percebe sua semelhança com o filho do raptor e, 
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aproveitando-se disso, troca de vestes com o menino, levando o sequestrador a 

sacrificar o próprio filho por engano e possibilitando-lhe o momento de fuga. 

O modo como o narrador se constitui no texto é particular e digno de nota, 

pois garante a diferenciação social da voz narrativa do grupo de garotos e 

pescadores que retrata, parecendo portar-se como pertencente a um grupo 

social economicamente mais elevado, mas que, segundo ele próprio, quase 

sofrera o mesmo infortúnio que Francisco e Carlito.  

O fio narrativo é conduzido pela construção do narrador em primeira 

pessoa, que a princípio se apresenta como personagem, narrando o que lhe 

acontecera na infância, para, em seguida, assumir a posição de interlocutor de 

uma narrativa de outrem. Essa passagem se faz do seguinte modo: 

Um meu fiel aio, que fôra filho d’um marinheiro, e que entrára 
havia muitos annos em serviço da minha família, contou então 
uma curiosa historia. 
Eu do regaço da minha mãi, ouvia attento, silencioso e admirado 
aquelle posterior vaticínio do que me teria acontecido, se Deus 
me infundisse o gostinho de ir á avó. 
Contou elle então, e conto eu agora como lhe ouvi. Que bonito 
conto não he! Hão de m’o ouvir. (GONÇALVES, 1865, n. 6. p. 6) 

 

Portanto, de narrador passa a ouvinte, como se tratasse de um conto das 

mil e uma noites, isto é, empregando o modelo narrativo mise em abyme tão 

utilizado na tradição indiana. 

Chama a atenção o uso metalinguístico que se interpõe na narrativa, uma 

vez que ele se refere diretamente aos seus leitores, assim como disserta a 

respeito das características do relato que será apresentado, estratégia que, 

como vimos, já se encontrava em suas crônicas.  

 

Em seu modo de narrar, destaca-se também a introdução dos aspectos 

geográficos do espaço em que ocorrem as ações: São José do Areal se localiza 

no interior de Goa, entre Margão e Quepém, isso quer dizer que os jovens foram 

transportados para a costa, possivelmente para uma das praias mais próximas 
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tais como Benaulim, Varca, etc. Os pescadores, portanto, seriam estranhos à 

terra e à comunidade local.37  

Um numeroso regimento de pastores, atraz d’outro regimento de 
gado, andava pelo monte, ahi em uma d’essas nossas aldêias. 
Creio que foi em S. José do Areal. 
O monte era calvo de matto, mas bonito de relva, de relva 
verdinha e abundante, que servia de excelente pasto ao gado, e 
de bons macios tapetes aos pastorinhos. 
Os rapazes haviam armado um jogo; estavam ahi no maior calor 
dos seus entretenimentos. (GONÇALVES, 1865, n. 6. p. 6) 

 

 A área litorânea, reforçada pela figura do aio, filho de marinheiro, bem 

como a dos próprios pescadores, é outra característica que o autor traz à luz em 

seu texto. Ressaltar a geografia atende o propósito de apresentar as 

particularidades de Goa, assim como acontecia nas crônicas, quando buscava, 

de certa forma, singularizar a colônia, imprimindo descrições do espaço 

tipicamente goês como um traço regionalista. 

 Quando observamos, especificamente, o desenvolvimento do enredo, 

alguns aspectos tornam-se dignos de nota, como a presença de um diálogo com 

a cultura popular, que se dá tanto na narração de um “causo”, narrativa de 

tradição oral, quanto na inserção da figura do “apanha-moços”, como aquele que 

rouba as crianças e que, segundo Kerbauy (2008, p. 72),  trata-se de uma 

figuração comum de histórias para crianças a que Julio Gonçalves tenta remeter. 

 Ainda sobre o enredo, percebemos que a elaboração do conto apresenta 

uma peripécia que nos remete à tradição clássica homérica, permitindo-nos a 

associação ao canto IX da Odisseia38, em que se relata a vitória da astúcia de 

seu protagonista diante da selvageria de Polifemo, cujo pano de fundo é a cena 

da hospitalidade e que, neste caso, dá-se de forma inversa, assim como no 

conto, ou seja, nosso narrador apresenta o sucesso da investida perspicaz de 

Francisco, que não só escapa da morte, como também leva consigo troféus de 

seu feito heroico. 

Aquelle pequeno era o mesmo que Francisco; com, de mais 
apenas, uma brilhante cinta de prata, e outro luzente collar de 
pedra verde, que elle na sua pobreza não havia tido da família. 

                                                             
37 Devemos essa leitura do espaço a Sandra Lobo, durante a defesa da tese. 
38 HOMERO. Odisseia. Canto IX. São Paulo: Cosac Naify, 2014. p. 281-300. 
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Era elle o Francisquinho? Se era! Como, pois, elle havia ganhado 
joias em sítios e situações infelizes que devia ter passado (...). 
(GONÇALVES, 1865, n. 6. p. 6) 

  

Corrobora essa hipótese de diálogo com obras clássicas o fato de o 

sacrifício ser oferecido a Netuno, deus romano dos mares e oceanos, aspecto 

que se justificaria textualmente pela referência clássica, embora, Kerbauy (2008, 

p. 73) mencione que a apresentação e suposta demonização desse deus esteja 

associada a um modo de preservar uma tradição cara ao autor, a cristandade. 

 No tocante à religião, percebemos que as referências aos ensinamentos 

morais do cristianismo permeiam todo o relato. Chama-nos a atenção o fato de 

o viandante, que abordara o narrador, utilizar o nome de Deus para se aproximar 

do garoto, ou seja, aquele que professa a fé é digno de confiança, que só é 

quebrada no momento em que o possível raptor insere um fato não verídico em 

sua fala: o recado da avó que já havia morrido. 

Parou e rezou junto á mim, sem que eu me importasse com o 
homem que estava a olhar-me fito, não sabia eu porque. Agora 
he que sei. 
Disse-me elle logo, tendo cessado de rezar. <<Babasinho, tem 
recados da avó; lembrou-se muito do babasinho; quer vir á 
ella?>> 
(GONÇALVES, 1865, n. 6. p. 6) 

 

 Outro momento em que a fé é agenciada se dá quando o menino 

Francisco pede perdão a Deus por ter trocado de lugar com o filho do pescador, 

pois tem consciência que, de alguma forma, isso fez com ele se tornasse, em 

parte, responsável pelo sacrifício da criança. 

<<Alta noite esgui-me eu, e apalpando e apalpando, descobri o 
lugar onde dormira o filho da casa. Levantei-o. Transportei-o 
mansinho, Deus me perdoe, á minha cama de flores, dada á mim 
como se dá tudo a quem vai á forca. Deitei-o bem em lugar de 
mim, tirei-lhe os trastes, e usei-os para mim; e fui descansar 
traquillo, mas vigilante na cama do pobre rapaz, Deus me perdoe. 
(GONÇALVES, 1865, n. 6, p. 8-9) 

 

 O diálogo entre literaturas ocorre no momento do pranto das famílias que 

tiveram seus filhos desaparecidos:  
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Meu Deus, meu Deus, que fôra o mundo se nos não desse o 
chorar?>> Disse já o auctor do Eurico pela boca do presbytero. 
Disseram-no também e repetiram-no mil vezes os infelizes, e 
repito-o também aqui eu, o pobre narrador desta história. 
(GONÇALVES, 1865, n. 6. p. 6) 

  

O pranto familiar é representado por meio de uma citação de Eurico, o 

presbítero, de Alexandre Herculano, autor português contemporâneo a Júlio 

Gonçalves e que era, no momento de publicação desse conto, figura 

reconhecida e de prestígio em Portugal. A alusão ao autor pode ser considerada 

como o intento de demonstrar o conhecimento do contista das tendências 

literárias em voga, assim como de dialogar com a literatura dita erudita.  

 A referência a Alexandre Herculano desloca o conto para os dois espaços 

presentes nos escritos de Júlio Gonçalves: a necessidade de registrar a cor local 

e as singularidades de Goa, assim como valorizar o estatuto lusitano daquela 

colônia.  

Finalizamos observando que este é um conto intrigante, pois a referência 

a Netuno associada ao sequestro e sacrifício de crianças, ainda que justificada 

em seu diálogo com a tradição clássica, deixa em aberto a que realidade goesa 

corresponderia. Seria uma forma de indicar de forma velada algum culto dessa 

natureza ali praticado? Seria uma forma de colocar em oposição os habitantes 

do interior com os da costa, tomados como cultuadores do mal? Algo fica em 

aberto nesse emprego bastante enigmático que Júlio Gonçalves faz da figura de 

Netuno. 

 

4.4.3 Contos da minha terra: “Amar por commissão”39 

 

Composto de nove partes, caracterizando cada uma delas uma cena, o 

conto “Amar por commissão”, ambientado em Goa, se inicia com a descrição 

detalhada de um rico casamento realizado na cidade de Margão, momento em 

                                                             
39 Illustração Goana, 1865, n. 7, p. 6-11, ANEXO C. 
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que nos é apresentada a figura de Paulo, personagem que se envolverá em um 

conflito amoroso provocado por seus amigos José e Joaquim. 

O ano do nascimento do nosso senhor Jesus Cristo de mil 
oitocentos sessenta e dois, na bela vila de Margão, nessa á que 
chamam lá Atenas Goana, como se Atenas fosse vila, e nas casas 
de morada de um certo morgado houve um esplendido baile, tão 
esplendido como os que poucas vezes se vêem nesta nossa 
pobre terra. (GONÇALVES, 1865, n. 7. p. 6) 

 

José, apaixonado por Mariquinhas, sendo muito tímido, passa a cortejá-

la, por meio de cartas e com o auxílio de Joaquim, cartas que são assinadas em 

nome de Paulo, primo da moça, sendo que este estava totalmente alheio a tais 

investidas. A trama de duração de dois anos estende-se até as vias de uma 

proposta de casamento, que é por ela recusada. 

O desenrolar da narrativa se dá com a descoberta de Paulo da intriga em 

que involuntariamente fora envolvido por José, que fingiu à Mariquinhas que era 

outro, Paulo, fazendo com que este seja malvisto pelas pessoas de seu convívio 

como alguém volúvel e pouco confiável. Esse processo dá-se de modo cômico 

e culmina em uma discussão a respeito da cidade de Margão, em que Paulo 

apresentará uma posição crítico-pessimista da cidade e José se colocará em 

defesa dela. 

... Ó Paulinho! Sei que estivesse em Margão. 
“ Estive. 
— E como achaste a vila? 
“ A melhor para Goa, a pior para o mundo. Muito boa tanto para 
mim, como para ti. 
— Estás elegante. Que tens tu visto para julgares que Margão é 
a pior vila do mundo? 
“Bastava ser vila de Goa, que é a pior de quantas terras há. — 
Deus me perdoe. 
— Tolo! Não é Goa uma terra de raridades? E uma tal terra tu 
taxas de má, tu o filho dela? Infeliz! Até os seus... (GONÇALVES, 
1865, n. 7. p. 6) 

 

O enredo finaliza quando a trama é revelada a Paulo e, posteriormente, a 

todos os envolvidos, mantendo a amizade entre eles e reconhecendo que tudo 

não passara de uma sequência de enganos. 
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O meu amigo Paulinho foi o próprio que me contou esta sua 
aventura como conta a todos, com uma gargalhada, por 
conclusão. Amélia o acompanha neste estado presente; e 
Bernardo de Gama sente que a sua revelação não tivesse 
produzido um efeito trágico. 
Paulo, Joaquim, José, Bernardo, Amélia, Mariquinhas, e este 
pobre servo de Deus passam sem novidade na sua importante 
saúde, e pedem aos céus saúde e prosperidade ao amigo leitor. 
(GONÇALVES, 1865, n. 7. p. 6) 

 

 A construção do narrador é novamente um ponto de partida para 

discutirmos o texto, uma vez que ele descreve uma situação aparentemente 

desconexa, para, em sequência, começar a abordar o fato central da história: o 

jogo sentimental criado pelas personagens.  

 Narrando em terceira pessoa, o contista inicia o texto demarcando o 

espaço físico de Margão, bem como o ano do ocorrido: 1862, por meio de uma 

descrição jocosa de um casamento entre morgados ricos: 

 

O baile era por ocasião de um casamento, e o casamento por 
causa da efetuação de uma circunstância, que aqui os nossos 
sarcásticos avoengos fizeram conhecida pelo provérbio ou 
anexim o mais pequenino que nós sabemos, e é: — chuva no mar 
—. 
Não souberam ainda o que é chover no mar? É coisa que sempre 
vemos. Chove sempre no mar quando um morgado casou com 
uma morgada, ou um milionário com uma única e universal 
herdeira de não sei quanta gente. Chove no mar toda vez que o 
filho único de um pai ricaço vê-se cercado de uns poucos de 
testamentos de um sem número de padres tios, que sempre são 
pessoas respeitáveis, por que sabem enriquecer-se 
eclesiásticamente. — Chove finalmente no mar em outros que tais 
casos similares. Mas a propósito: quem me dera ter um padre tio 
missionário de Baçaim ou Ceilão? (GONÇALVES, 1865, n. 7. p. 
6-7) 

 

 O termo repetidamente utilizado “chover no mar” remete à ideia de 

redundância, como no Brasil se diz “chover no molhado” e refere-se ironicamente 

à aliança por meio de casamentos arranjados entre famílias ricas e outras formas 

de aliança, como as dessas famílias ricas com o meio eclesiástico. Nesse tópico, 

a ironia é ainda maior, pois, tendo em conta que os membros de tal instituição – 

clérigos, missionários, monges, entre outros – fazem votos de pobreza, o 

enriquecimento dito eclesiástico deles sugere o desrespeito a dogmas religiosos. 
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A ironia maior vem da confissão do próprio narrador de querer ter padres 

missionários em sua família, como a dizer que mesmo ele, crítico dessas 

práticas, não resistiria a tal tentação.  

 O diálogo com seu interlocutor é um recurso empregado pelo contista com 

o intuito de aproximar narrador e leitor. Tal processo pode ser entendido 

enquanto uso da função fática da linguagem, já que reitera o contato entre ambos 

e procura garantir que seu destinatário o siga no relato: “Não conhecem Paulo? 

E que lucram em conhecê-lo?” (GONÇALVES, 1865, n. 7. p. 6-7) 

 Ainda em relação ao narrador, é importante mencionarmos que há 

passagens em que esse faz-se presente, ou seja, embora seja um observador 

dos fatos e narre a partir desse lugar, por duas vezes ressalta sua participação 

na ação relatada. Trata-se de um narrador testemunha, empregado sempre que 

se procura transmitir maior credibilidade ao leitor, uma vez que acompanhou de 

modo próximo o andamento dos fatos apresentados, ou seja, ele vem reiterar a 

verossimilhança do acontecimento. 

Parlaram, entretiveram-se, deixaram ir suave o tempo abaixo, e o 
tempo foi-se em mais de dois anos, vivendo todos amigos como 
até então eram, e como até hoje são. 
Sei isto porque tive a honra de ser admitido á amizade de Paulo, 
que é, posso assegurá-lo, o melhor rapaz de quem eu poderia 
falar ao senhor leitor. Cheguei também a conhecer José Joaquim, 
mas até hoje não tão perto que possa dizer deles o mesmo que 
de Paulo. (GONÇALVES, 1865, n. 7. p. 8) 

 

 Essa mesma citação nos leva a entender o tipo de caracterização que o 

conto concebe em relação a Paulo, personagem central, já que é descrito como 

um rapaz de criação e comportamento exemplares à juventude goesa. 

Paulo era um rapaz de 18 anos. De estirpe ilustre, mais ilustre o 
tornara seu pai dando-lhe uma educação desvelada, que lhe 
ensinará a modéstia e o recato, a virtude e a honra. 
Virtude e honra! Aqui se resume quanto é preciso para formar um 
espírito verdadeiramente feliz, e sinceramente bom. 
Modéstia e recato! quanto não adornam um bom coração, quando 
usados á tempo e com modo? 
Paulo frequentava pouco os bailes e os teatros, esses poucos que 
aqui temos. Poucas vezes saia da casa, e poucas vezes, portanto, 
visitava casas de família onde pudesse conhecer o verdadeiro 
caminho da sociedade. (GONÇALVES, 1865, n. 7. p. 9-10) 
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As características de Paulo são ressaltadas até mesmo quando descobre 

que fora engando pelos amigos, de modo a compor um quadro de elevação 

moral e ética digno de ser compartilhado e, por que não, seguido.  

A associação de uma narrativa que trata dos costumes locais a um 

personagem que se comporta de maneira austera ante as problemáticas da 

juventude, inscrevem o conto num âmbito moralizante, ou seja, seguir os 

preceitos de uma literatura que se queria útil e agradável, que estaria a serviço 

da construção de um tipo de comportamento assertivo a ser seguido pelos jovens 

leitores.  

Vale ainda atentarmos para o título dado a obra: “Amor por commissão”, 

pois a polissemia do termo “commissão” nos remete a três acepções possíveis, 

significando primeiramente pagamento, retribuição ou gratificação, justificando a 

encenação de um casamento regido por valores monetários; num segundo 

sentido, indicaria atividade de caráter temporário, ou seja, o uso que José faz da 

imagem de Paulo; por fim, comissão pode significar entregar a uma pessoa uma 

tarefa ou exercer uma tarefa em nome de outra pessoa. Existe, assim, o 

"casamento por comissão" quando o casamento é feito à distância com ausência 

de um dos noivos.  Amar por comissão seria, portanto, o suposto amor de Paulo 

por "comissão" de José.40  

 

4.4.4 Contos da minha terra: “Em uma noite de maio”41 

 

O texto de “Em uma noite de maio” se divide em duas partes. A primeira 

se caracteriza por um tom de mistério, dado o caráter insólito da situação 

presenciada por dois jovens – o narrador e seu amigo Pedrinho – que creem 

avistar um vulto, em um suposto cemitério, realizando uma ação suspeita; e a 

segunda, que narra um episódio amoroso em que uma jovem – Josephina – 

fugirá de sua família com seu pretendente. 

                                                             
40 Devemos a leitura do título à sugestão de Sandra Lobo, no decorrer da defesa de tese. 
41 Illustração Goana, 1865, n. 9, p. 6-11, ANEXO C. 
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As duas partes não são conectadas pelo enredo, apresentam, inclusive, 

independência temática. O elemento que as conecta é o palco das ações, ou 

seja, a mesma igreja e o fato de serem eventos ocorridos em um mesmo dia, daí 

a explicação para o título: ações ocorridas em determinada noite do mês de 

maio. 

O primeiro texto se inicia com uma contextualização do espaço e tempo 

em que dois amigos caminham e observam, em um dia, hora e mês precisos, 

alguns objetos que lhes chamam a atenção no pátio exterior da capela dos Pintos 

em Candolim: 

Ás sete horas e meia da noite de 16 de maio último, em Candolim, 
passeava eu de braços com um amigo no adro da capela dos 
Pintos, conversando largamente sobre coisas do passado, e ás 
vezes também contemplando um pouco diversos objetos 
curiosos, diante dos quais parávamos. (GONÇALVES, 1865, n. 9, 
p. 6) 

 

Enquanto os jovens passeiam pelo adro da igreja, avistam um vulto em 

ações suspeitas e resolvem se aproximar dele, pois se questionavam a respeito 

de quem estaria naquele lugar e naquele momento realizando algo inesperado 

e que, por ora, ainda não conseguiam compreender.  

Os amigos tentam chamar a atenção do vulto fazendo-lhe perguntas sobre 

suas atitudes. Sem obter resposta, conjecturam se tal figura não era, em 

verdade, uma materialização de alguma entidade maléfica: 

O homem, se homem era, não respondia. Eu tive então meus 
receios de que fosse um dos emissários do anjo mau, mais claro 
que Lúcifer. Em breve, porém, os receios passaram-se em 
pensamento no que me dissera uma velha, e era que diante de 
dois não parou o diabo nunca. (GONÇALVES, 1865, n. 9, p. 6) 

 

Sem obter resposta concreta, Pedrinho reitera sua pergunta: “Quem está 

aí?” e, dessa vez, obtém como resposta um murmúrio irreconhecível desse ser. 

O jovem constata, portanto, que se tratava de um ser vivo qualquer, mas mesmo 

assim o narrador-companheiro, ainda mantém, jocosamente, dúvidas sobre a 

humanidade daquele ser, comparando o comportamento recebido em resposta 

a uma situação que ouvira falar em sua região: 
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Está bom, é “alma viva” diz-me Pedrinho de manso. Ele para si 
tinha lá que o diabo era mudo, quando um já vi eu que serviu de 
criada por 3 meses em uma casa da província, e que fazia todo o 
serviço menos assistir ao terço. (GONÇALVES, 1865, n. 9, p. 6) 

 

Pedrinho insiste em novo contato e, dessa vez, há uma resposta, 

titubeante e baixa: “Sou eu, Francisco Pedroso; o sr. é sr. José?” (ILlUSTRAÇÃO 

GOANA, 1865, n. 9, p. 6). Desconfiados com a resposta e percebendo que a 

figura portava uma enxada em suas mãos, os jovens resolvem retornar à casa 

de um deles para conseguir alguma luz que lhes possibilitasse verificar o local, 

no intento de descobrir se algum tesouro estaria ali enterrado. 

Ao voltarem, descobrem uma pá e um princípio de escavação em um 

formato curioso: 

A cova começada mostrava dimensões de 2 palmos de 
cumprimento e 1 de largura. Não estava ainda, aprofundada; e os 
obreiros haviam desaparecido. 
 — Parece-te que será isto... pergunta-me Pedrinho. 
“Parece-me que é para algum... 
— Algum o que? 
“Isso, mesmo. 
— Isso... sim, também me ia parecendo, mas... 
“Mas? 
— Mas como diabo andaria com isso o padre Francisco? 
(GONÇALVES, 1865, n. 9, p. 6) 

 

Após o impacto de constatarem que a escavação assemelhava-se a uma 

cova, os dois pensam e questionam por que um padre, em tal horário, faria tal 

ação. Amedrontados, voltam para casa e levam consigo a pá que estava junto 

ao buraco.  

Já em casa e com sua família, Pedrinho, acompanhado do narrador, relata 

o que viram e assustam todos os presentes, que ficam ainda mais mortificados 

pelo fato de ambos levarem a pá, possível instrumento sobrenatural, ou, no 

mínimo de um coveiro, para o interior de seu lar. Os amigos resolvem pernoitar 

e tornar ao local à luz do dia, no primeiro horário, para verificar, efetivamente, o 

que acontecera. 
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Nosso narrador fala sobre sua dificuldade em conseguir dormir, enquanto 

os outros fazem-no tranquilamente. Quando o dia raia, ao retornar ao espaço do 

adro, verificam que o ambiente fora modificado: 

Ao primeiro bruxulear da luz crepúsculina da madrugada, 
acordamos nós, e o nosso primeiro cuidado, (meu e de Pedrinho, 
quero eu dizer) foi o de ir examinar bem a escavação noturna. Já 
a cova encetada se entulhara completamente; e por cima do 
espaço trabalhado estava dispersa uma folhagem secca, 
requeimada; e abundosa lá ao pé. (GONÇALVES, 1865, n. 9, p. 
7) 

 

Curiosos e na expectativa de descobrirem algo, cavam no intuito de 

localizarem algo, mas não encontram nada. Quando, sem aviso, um sujeito 

conhecido por eles, Ernesto, fala que o padre enterrara à noite os ossos de um 

senhor chamado Bonifácio. 

Ao inquirir o padre, os amigos recebem as seguintes respostas: 

Pois vamos a ele, — disse eu á Pedrinho. E fomos — Pedrinho 
interrogou: 
— Oh! que fazia v., sr. Francisco, esta noite atras da capela? 
“Eu? nada: quem lhe disse isto? 
— Disse-o s. rv. . Não falou comigo á noite? Não escavava lá 
mansinho com um rapaz? 
“Sim...ia enterrar lá... 
— Enterrar lá o que? Os... 
“A água de uma lavagem. (GONÇALVES, 1865, n. 9, p. 9) 

 

Sem se convencerem com a resposta estranha, continuam a questionar o 

clérigo: 

Eu e Pedrinho pedimos-lhe que contasse toda essa história dos 
ossos, e o que tinha de santo e bento aquela água de lavagem, 
que ele queria deixar tapadinhas detrás da capela, como a 
aguadilha missal em piscina escondida. (GONÇALVES, 1865, n. 
9, p. 9) 

 

Entretanto, não é dada ao leitor a oportunidade de saber a resolução da 

história, uma vez que a narrativa é interrompida pela chegada de uma jovem à 

igreja, iniciando, neste ponto, uma nova sequência de fatos, sem qualquer aviso 

e continuidade do que anteriormente era narrado. 
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O padre não chegou a contar, porque uma outra nova curiosa veio 
interromper-nos. Também como não foi daquela noite essa 
história, em nada nos vem ao caso. 
A outra nova curiosa foi a seguinte: 
Uma rapariguinha veio correndo a dizer-nos que outra 
rapariguinha daqui ao pé, cometerá na noite o grande escândalo 
de se deixar ir embora da casa dos seus pais, aos braços de um 
querido, que a viera levar para si. (GONÇALVES, 1865, n. 9, p. 9) 

 

Nesse momento, o narrador deixa de participar da ação como outrora 

fazia e inicia-se a narrativa sobre Josephina, moça que se escondera na igreja, 

chamando a atenção de todos. Ela é descrita como uma garota de estirpe 

humilde, mas com alguns dotes, como a habilidade de leitura e o domínio de 

tocar viola.  

Josephina é como se chamava a pequena. Filha de estirpe 
humilde de pobres jornaleiros, teve ela a fortuna de saber ler á 
missa em um manual janota, e de tocar nas cordas desentoadas 
de uma formosa viola, ingênuos presentes de um futuro, que os 
pais lhe haviam arranjado. (GONÇALVES, 1865, n. 9, p. 9) 
 

O fato de ter certas habilidades fazia da menina objeto do desejo de 

alguns pretendentes, mesmo sendo pobre. Sete rapazes buscavam-lhe a mão, 

mas não sabiam que já havia um acordo sendo feito pela família junto a um 

oitavo pretendente rico, que seria o escolhido. 

A ser verdade, direi que o futuro da senhora Josephininha, não 
era destes sete. Mas um oitavo, escolhido pelo pai a seu jeito, 
porque lhe cheirara ser senhor de uns oito mil pardaus além de 
casa e porta; coisa que, ao que parece, não avisava nenhum dos 
sete. (Illustração Goana, 1865, n. 9, p. 10) 

 

A situação descrita ganha ares cômico-aventurescos quand, o narrador 

comenta que o “escândalo” se deu na aldeia quando Josephina optou por fugir 

com um 9º pretendente ainda não apresentado: seu professor de viola.  

Porém o que mete sua graça aqui é que a pequena tivesse fugido 
com um nono, deixando os oito a contar as estrelas ao meio dia. 
Este nono era um mestre de musica que dava lições de viola á 
amável rapariga, que ele lá achou para si a Vênus de Paros, ou 
quem sabe mesmo se Diana de Efeso. (GONÇALVES, 1865, n. 
9, p. 10) 
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Todavia, um tio da garota de Bombaim vem ao seu encontro, tomando-a 

à força e levando-a para que se consolidasse seu enlace com o pretendente rico. 

Graças aos milagres do telegrafo elétrico, e ás asas marinhas do 
vapor, um tio da sr.ª Josephininha, voltava de Bombaim, aflitinho 
com a novidade, e indignado do escandaloso acontecimento, a 
restituir a amante imprudente ao seio da família, o que conseguiu, 
depois de ter estragado solas sobre solas, em andar montes e 
vales á procura da sobrinha. 
Josephina com o mestre amado foram encontrados pelo ditoso tio 
nas proximidades de S. Pedro, em uma habitação que se perde 
ali, entre arvoredos sombrios, lendo num dos jornais que noticiava 
curiosamente este curioso ato. 
O tio bombaista, sem querer importar-se com o mestre, nem com 
o jornal, carretou com a pequena ás costas, e veio com ela 
caminho de sua casa, a fazer entrega do infiel traste aos pais [...] 
(GONÇALVES, 1865, n. 9, p. 10) 

 

O narrador afirma que recebera uma notícia por meio de uma carta que 

atestara que a jovem havia se casado e vivia bem junto ao seu marido, sendo 

que tudo não havia passado por um grande mal-entendido da idade.  

Ainda posteriormente (há pouco tempo) recebi uma carta que me 
diz: 
“A amante do mestre de viola embarcou-se, com seu tio para 
Bombaim, para onde partira pouco tempo depois da fuga da 
rapariga, o noivo dos 8 mil pardaus. Á estas horas já devem estar 
casados. (GONÇALVES, 1865, n. 9, p. 11) 

 

 A narrativa em questão demanda que observemos aspectos no 

desenvolvimento do enredo e das soluções adotadas pelo autor para que se 

mantenha o fio condutor e a organização da história. Neste sentido, o foco 

narrativo mostra-se intrigante para que percebamos o planejamento formal do 

texto e como este se relaciona com o projeto de interligar duas narrativas 

aparentemente desconexas. Para isso, precisamos analisar o porquê de o 

narrador-personagem construir um ambiente de suspense para, na sequência, 

se transformar em narrador externo aos fatos, não oferecendo aos leitores 

maiores indícios para a resolução do primeiro conflito apresentado: a cova e o 

padre. 

 Na transição da primeira parte para a segunda, o narrador para de 

participar da ação narrada, sendo uma voz onisciente ao fato que conta os 
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acontecimentos tanto anteriores quanto posteriores da vida de Josephina. São 

dois ritmos e modos de narrar que se misturam num único conto, sendo que a 

fluidez da transição se faz justamente por um aspecto já conhecido de Júlio 

Gonçalves: o estabelecimento de uma constante conversa metalinguística e 

anedótica junto ao seu leitor.  

Tal aspecto já se apresenta na primeira parte, quando se refere às 

informações que considera pertinentes aos leitores sobre aquilo que descreve:  

Neste entrementes, vem correndo á nós Ernesto (o leitor escusa 
de saber quem é este novo personagem), a dizer-nos que o P. 
Francisco enterrara lá de noite os ossos do sr. Bonifácio (também 
escusam de conhecer este senhor, que de mais a mais já morreu). 
(GONÇALVES, 1865, n. 9, p. 8) 

  

Ele antecipa os questionamentos do seu leitor e as responde, como se 

explicitamente dissesse que para a economia daquele conto não havia 

necessidade de elucidar quem eram aqueles personagens. Revela, assim, o 

processo pelo qual construía o conto. Vale notar que essa é uma forma de narrar 

recorrente nos contos de Júlio Gonçalves, que julgamos mais evidente neste 

texto e, portanto, a assinalamos. 

No entanto, essa suposta consideração para com o leitor parece ser 

desfeita na transposição de uma narrativa para a outra, pois ignora a expectativa 

do leitor em saber o desfecho do primeiro relato e passa a narrar a história de 

Josephina: “Já que estou pachorrento, quero contar também como foi o caso, 

que se o leitor não está de bons humores, pode largar de mão o conto, para 

lançar-lhe os olhos quando lhe parecer” (ILLUSTRAÇÃO GOANA, 1865, n. 9, p. 

9).  

 Ao que tudo indica, o narrador, com isso, pretende atribuir 

verossimilhança ao que narra, pois como o padre foi interrompido e não chegou 

a desvendar o mistério do episódio do enterro, ele também, narrador, não pode 

apresentar seu desfecho e passa a narrar em terceira pessoa, pois não participa 

dessa história, o episódio de Josephina, esta sim com o devido desfecho:  

Ia-me, porém, esquecendo dizer que o amante querido ficou lendo 
no jornal, sem se importar até hoje do abjeto das suas ternuras. 
Mas o que mais que tudo me alegrou foi o saber que o noivo (o 
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8.º) do manual partira em 4, com um pontapé, a pobre viola, de 
que um busca-vida ficou com as cordas!... (GONÇALVES, 1865, 
n. 9, p. 11). 

 

 Outro aspecto que deve ser observado como estratégia reiterada nos 

contos de Júlio Gonçalves é a intertextualidade com os clássicos, como na 

referência ao deus grego do sono na primeira parte quando comenta: 

“Convenço-me bem disto, apesar de que me querem numerar 
entre aqueles que, sendo de todos os mais dorminhocos, são ao 
mesmo tempo os que mais se queixam do Morfeu, demasiado 
generoso com tais ingratos. — Deixemo-nos disso”. 
(GONÇALVES, 1865, n. 9, p. 8).  

 

Há, também, uma menção à Ilíada, de Homero, quando se refere aos 

pretendentes de Josephina, associando-os aos mais diversos pretendentes de 

Helena:  

“Seja como for. O que por lá me pediram instantaneamente que 
acreditase é que sete noivos tinham pretendido a mão da menina, 
com aquela luta com que sete cidades disputavam em outros 
tempos as honras da naturalidade de Homero.” (GONÇALVES, 
1865, n. 9, p. 10). 

 

Tais usos, como já postulamos, podem ser símbolos comprobatórios da 

erudição do autor, que faz questão de sempre apresentar que conhece o que era 

tido como grande literatura canônica. O efeito desse uso, associado a uma 

narrativa que se pretende local e remetida ao cotidiano do interlocutor, faz com 

que o conto ganhe contornos híbridos entre o erudito e o popular – característica 

que se mostra uma marca do autor. 

Tratando do conto como mimese dos comportamentos e hábitos locais, 

consegue-se depreender que, tal como o modelo europeu, a resolução final 

remete à defesa de um conjunto de valores implicitamente concebidos na obra 

que, no intuito de ser bem recebidos pelo público, caminhavam na direção de 

seus desejos. Enquanto na literatura romântica europeia, o público burguês, em 

plena ascensão, esperava o questionamento dos paradigmas conservadores 

que separavam e impediam os contatos e a ascensão via relacionamentos, na 

sua versão goesa, tem-se a defesa da coesão e do culto à “equivalência” entre 
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os sujeitos, em que os interesses econômicos e de casta se imbricam, tendendo 

ao conservadorismo e à lógica de manter as estruturas sociais estáveis, tal como 

esperava o público goês.  

 

4.4.5 Aventuras de um Simplício 

 

As Aventuras de um Simplício, diferentemente dos demais contos aqui 

apresentados, constituem um conjunto de três relatos publicados entre os 

números 1 e 4 da Illustração Goana. Nessas narrativas, o cenário e as tramas 

se modificam, mas a personagem Simplício será mantida no centro da ação dos 

relatos intitulados: “Fantasma”, “Um jesuíta” e “Onde é que está a riqueza”. Para 

clareza do leitor, cada episódio será relatado de modo individual para, 

posteriormente, estabelecermos uma análise crítica da relação existente entre 

eles. 

 

4.4.5.1 “O FANTASMA”42 

 

O episódio “O fantasma” é dividido em dez partes. A primeira apresenta o 

personagem Simplício, a segunda, a marcação temporal, a terceira e a quarta 

delimitam o espaço em que ocorrerá a ação, da quinta à sexta parte o narrador 

estabelece o conflito, e da sétima à décima encaminha o leitor para a resolução 

do conflito. 

Simplício Fernandes, retratado como um indivíduo comum, um jovem que 

vai de Pangim para a concessão do jubileu, isto é, uma celebração católica 

ocorrida em datas santas de 25 em 25 anos, por um caminho que passa pela 

ponte de Linhares, por Ribandar até à “Grande Cidade” (Velha Goa), antiga 

capital da colônia.  

No tempo em que Pangim não era cidade, havia aqui cidadãos 
que passavam boa vida no centro desta povoação, humilde então, 
mas aprasivel e pittoresca. Foi á essa classe de cidadãos 

                                                             
42 Illustração Goana, 1866, n. 18, p. 4-9. ANEXO C. 
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panginenses que pertenceu Simplicio Fernandes, o gago, 
conhecido da rapasiada pelo nome de = mestre gago =.  
 Seu pae era piloto da barra. O filho, quando não fosse á mais, 
devia pelo menos aspirar a tenente da armada. -- Eu não sei se 
aspirou; mas sei que Simplicio o gago não foi mais que alfaiate, e 
hoje, se vivesse, nem isso era. 
Posso dizer que Simplicio, quando não muitas, umas trinta vezes 
pelo menos era com mais prestimo e habilidade que seu pai. 
Talvez isto mesmo fosse a maior causa de triste posição do filho. 
São destinos de cada um. (GONÇALVES, 1866, n. 18, p. 4) 

 

O texto apresenta uma sequência de minuciosas descrições da região, 

como que tentando formar o panorama físico de Goa. Quando o personagem se 

encontra próximo à paróquia onde ocorreria o festejo, um item inesperado é 

acrescido ao texto, pois Simplício sente que alguém o estava seguindo, 

praticamente acompanhando seus passos.  

Caminhando foram os dois entes, sempre a igual distancia um do 
outro. Parava o mestre a tentar uma experiencia e o vulto tambem 
parava, com a vista sempre fixa no viandante trazeiro, que faria o 
mesmo ao seu cruel perseguidor. 
Parava repentinamente o vulto, e o mestre não tinha coragem de 
seguir; persignava-se e o vulto o imitava em tudo; – parecia 
espionar-lhe todos os passos. (GONÇALVES, 1866, n. 18, p. 5) 

 

O jovem, na sua superstição, passa a acreditar que um fantasma 

(especificamente o demônio) o perseguia, daí resulta um clima de tensão no 

texto: “Convicto não estava ainda o sr. Simplicio Fernandes, de que aquillo fosse 

uma alma purgatoriana. Mas achou mysterioso o vulto; – não homem vivo, mas 

tambem não homem morto. Julgou por fim ser o diabo” (GONÇALVES, 1866, n. 

18, p. 5).  

 Assustado e com receios de se tratar de um ser de outro mundo, 

Simplício, ao perceber a maior proximidade e distração da “entidade”, aproveita 

o ensejo e tenta desferir um golpe na cabeça do vulto, que misteriosamente 

desaparece: 

Seu pau de rosa que inda estava ao sovaco e de lá não saíra, 
tornou a dar-lhe alento contra as tentações do demoninho, e eis 
de novo o mancebo a continuar sua derrota. O vulto branco foi-se 
andando igualmente; e o mau era que não variava a distancia que 
ia d’entre meio aos dois. Esta circumstancia mais que todas influia 
no animo do povem peregrino. 
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Vendo-se este de novo fraco, julgou dever praticar o final exforço 
d’animosidade correndo resoluto a descarregar um mortal golpe 
na cabeça do diabo alvo. 
Historias! O vulto havia desapparecido; e o aggressor fôra dar a 
tremenda paulada a uma pedra salmourosa, que se destruiu com 
a mesma pressa que o pau. (GONÇALVES, 1866, n. 18, p. 6) 

 

 Entretanto, ao final do conto, Simplício, passado os festejos religiosos, 

hospeda-se na casa de seu amigo, Compadre Mello, e descobre que este era o 

vulto suspeito que, assim como ele, seguia o mesmo caminho rumo à festa 

santa. A solução do conflito é apresentada pelo narrador que comenta, inclusive, 

a respeito da sequência de enganos. 

Como he que foi a passagem. 
Como he que foi a passagem cumpre-me agora dizer a leitor que 
deixei de certo ancioso pelo descubrimento do mysterio. 
Simplicio Fernandes vestia escuro. Compadre Mello vesti branco. 
Ambos caminhavam ao mesmo tempo. Um crêra ter o diabo 
adiante, outro atraz. Mediu um os passos d’outro, cada qual mais 
assustado. E por fim o sr. Mello, quando Simplicio avançou para 
elle com o pau, poude felizmente occultar-se sem se deixar sentir 
por detraz d’uma arvore. 
Ora havia coisa mais simples! O que faz um receio! 
(GONÇALVES, 1866, n. 18, p. 9) 

 

O aspecto da frustração da expectativa, ponto alto neste conto, acabará 

por consolidar uma estratégia recorrente à literatura de Júlio Gonçalves, que se 

vale da temática do sobrenatural para, ao fim, desvelar o fato, culminando em 

uma narrativa de enganos. 

Outro ponto importante agenciado no texto é a perspectiva da comicidade, 

sobretudo no momento em que há um diálogo rápido entre Simplício e Compadre 

Mello, que relatam um ao outro seus medos, sem, ainda, entenderem o que havia 

acontecido; porém, como os leitores já suspeitam da banalidade do ocorrido, a 

conversa entre os amigos ganha contornos risíveis: 

E o sr. Mello estava pensativo, e Simplicio Fernandes não menos, 
quando chegaram para junto da sepultura do lembrado pau de 
rosa do meu heroe. 
E o sr. Mello depois de longa pausa interrogou “que tem você, 
Simplicio? 
Simplicio. E voce que em? 
Mello. He muito triste sitio aquelle. 
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Simplicio. Ai, que tremo quando me vou chegando; he verdade, 
he um lugar pessimo. 
Mello. Pois que! tambem lhe aconteceria! 
Simplicio. Que lhe sucedeu a você? 
Mello. Ai! Vi um vulto preto, medonho, horrivel, que me perseguiu 
desde a igreja de Ribandar, até ahi.....! Ai! graças á Maria 
Santissima escapei! 
Simplicio. Conta-me essa histtoria? (Treme cada vea mais). 
Mello. Em casa, em casa; aqui não he bom lembrar. 
Seimplicio. He verdade. Vamos, (agarrando-se ao braço do 
companheiro!...) 
Junto á ladeira tremiam ambos. “He ali, dizia um, he ali que estava 
o asmodeu, preto como um negro”-- “E o que me perseguiu á mim, 
replicava Simplicio, branco como a neve, estava aqui em cima, o 
cruel, o maldicto. 
Mello nutria já algum pouco de suspeita, e todavia não ousava 
leval-a ao conhecimento do compadre Simplicio. Chegaram por 
fim á casa e ventilaram o negocio. Simplicio, pernoitou com o 
compadre, para não passar a ponte às 9 horas de noite, e sem o 
pau. (GONÇALVES, 1866, n. 18, p. 8) 
 

 

4.4.5.2 “UM JESUÍTA”43 

A narrativa se inicia com a marcação precisa da data de 25 de novembro 

de 1829, aspecto que chama a atenção por representar motivo de dupla 

comemoração para os goeses: dia da santa Padroeira – Santa Catarina – e da 

celebração do dia em que, outrora, os portugueses conquistaram Goa em 1510. 

A grandiosidade do evento e de sua importância para os goeses é ressaltada 

pela descrição elogiosa em relação à influência lusitana, tanto na religião, quanto 

nos costumes: 

A festividade religiosa, que era, poderei bem dizer, ao mesmo 
tempo uma festa nacional, celebrava-se já então, como até hoje, 
n’essa notavel capella, que hoje vêmos situada no local, onde 
outr’ora se achava, segundo algumas notas historicas m’o dizem, 
a antiga porta da ribeira. 
Com a tropa que n’esse dia desfilava para a capital inruinada do 
oriente de Vasco de Gama, marchava tambem o então batalhão 
dos artilheiros, á postar-se no lugar de costume, proximo da 
capella. (GONÇALVES, 1866, n. 19, p. 5) 

 

                                                             
43 Illustração Goana, 1866, n. 19, p. 5-10. ANEXO C. 
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Simplício, que já fora apresentado no conto anterior, e cujo narrador faz 

questão de lembrar que isso ocorrera, é, novamente, trazido ao público como um 

dos participantes das festividades. 

Entre a gentalha, que apinhadamente se acercava da capella da 
padroeira, o leitor terá bondade de reconhecer Simplicio 
Fernandes, o gago, seu tão recente conhecimento, que inda ha 
pouco lhe pude fazer adquirir. 
Intrometido na multidão, e com ella o mestre Simplicio parára 
também ao pé do templo, a olhar attonito e curioso, em quanto o 
acto não começava, para o senado e diversas corporações 
veneráveis que ali se tinham reunido; e a seu tempo entrava 
tambem á orar n’aquella ermida curiosa, já tão cançada como 
tudo o mais que nos resta por lá. (GONÇALVES, 1866, n. 19, p. 
6) 

 

Três dias depois de findadas as festividades, Simplício e seu amigo 

Henrique de Sousa caminhavam próximos às ruínas do Colégio de São Roque, 

antiga sede da Companhia de Jesus em Goa, quando uma figura desconhecida 

“em atitudes de um fantasma” se aproxima e se apresenta como um jesuíta 

foragido chamado Manuel de Jesus Ferreira. Trata-se, portanto, de uma 

personagem duplamente foragida, pois não só era proscrito pela condição de 

jesuita, como ainda era desertor do exército. 

 

Mas quem era esse desconhecido aventureiro, que se appellidava 
Manuel de Jesus? Permitir-me-hão descortinar isto. 
Manuel de Jesus Ferreira, era porventura o ultimo membro 
prescripto d’aquella afamada companhia. que tivera por seu 
fundador Ignacio de Loyola, e por o melhor de seus irmãos 
Francisco Xavier, esse apostolo magnanimo que vivêra exemplo 
de santidade e morrêra gloria da religião e da virtude – daquella 
companhia que arvorára com o andar dos seculos o estandarte 
da hypocrisia e que erguera suas vistas cubiçosas aos dominios 
de todos os  povos,– que velava com Le Tellier á cabeceira de 
Luiz 14º moribundo como velára os 2 Ferrari sobre o berço de D. 
Sebastião nascente para fazer delle um rei escravo de seus 
dictames, – d’aquella companhia finalmente que o marquez de 
Pombal soubera abominar e destruir, descarregando o ultimo 
golpe, e mortal, sobre aquelle poder immenso que a força de 
tentar ser grande se fizera absurdo, cruel, e impassivel. 
(GONÇALVES, 1866, n.19, p. 7) 
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À parte a descrição negativa feita pelo narrador sobre a Companhia de 

Jesus, o jesuíta convence aos amigos a procurarem, junto dele, um suposto 

tesouro deixado ali pelos padres, que, ao saírem às pressas, em razão da 

perseguição do governo pombalino, não teriam tido tempo de levá-lo. 

Os amigos aceitam ajudar o religioso em sua busca e organizam o 

seguinte plano: Simplício ficaria como guarda na entrada do Colégio e Henrique 

procuraria o tesouro, acompanhado de Manuel, no interior da construção. Nesse 

momento, o narrador ressalta o histórico de traição e vingança ligados à figura 

dos jesuítas: 

Mas os jesuitas se lhes convinham obreiros que os ajudassem, 
não lhes convieram nunca testemunhas que os 
compromettessem. A tradição, que á Simplicio falara dos 
thesouros soterrados da companhia, não lhe havia lembrado os 
esqueletos de muitos infelizes, que haviam perecido ás mãos dos 
filhos degenerados da igreja, e desapparecidos nas paredes de 
S. Roque e de S. Paulo. 
Por isso, quando Manoel de Jesus ensaiou-se com o caixão nos 
hombros e pôde supportar o seu peso, Henrique de Souza, 
assassinado por elle, que não queria deixar essa testemunha no 
mundo que o devia perseguir, era atirado cruelmente para a 
cavidade donde saíra o caixão; e á uma 2 ª oração a cruz se 
erguera e se consolidára como d’antes. (GONÇALVES, 1866, n. 
19, p. 10) 

 

Como resultado da armadilha arquitetada por Manuel, Henrique acaba 

morto pelo jesuíta após encontrar o objeto procurado. Já Simplício salva-se, pois 

ficara do lado de fora do local de busca e não oferecia qualquer impedimento 

aos planos de fuga do jesuíta. 

O pano de fundo histórico parece ser a grande contribuição do texto, A 

"lenda negra" dos jesuítas é um dos temas mais constantes dos liberais 

portugueses. Neste caso, temos a reafirmação de um jovem liberal goês desses 

valores e do papel atribuído aos jesuítas na perpetuação de uma cultura 

obscurantista em Portugal, responsáveis ainda pelos aspectos mais negativos 

do projeto imperial no período absolutista. Por conta disso, apresenta o jesuíta 

Manuel como um sujeito cruel e hipócrita, pois engana e mata em seu próprio 

benefício, como se esperaria de um típico malfeitor romanticamente elaborado.   
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4.4.5.3 “ONDE É QUE ESTÁ A RIQUEZA”44 

 

Dividido em seis partes, o conto narra um episódio de Simplício em 

Moçambique, já mais velho e com uma vida familiar e profissional estável. 

Chegam ali, para ele, notícias de Zanzibar (ilhas pertencentes à Tanzânia):  

 

He agora um conto simples, que não cançará a paciencia dos 
meus ledores, se ainda a tiverem para dispensar á paginas 
despidas de todo o entremeio dos episodios, maus de se lerem, 
peiores ainda de se contarem, quando fallece humor para tanto. 
Era uma monção pequena de Moçambique á Goa. Com feliz 
viagem haviam chegado embarcações costeiras de Zanzibar, 
trazendo cartas e notícias dos que por lá vivem e do que por ali 
vai, que nos diga interesse. 
D’entre as cartas que tinham vindo, uma era sobescriptada á 
Simplicio Fernandes, mestre alfaiate, resedente na cidade de 
Nova Goa. Era um desses acontecimentos tão raros, que o 
mestre Simplicio logo lhe palpitára o caração de alegres 
esperanças de uma feliz noticia. (GONÇALVES, 1866, n. 21, p. 6) 

 

Na perspectiva de receber uma herança de trezentos mil cruzados 

deixada por um tio, realiza várias tentativas frustradas. Não tendo conseguido 

tomar posse da fortuna, que fora entregue a alguém que a reclamara, acaba por 

ganhar 100 moedas oferecidas por um crioulo, herdeiro de um velho do Ibo, em 

paga da sua honradez. Assim pode retornar a Goa, encontrando a família 

perdida em dívidas e à beira da falência.  

 

Mestre Fernandes estava desorientado. Não se assustara, com 
tudo e tivera a paciencia de inquirir e indagar as coisas. 
Viera por fim de contas, a saber que sua innocente esposa, 
descuidosa do pão do dia, e mais entregue aos atavios que a 
realçavam, vendera um a um os moveis, depois a casa, 
despendera o preço de tudo isso, e passara a servir de ama de 
leite ao filho de um cirurgião do corpo, serviço que em breve 
tempo lhe cessara, vivendo ella á mingua fora da capital. 
(GONÇALVES, 1866, n. 21, p. 8) 

 

Diante da realidade em que encontra a família, Simplício decide trabalhar novamente como alfaiate, profissão que há 
muito tempo não exercia.  

                                                             
44 Illustração Goana, 1866, n. 21, p. 6-9. ANEXO C. 
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Diante da realidade em que encontra a família, Simplício decide trabalhar 

novamente como alfaiate, profissão que há muito tempo não exercia. É com esse 

dinheiro ganho no trabalho que consegue resgatar a casa de família e reabrir a 

sua oficina. Deste modo, pelo exercício do trabalho duro e honesto, de forma 

implícita, obtém-se a resposta para a pergunta do título, ou seja, que o trabalho 

seria a única certeza de riqueza. 

 

“Aqui está, – dizia elle comsigo, igualmente assentado sobre o 
canapé que reivindicara, e tendo acabado de ordenar alguma 
curiosidade, – isto é o fruto do meu trabalho. O trabalho tem sido 
a minha vida e o meu sustento. O trabalho é ao presente toda a 
minha ventura. O trabalho hade ser a melhor das minhas 
recompensas neste mundo. Quem me poderia apresentar outra 
alguma riqueza, tão preciosa como esta? 
— Eu! – atalhou um amigo que nésse momento entrava. 
“Onde está, pois, essa riqueza? 
— Na honra!... (GONÇALVES, 1866, n. 21, p. 8) 

 

A lógica do endosso do trabalho como forma mais válida de ascensão 

social está posta em primeiro plano. A narrativa, nesta perspectiva, assume um 

tom de aviso aos que buscam ganhos fáceis ou enriquecimento imediato, para 

que se conscientizem e se voltem para o mundo do trabalho. O real sucesso 

estaria disponível àqueles que abraçassem as “carreiras abertas ao talento”45. É 

um conto de caráter moral, muito comum em toda e qualquer literatura. Todavia, 

pensado da perspectiva da liberalismo de Júlio Gonçaves, temos, por um lado, 

a reafirmação da máxima que de com trabalho e talento individuais todos podem 

tem a chance de vencer, superando todas as barreiras sociais e, por outro, o 

combate ao parasitismo das elites oligárquicas, que viviam de rendimentos e 

jamais investiam no trabalho, jogando, assim, água no moinho da modernização 

da sociedade goesa.   

                                                             
45 Nas palavras de Eric J. Hobsbawm, “A realização crucial das duas revoluções foi, assim, o fato de que 
elas abriram carreiras para o talento ou, pelo menos, para a energia, a sagacidade, o trabalho duro e a 
ganância. Não para todas as carreiras, nem até os últimos degraus superiores do escalão, exceto talvez 
nos Estados Unidos. E, ainda assim, como eram extraordinárias as oportunidades, como estava afastado 
do século XIX o estático ideal hierárquico do passado! O conselheiro de Estado Von Schele, do Reino de 
Hanover, que recusou o pedido de um jovem e pobre advogado para um cargo no governo, com base no 
fato de que seu pai era um encadernador de livros e que, assim sendo, ele deveria se ater àquele ofício, 
parecia agora odioso e ridículo”. (1982, p. 203) 
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Quando associamos os três contos da trilogia criada por Júlio Gonçalves, 

fica evidente o tom cômico e ao mesmo tempo moralizador que perpassa todas 

as aventuras de Simplício. Também é perceptível ao leitor a preocupação 

descritiva, valorizando as características físicas e urbanísticas de Goa, assim 

como o tratamento de temas que envolvam crenças, práticas e valores 

tipicamente goeses, sempre atinentes ao grupo a que pertencia Júlio Gonçalves, 

os brâmanes católicos. 

 

4.5 Conclusões: o exercício da dupla afirmação 

 

 Júlio Gonçalves publicou um total de cinco contos na Illustração Goana, 

textos que inauguram o gênero em língua portuguesa de cunho goês naquela 

então colônia lusitana. Embora falemos de uma produção fragmentada e de 

quantidade restrita, a recorrência de alguns elementos, sobretudo quando se 

leva em conta a associação a outros textos do mesmo autor, comprova um estilo 

comum que lhe caracteriza. 

 A máxima horaciana Dulce et Utile foi empregada como instrumento de 

unificação das temáticas e críticas abordadas em seus contos. Segundo René 

Wellek e Austin Warren:) 

  

A história da estética quase pode, resumidamente, descrever 
como sendo uma dialética cuja tese e antítese são o DOCE e o 
ÚTIL (Dulce e o Utile), como já resumia Horácio. Qualquer destes 
objetivos, separadamente, representa uma oposta e errada 
concepção no que respeita à Função da Poesia. Provavelmente 
é mais fácil relacionar o Dulce et Utile com base na função do que 
com base na natureza. (WELLEK, e WARREN, 2003, p. 32). 

 

 Pode-se afirmar que a obra de Júlio Gonçalves cumpre exatamente essa 

dialética. Seus contos tiveram uma face utilitária, sem, contudo, abandonar a 

fruição, sobretudo pela vertente cômica que emprega de maneira quase 

generalizada, estabelecendo, além disso, diálogos intertextuais com obras da 

tradição clássica, com diversos autores da metrópole portuguesa e mesmo, 

como vimos, com a forma tradicional da narrativa indiana. 
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 Para Júlio Gonçalves, o gênero conto se constitui sobretudo como um 

exercício de dupla afirmação, tanto das singularidades goesas na retratação de 

seu espaço, quanto da vinculação dessa literatura em língua portuguesa com 

aquelas de base europeia e ocidental. 

 Seus contos foram palco para as críticas com relação a determinados 

aspectos conservadores da sociedade goesa como, por exemplo, as práticas 

arcaicas da Companhia de Jesus ou o provincianismo da sociedade goesa, como 

também para a defesa ou aceitação das determinadas idiossincrasias locais, 

como o endosso a um certo liberalismo no qual se permite a crítica, mas aceita-

se privilégios típicos de uma sociedade tradicionalista e desigual. Mesmo 

defendendo posições que hoje não vemos com bons olhos, seus contos revelam, 

no entanto, a mentalidade vigente em meio a determinado estrato da sociedade 

goesa, que fez grande parte da história daquela colônia. 

Da perspectiva literária, os contos de Júlio Gonçalves poderiam, à 

primeira vista, ser lidos pela perspectiva autônoma, como produções individuais 

do autor que, no máximo, apontariam para seu próprio projeto literário. Tomados, 

porém, a partir da noção de narrativas de comunidade  percebemos que o próprio 

espaço goês assumi a função de organizador e legitimador do discurso de Júlio 

Gonçalves, porque, ao invés de compreender seus contos como importações 

europeias com cor local, vemos neles a presentificação daquele espaço em seus 

vários aspectos, como o modo de falar – o português goês –, a religiosidade que 

ali era praticada, dos valores estabelecidos localmente quanto às relações 

interpessoais no que concerne a organização social e cultural. Pode-se dizer que 

o sentido de seus contos é decorrente desse local organizador, perpassando 

pelos vários textos, organizando-os e garantindo-lhes verossimilhança. Ler os 

contos de Júlio Gonçalves a partir das narrativas de comunidade permite 

compreender o seu real sentido e originalidade, vinculando-os a uma dinâmica 

social toda peculiar.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

JÚLIO GONÇALVES: PARA ALÉM DA CONSCIÊNCIA DA 

ASSIMILAÇÃO 

 

 

O que é em princípio a colonização? Reconhecer que ela não é 
evangelização, nem empreitada filantrópica, nem vontade de fazer 
retroceder as fronteiras da ignorância, da enfermidade, da tirania, 

nem a expansão de Deus, nem a extensão do direito; admitir de uma 
vez por todas, sem titubear, por receio das consequências, que na 
colonização o gesto decisivo é o do aventureiro e o do pirata, o do 

mercador e do armador, do caçador de ouro e do comerciante, o do 
apetite e da força, com a maléfica sombra projetada por trás por uma 

forma de civilização que em um momento de sua história se sente 
obrigada, endogenamente, a estender a concorrência de suas 

economias antagônicas à escala mundial. (CÉSAIRE, 2010, p. 7) 

 

 

As palavras assertivas de Aimé Césaire tornam-se guias pertinentes 

nesse intento de entender e estabelecer critérios sobre o fenômeno colonial que 

Goa tanto sofreu. Por quase meio milênio, consolidou-se naquela região tão 

distante de terras europeias, entre o Marrarastra e o Karnataka, uma metonímia 

lusitana absolutamente particular e irrepetível. A conformação de interesses 

imperiais portugueses criou ali um tipo de sociedade hibrida que na já tão 

diversificada Índia era talvez a mais diversa.  

Periférica e subordinada aos desígnios metropolitanos portugueses no 

século XIX, a capital do império lusitano no oriente guardava seus próprios 

interesses numa dinâmica complexa, que nem sempre pode ser compreendida 

numa chave binaria de dominador-dominado, porque, em decorrência de 

condições historicamente determinadas, naquela localidade se consolidou uma 

elite intelectual local que não almejava apenas sua assimilação junto aos seus 

pares do império, mas pretendia também garantir uma existência distinta em 

relação às outras colônias portuguesas. 

Cientes dos valores que o capital simbólico das produções intelectuais 

representava e, por extensão, o fenômeno artístico, Júlio Gonçalves, 
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primeiramente, e muitos outros goeses no rastro de sua geração procuraram se 

afirmar de maneira peculiar no cenário colonial, utilizando a imprensa periódica 

e a produção literária. Contribuiu para isso o exercício da crônica e do conto, 

pois a concisão e a liberdade de transitar facilmente por vasta gama de temas e 

personagens permitia sua maior aceitação e popularidade. 

Partindo da afirmação de Homi K. Bhabha, na qual: “Os termos do embate 

cultural, seja através de antagonismos ou afiliação, são produzidos 

performaticamente” (BHABHA, 1998, p. 20), consegue-se perceber o quão 

performáticos foram os goeses oitocentistas, estabelecendo um jogo de disputas 

ideológicas, bem como políticas, na luta pela representação e validação das 

vozes locais, ampliando os sentidos do fazer intelectual e, por decorrência, 

artístico. Nesse contexto, Júlio Gonçalves e sua obra tornam-se veículos que ora 

poderiam remeter a adesão e ora à marcação de uma diferença no tocante aos 

desígnios portugueses. Constitui-se como um intelectual organicamente 

relacionado com as disputas internas e externas da colônia, valendo-se das 

precárias condições que se apresentavam para o desenvolvimento da imprensa 

periódica goesa do século XIX, numa militante prática de divulgação e validação 

das vozes dos seus pares.   

Em sua produção como escritor, ao mesmo tempo que buscou conectar 

Goa à esfera metropolitana portuguesa, também apostou no desenvolvimento 

de uma intelectualidade local autônoma. Tinha, para tanto, que aceitar a frágil 

cidadania do colonizado, reiterando a conservação de estruturas arcaicas e 

condutas tradicionalistas. De acordo com Albert Memmi: 

 

Procuram [os colonizados], assim, parecer-se com o colonizador, 
na esperança confessada de que deixe de reconhecê-los 
diferentes dele. Daí seus esforços para esquecer o passado, para 
mudar de hábitos coletivos, sua adoção entusiasta da língua, da 
cultura e dos costumes ocidentais. Mas, se o colonizador nem 
sempre desencoraja abertamente esses candidatos à sua 
semelhança, jamais lhes permitiu também realizá-la. Vivem assim 
em penosa e constante ambiguidade; recusados pelo 
colonizador, participam em parte da situação concreta do 
colonizado, têm com ele solidariedade de fato; por outro lado, 
recusam os valores do colonizado enquanto pertencentes a um 
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mundo decadente, do qual esperam escapar com o tempo. 
(MEMMI, 1967, p. 30) 

 

A ambiguidade da condição do goês oitocentista influiu de modo direto no 

tipo de material produzido no campo intelectual e artístico, pois tinha uma 

aparente apresentação ocidental, mas era localista em seu núcleo. 

A apropriação que esta literatura fez do movimento romântico europeu, 

presente sobretudo na ênfase dada ao modo regionalista de retratar a sociedade, 

evidencia que, para além de uma simples exotização do espaço colonial, a 

inserção de temas, valores e práticas locais modificaram diretamente os textos, 

tornando-os modelos de algo diverso daquele que era praticado nas suas 

vertentes europeias, o que pode ser constado quando observamos no detalhe 

as crônicas e contos de Júlio Gonçalves. 

Em um contexto em que a recepção das obras era marcada por um 

público leitor que estava ávido por ter sua própria imagem refletida no texto, o 

valor e popularidade destas estavam condicionados à incorporação dos hábitos 

locais, no caso goeses, tais como rígidos códigos de conduta no tocante aos 

relacionamentos ou a coesão familiar, e não soluções individuais amorosas ou 

relativização da valorização do núcleo familiar, como ocorria na Europa.  

Além disso, evidencia-se a retratação reiterada da religiosidade cristã 

católica como fator de identificação, sem contar o uso sui generis do discurso 

liberal, muito diverso daquele pelo qual o movimento romântico europeu se valia, 

pois não criticava privilégios de nascimento, nem se opunha à estrutura 

estratificada de Goa, do provincianismo oligárquico e conservador, no qual a 

lógica das castas era endossada nas suas práticas cotidianas. 

Desse modo, da análise dos textos de Júlio Gonçalves é possível 

depreender uma série de elementos que, juntos, formaram um paradigma do 

modelo literário que se sedimentou na literatura goesa de língua portuguesa do 

século XIX goês. A aspectos como a ascensão do liberalismo na metrópole, o 

florescimento editorial, a apropriação dos valores românticos precisam ser 

integrados os tópicos acima arrolados para se ler de forma adequada essa 

literatura. Portanto, os procedimentos e as filiações ideológicas que a obra 
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ficcional e jornalística que Júlio Gonçalves produziu lançam luz à devida leitura 

dos textos literários goeses oitocentistas.  

Homi k. Bhabha, ao refletir sobre a ideia de estética, nota que a 

experiência da marginalidade promove novas formas culturais: 

 

[...] toda uma gama de teorias críticas contemporâneas sugere 
que é com aqueles que sofreram o sentenciamento da história – 
subjugação, dominação, diáspora, deslocamento – que 
aprendemos nossas lições mais duradouras de vida e de 
pensamento. Há mesmo uma convicção crescente de que a 
experiência afetiva da marginalidade social – como ele emerge 
em formas culturais não – canônicas – transforma nossas 
estratégias críticas. Ela nos força a encarar o conceito de cultura 
exteriormente aos objets d’art ou para além da canonização da 
‘ideia’ de estética, a lidar com a cultura como produção irregular e 
incompleta de sentido e valor, frequentemente composta de 
demandas e práticas incomensuráveis, produzidas no ato da 
sobrevivência social. (BHABHA, 1998, p.240) 

 

Ainda que muito à margem dos centros de produção literária, os goeses 

tiveram que lutar pela sua sobrevivência intelectual e, guardadas as devidas 

proporções – pois ainda assim se tratava de uma elite em busca de manter seu 

poder no cenário colonial –, certamente ao menos trincaram o cristal da ideia 

canônica de estética, elaborando objets d’art que nem sempre se ajustavam aos 

propósitos coloniais, por estarem pautados pelas demandas internas de Goa. 

Júlio Gonçalves teve o mérito de produzir, sobretudo no campo da crônica e do 

conto, alguns dos primeiros exemplares goeses desses cristais trincados. 
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GONÇALVES, Júlio. Traição: Romance original”. Illustração Goana, n.1, p. 6-7; n. 2, p. 

5-8; n. 3, p. 43-46, n. 4, p. 6-10, 1864. 

 

Traição — romance Original 

I 

COSTUMAVA EU VISITAR, LÁ VAI ISTO DOIS ANOS, UM VELHO, QUE AQUI 

MORAVA OBSCURO, FURTANDO-SE AOS TUMULTOS DO MUNDO, E 

ENTREGANDO-SE, SÓ E INTEIRAMENTE, A ENTRETENIMENTOS 

INOCENTES E DOMÉSTICOS. GOSTAVA DE PASSAR ALGUM TEMPO AO 

PÉ DAQUELE HOMEM ENCANECIDO PELA EXPERIÊNCIA DO MUNDO, E 

QUE PODIA SER PARA MIM UM LIVRO MUITO LÍVEL EM COISAS DO 

PASSADO. 

Infelizmente, já hoje esse livro se fechou. E a memória daquele respeitável 

ancião, obriga-me a recordar sempre as poucas páginas que lhe cheguei. Ouvir quero 

eu dizer, e digo só ouvir; porque para lhe entender, eu ainda então carecia de algum 

tino.  

Se o leitor me quiser ouvir com paciência, contar-lhe-ei uma história breve mas 

compugente, que, por isso mesmo, merece a pena de ser, com preferência, contada. 

Porém o velho precisa ter aqui um nome. O que lhe viera do batismo já foi com 

ele, e eu não quero trair a quem nunca se traio a si próprio. E depois, também, aquele 

nome me faria verter tantas lágrimas, quantas vezes eu tivesse de o repetir aqui. 

Aquele homem influenciava grandemente em mim. Deixava-me com um não sei 

que, aquele ar ora melancólico, ora disfarçadamente alegre, e tudo, talvez, sem motivo. 

Disse mal, e emendarei, dizendo — sem motivo com que eu atinasse —. 

Algum motivo lá tinha ele, eu sei? Deus lhe falou na alma, antes que eu lhe 

arrancasse o segredo, o que havia de obter sem faltas, com a minha natural galantaria 

de então, que se contradiz com esta minha cara de hoje que todos dizem e eu não 

descordo que esteja assim a modo de ferrenha, aborrecida, indicativa de casmurrice, ou 

estupidez, ou......Valha-me Deus! Vim aqui com tanta arenga propósito de dizer que o 

meu velho precisava ter aqui neste romance, um outro nome, que não fosse o das águas 

pias. Pois bem. Já que precisa chamem-lhe todos Bartholomeu Lourenço da Costa. 

Foi, portanto, o sr. Bartholomeu Lourenço que me contou a história que abaixo 

vai, profetizando-me  um tempo em que eu tirasse, dela, muita lição de moral. 

Esse tempo não acaba de chegar. Veja lá o público se me ajuda na manobra. De certo 

isso me a de valer mais que um habito de Cristo. 
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II 

Panelim foi, em outro tempo, o foco da fidalguia goana. 

Por fidalguia não vão entender nobreza. Essa há também em minha terra 

obscura deste país, embora não tenha sido firmada com tinta e papel, nem 

engrandecida com galões e bordaduras, nem justificada com estados passados. 

Que então aqui a dizer? Pois os descendentes dos velhos reis hindus não hão 

de ser alguma coisa mais, ou pelo menos outro tanto nobres que esses outros 

proprietários de brasões caducos e baluartes esbarrados, para quem uma folha de 

canela em prato de carne era peixe e muito bom peixe, e um queijo ananás fruta 

abundantemente produzida na ilha de Angediva? 

Sei que a constituição foi uma fortuna para o povo português. Mas não sei se foi 

demais bárbara ou demais équa, açoitando velhas armas, com a admissão para as 

grandes honras da fidalguia intelectual, que a que hoje reina, mau grado das nobres 

excelências. 

Vicia, pois, ali, que já não me lembra onde, o ex. sr. D. Antonio Manuel da Costa 

Osório de Gama e Souza Faria de Noronha de Mello Coutinho, pai de uma filha, que 

fora a ladainha fidalga, que se ia argumentado de geração em geração, só tinha o 

formoso nome de Maria, fora ainda o competente Dom que não se perca. 

D. Maria &c. &c. Coutinho era um pedacinho da alma do seu pai, e uma fibra do 

coração de sua mãe, e um alento de uma velha tia, que lhe devia legar em herança uns 

trinta e tantos apelidos, e, finalmente, uma não muito boa figura para a sra. Mafalda, 

antiga aia da casa, que sempre falou verdade; mas nunca teve razão; porque era aia, 

porque era criada, porque era menos velha, e, a falar certo, porque não tinha nem armas 

nem apelidos.  

Dotada de excelentes qualidades, para o seu tempo e hierarquia, Maria Coutinho 

chegou aos seus 15 anos. 

Mulher feitas para os que adoravam o sexo, e ainda para se fazer, para os que 

mais adoram a virtude, — a menina fidalga começou a cumprir três grandes deveres em 

que se resumia, para ela, toda a moral cristã. Cifravam-se em: amor de oratórios bem 

trastejados (dever para com Deus), — amor da fidalguia (dever para consigo) — e amor 

do amor (dever para com o próximo). 

Este último principalmente foi que ela cumpriu com o mais rigoroso escrúpulo, e 

a sua habilidade neste ponto, e a coisa que se á de ver no seguinte capítulo. 

III 

Ao ouvindo leitor. Vou cumprir a promessa, que te fiz, de descrever aqui a 
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habilidade amorosa de Maria Coutinho. Sei que o prometido é devido. 

E se és lá algum doutor em leis, prepara-te para uma petição á juiz leigo, a fim 

de me infligir uma tremenda condenação, quando eu peque no meu trabalho. Se és filho 

de Hypocrates, pronta uma receita, para me mandares á outra vida, quando a minha 

narração te saia mal. Se és padre, reserva-me para o caso dado uma excomunhão. E 

finalmente, (não são boas muitas hipóteses) se és algum leitor bonacheirão, que gosta 

de se deitar em uma cadeira á vontade, ou de se estender em uma velha marquise, para 

aturar com paciência a mania escrevinhadora destes basbaques em papel; se , por 

fortuna, és desses, guarda de Deus, que és o único que podes aliviar o peso da cruz 

destes pobres cruzados da literatura, que ancião germinar na pátria os elementos da 

civilização moderna, não introduzindo novos inventos, mas seguindo nobilíssimos 

exemplos, que as luzes produziram, as luzes, que aclararam a Europa inteira, e que 

pretendem penetrar estas trevas. 

Caro leitor, quanto tempo durará a luta entre esta obscuridão, que se gaba de si 

própria, que teima em manter-se para sempre assim obscura, e a iluminação social, que 

se aferra em arvorar por toda a parte o seu glorioso estandarte? 

Caro leitor, até quando veremos a ralharia contra os que se sujeitam á fadigas 

de espírito, para proporcionar-te o entretenimento e o deleite? Quando é que este vulgo 

original, frenético devoto de políticas insípidas, dispensará um pequeno apoio, um pouco 

de pachorra, para o utile et dulci destes pregoeiros literários? 

Mas deixemo-nos disso. Sei que me não podes acompanhar nestes devaneios. 

Vamos por tanto á história.  

Era um dia Sábado. Ás 6 horas da tarde, silenciosa e triste, meditando 

aparentemente, e na verdade rezando ao bater longo e compassado dos badalos, 

estava de pé, á porta da rua, uma mulher adiantada em anos, e ao que parecia, apurada 

em costumes. 

Àquela hora solene, em que a igreja conta, pela terceira e última vez no dia, 

numero dos seus fiéis, — naquele instante, em que os lastimáveis penitentes de outro 

mundo ancião apanhar o insignificante sufrágio de uma ave maria, quanto doce fora ver 

o católico, imitando a alma caduca, que não desprezava o seu dever?    

Se eu pudesse ver tudo isso, dar-me-ia pelo mais ditoso dos mortais. Mas... 

quanto infeliz sou! Porque não nasci eu nos bons tempos dos nossos avós? Porque não 

vivi então, á sombra daquele ditame puros, daqueles preceitos inocentes, apoiados na 

santidade dos altares, dimanados da virtude do evangelho? 

Foram-se os tempos, foram-se costumes. A marcha do mundo não se atrasa, e 

os tempos passados não voltam. Não me é dado ver hoje nada disso que os nossos 
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pais gozaram. Não me deixa o coração esperar a felicidade, que dos céus venha, e para 

os céus leve. 

É a sina que o tempo trouxe, este tempo, que aboliu o domínio dos rosários, que 

exterminou o exercício das orações, que despovoou as vias da igreja, que desolou a 

imensidade dos templos, que, finalmente, deixou gasta e enfraquecida a fé, que tivera 

bases nos tormentos de um espírito divino, no sangue que regou a Calvário. 

Continuemos. 

A mulher, que no patamar da sua porta principal, estava á rezar á ave maria, mal 

acabara de concluir as suas práticas, quando viu aproximar de si mancebo formoso e 

galante, que deu começo ao seguinte diálogo: 

— Boas noites, tia Roza. 

“Adê, mé fie. Como tem ucê Agust? 

— Guarde te Deus, senhora. Eu estou bom. Vou vivendo nestas procelas do 

mundo, que a mão onipotente agita; vou lutando com a tempestade, que me veio 

surpreender navegando em baixel fraco, que me vai arremessando contra os penedos. 

“Ucê, Agust? ucê tá quixand de mund? Ucê ind nã zanou anns papiá! 

“Nã que respondê, Agust? ucê está tã frac par resti tempestade, par vencé 

torment? 

“Agust ! babá Agust! 

Augusto não respondia. Pobre mancebo! Atacara-o uma vertigem repentina. 

Fora de si, pela impressão que havia sofrido ao pronunciar das últimas palavras, não 

ouvira anda do que perguntava a senhora Roza. A boa mulher, chegando-se para o pé 

do rapaz conheceu-lhe o estado, e pode, felizmente, chamá-lo a si, pelo emprego dos 

tratamentos caseiros. 

 Augusto levanta-se espantado, dá alguns passeios na casa, e diz, pegando na 

chapéu: 

— Tia Roza. As de fazer-me um sacrifício. 

  “Pois nã mê fie! 

 — As de me levar esta flor, lançá-la ao pé de Maria, de Maria Coutinho..... 

 Ai? Antã é sinhô fidalg de S Pêdre, deúz de tempestade? 

 — Não me atormentes, Roza. Fazes o que te peço. E, se puderes, diz-lhe que 

esse cravo é dadiva do coração que acalenta Augusto. E adeus. 

 “Uiá fie, babá Agust!... 
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 O fidalgo já estava no olho da rua. 

 Seguia o Domingo. Era o domingo de ramos. Pensando e meditando na entrada 

de Jesus em Jerusalém, no meio das turbas, a boa da velha continuou com os seus 

deveres de cristã. 

 Fechado a porta, só e triste, com a única companhia de uma candeia  que já 

trazia a luz amortecida, 

Rezou e rezou 

Rezou sem parar 

Até que o sono 

A fez descansar: 

 

IV 

 De manhã, antes que o sol entrasse no seu periódico mister de alumiar este 

ditoso hemisfério, a sra. Roza Esmeralda Fernandes já estava á porta da igreja. Mais 

que o sacristão, diligente no cumprimento das suas obrigações, madrugará a devota 

comissária de Augusto, cuidadosa das suas práticas religiosas. 

 A pouco e pouco, que os fiéis se iam apinhando na casa de Deus, e entre o 

repetir de longos rosários, que estava rezando, Roza voltava os olhos para as portas do 

templo, e volvia-os depois pelo corpo da Igreja. 

Devia ser á procura de alguém; e o leitor já sabe quem é o homem, se é que 

assistiu com atenção á cena passada na véspera, em casa de Roza Fernandes. Era 

Maria Coutinho, a fidalga de Panelim. 

A menina apareceu depois de um tempo. Vinha trajada de preto e trazia o rosto 

encoberto por um denso véu. Seguia-a uma criada idosa, com um tapete escuro, que a 

fidalguinha mandou estender dois passos abaixo da grade que separa do corpo o 

cruzeiro. 

Era aquele o limite para o lugar das mulheres no templo divino. Isso de  o belo 

sexo ocupar o cruzeiro todo, isso de as cadeiras de sala substituírem os tapetes, isso 

de se trocar a honestidade dos véus por chapéus enfeitados á perder de vista, isso de 

balanços, isso de leques agitados, isso finalmente, de risos, de abraços, e de 

cumprimentos, a frente dos altares, e muitas vezes, até, estando expostas a hóstia 
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consagrada, foi coisa que até aqueles tempos, até aos tempos de Maria Coutinho, não 

havia visto, nem sonhado a fidalga mais degenerada, nenhum espírito o mais 

possivelmente irreligioso. 

 Isso veio para nós atrás das luzes civilizadoras da atualidade. Isso é hoje um 

dos principais resultados de uma ilustração apurada. O domínio feminil está arvorado. 

Só resta abdicar as crinolines. 

Mas, como ia dizendo, a velha Rosa, logo que chegou o momento de os meninos 

sacudirem as flores das palmas, fez cair o cravo mandado por Augusto no seio de D. 

Maria, que o apanhou imperceptivelmente. O pé da flor levava internado um bilhete, que 

o choque do lanço deixou sair.  A menina leu-o por entre as páginas do Passionário. 

Dizia, apenas, assim — Augusto —. D. Maria escondeu-o recatadamente. Naquele 

tempo, quando mesmo se professasse o namoro, evitava-se ao menos o pior, que é o 

escândalo. 

Tem já o público uma grande prova da habilidade amorosa de D. Maria Coutinho. 

E a maior foi, de certo, a da matreira devota, que tão séria e gravemente cumpriu a 

recomendação do seu jovem visitante. 

Por esta parte o leitor deve estar-me obrigado, porque lhe escrevi o que não 

havia prometido, o que, por conseguinte, lhe não devia. E se em tudo isto mostrei minha 

parte alguma habilidade creia o leitor que o foi, só, pela minha demasiada inabilidade 

em oculta lá. 

 Resta-me ainda o principal para levar o leitor ao desfecho desta cena; e 

apresenta-lhe os meus amigos Augusto Luiz de Oliveira Sampaio, e Rosa Esmeralda 

Fernandes. Terei a honra de fazê-lo no capítulo imediato. 

V 

Então, tia Roza, fizeste o que eu te havia pedido? 

Pois nã, mê fiz! Uiá babá: demãiam cêd, candeu ta vai  par igrêz, senhô dou Mari 

ind nã ta vi par li. Iou esprá, esprá, esprá, uiá tud port, el nã ta chêgá mesm; final ta vi, 

e ta ajoelhá ali lonj, bax de grad. Assim nã ta podi atrá mesm seu crau, como podi. 

Agust? Tud gent havi uiá, e dispôs er iscandl, sabquimas sinhô babá? Só pur ser iou ta 

cumpri orde de meu fidulguinh, nós não pode fazê assim, nos tem cristão, papiá, 

conxienx... 

Et coetera. 
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E era assim, neste gosto que a senhora Rosa Esmeralda Fernandes dava contas 

ao senhor Augusto Luiz d’ Oliveira Sampaio da commissão de que fora encarregada. 

Até que, enfim, o fidalgo, satisfeito do desempenho da velha, remunerou-a bem, e a 

deixou em paz, rezando o seu cumprido terço, de que, á grande distância da casa, se 

ouviam os di nós mort, ame Jisús. 

Ora agora, deixando a velha na sua devoção, e sem ir atrás de Augusto, o leitor 

a de querer, primeiro, vir ter-se comigo para se inteirar da genealogia e de notícias 

biográficas da senhora Rosa, e de Augusto. 

Vem a mau tempo. Esta cabeça não está hoje para entreter em lenga-lengas. 

Mas qual! Se lhe digo lá isso, arruma-se á cara o muito conhecido rifão: quem promete, 

na divida se mete, e estou apanhado, porque eu sou, fui sempre, e sempre hei de ser 

um rigoroso escrupulista na satisfação de todas as dividas, ainda as mais pequenas.  

Ora vá, pelo menos, meus caros senhores, hão de me perdoar as culpas, a 

absoluta falta de habilidade com que lhes vou apresentar dois dos meus principais 

heróis. A senhora Rosa, primeiro, e o senhor Augusto, depois. 

A senhora Rosa Esmeralda Fernandes era filha bastarda do sr. Innocencio Telles 

d’Avelar Martins, fidalgo europeu, e tenente-coronel de milícias, e da sra. Liberata, sem 

sobrenome, mulher plebéia lá das terras de Salsete, cujo marido abrira loja de taverneiro 

em um dos arredores da cidade velha. Hão de admirar já a baixeza daquele sr. tenente-

coronel lidar-se com uma baié. Eu, para mim, não acho nada admirável. 

Mas como ia dizer, a senhora Rosa, criada, até a idade de 12 anos, pela sua 

mãe, entrou em crioula pela casa do sr. Innocencio, cuja excelentíssima senhora era 

parente muito chegado do excelentíssimo senhor D. Antonio Manoel da Costa Osório 

de Gama &c.&c., de quem falei no principio deste romance.      

Viveu  muito tempo a senhora Rosa em casa do miliciano, que ela nunca 

conheceu como pai, e, com a morte dele e da sua mulher, passou a habitar a pequena 

casinha em que a vimos, e que lhe foi legada pelo sr. Innocencio. É escusado descrevê-

la, porque hão de Ter uma idéia aproximada que seria. Contudo direi, em duas palavras, 

que era assim uma habitação decentinha, com uma porta central á duas janelas, e 

constante de um ossoró e dois quartinhos interiores, e mais as serventias, e mais ainda 

o competente quintal de cria, em que se via algumas galinhas com pintos que a boa da 

mulher criava, porque ninguém lhe tolhia a liberdade de criar em sua casa o que 

quisesse; e depois, também, a cria da senhora Rosa rendia-lhe algumas coisa para a 

barriga, porque........não direi o porque, — nem de tudo estou obrigado a dar razão. 
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E, continuando a narração, ainda me resta a dizer que todo o grande espólio do 

miliciano passará  para o senhor Augusto, filho da sua sobrinha, que passará ao seu 

cargo depois que lhe morreram os pais. Isto nos últimos anos de vida do velho Telles. 

Daqui as relações de Augusto com Rosa, de Rosa com D. Maria  Coutinho, e de todos 

entre si. 

E estão apresentados os apresentáveis. 

Agora, entre parêntesis. Quanto ao português mascavo que falava a senhora 

Rosa, apesar de tanta lida com fidalgos e fidalgas, parece-me que mesmo essas 

falavam então nada melhor a língua, apesar da lida com europeus e européias. O certo 

é que o português que lá elas falavam, precisava de ser traduzido por outro português 

pelos maridos, para, ainda assim, ser dificilmente entendido dos verdadeiros senhores 

da língua: salvas as exceções. 

De então hoje, vai alguma coisa apurado; mas ainda o ell’outro, o mãi-Deus, e 

outras frases peculiares não estão abolidas de todo. Fechem o parêntesis. 

E já vêem que me entretive em digressões, em vez de me aviar logo. Não me 

levem isso á mal. É a mania dos romancistas, muito mais quando são bisonhos, e se 

dão ao encargo de moralizar o povo, sabendo bem que o povo faz tanto caso disso 

como do diabo, porque é o povo, especialmente quanto aos costumes, rebelde á toda a 

crítica dos escritores. Não falemos nisso. 

VI 

O meu amigo leitor quererá assistir a um baile? Venha comigo. 

Um baile, o que era um baile nos tempos deste pobre romance? Um baile, então 

não se cifrava em papança desregrada de bolacha, em engolir café num copo d’água 

no topo de uma escada interior, em procurar bilhete para a primeira contradança, a fim 

de cumprir promessas antecipadas, e finalmente em decompostos détachés. Um baile 

então era para cantarem muitas senhoras a porfia, para se executarem ricas árias ao 

piano ou a guitarra, e para assim outros entretenimentos inocentes, que hoje vão-se 

acabando inteiramente. 

Eu conheço uma senhora, já hoje cansada, que em outro tempo fez sua brilhante 

figura, pelo primor da voz, pela habilidade musical e pelo delicado das maneiras, com 

que atraiu as atenções de todos. Chama-se D. Rita e hoje vive estranha ao mundo, e 

entregue as boas práticas. — Diz-me ela algum dia que a visite: “Quem pensava no meu 

tempo que a decência fugisse receosa dos balões, — que uma fidalga se risse da 
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companheira, por dançar sem jeito, ao passo que a si lhe esquecem os modos — que 

outra desse um empurrão na vizinha até desalojá-la do assento, para acomodar melhor 

as suas saias? E tudo isto num baile?” 

A senhora D. Rita repete quase todas as vezes estas e outras coisas a que ela 

chama imoralidade, e todos que a ouvem a dizerem-lhe que isso são idéias retrógradas, 

e que nada do que lhe estranha indica imoralidade, mas sim uma civilização, um 

adiantamento, um progresso prometedor. “Prometedor de indecências” replica ela. Diz-

se-lhe que s. ex.a não passeou ainda Paris, e que isto vai sendo Paris. Qual! A boa 

mulher não sai do seu modo de pensar. Acha que para Goa ser Paris é preciso que os 

séculos tomem volta. — “É possível, diz então ela, é possível que se chegue a ser Paris, 

começando por ser a Assíria dos tempos derradeiros?” 

E quando ela vem com exemplos históricos, não há que replicar-lhe. Eu fujo 

quase sempre então. Mas......... a de julgar o leitor, que eu fujo também, de levá-lo ao 

baile. 

Venha meu senhor. E tenha a bondade de entrar que aqui é do senhor D. Antonio 

Manuel da Costa Osório, pai da menina que v.ex.ª conhece; suba pela escada acima, 

que eu cá fico vendo de fora; observe, porém, tudo, e em venha contar miudamente. 

Fico-o esperando. 

 Passaram-se duas horas.  

 — Então que viu? O que é um baile? 

 “É isso que tu (tratemo-nos por tu) descreveste, — nada mais nem nada menos. 

Mas, sobre tudo, gostei de uma menina, que, pelos modos, era filha de casa. Acanhava-

se quando passasse por ao pé dela em belo moço, que mirava recatadamente. 

Corando-se um e outra alternadamente, e depois de mil lutas de coração, o mancebo 

falou-lhe, ela fez-lhe pálida, disse-lhe que não sei o que, e retirou-se para dentro, em 

quanto o rapaz saiu, também. Pelo que vejo, eles se amam muito. Aquele é o verdadeiro 

amor que fala pouco. Conheceste o rapaz? 

  — Esse que foi por ai abaixo? 

“Saiu apenas. 

— Ah! É Augusto de Oliveira. Dou-te os parabéns, meu amigo; — viste 

justamente o que eu desejava que me contasses. Então Augusto ama? 

“Ama. 
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— Muito? Parece-te que ama do coração? 

“Muito do coração. Deus os abençoe. 

— E a menina corresponde-lhe? 

“Deu grandes mostras. Para mim, ela o ama mais do que ele a ela. 

— Então já sabes tudo. Não tenho, já que conta-te nada. Muito obrigado. 

“Como! Pois á que caso vem o que eu vi, para o teu romance? 

— Vem a caso de serem os amantes que tu viste, os mesmos de que estou a 

fala-te ha tempo. Valha Deus a tua memória 

“Ah! É verdade. Mas dizem, pelo menos, como se amaram tanto Augusto 

d’Oliveira com Maria Coutinho? 

— Eu cá sei? Vou perguntar. Adeus até a outra. 

VII 

Eis-me, aqui, leitor, a contar o resto. Desta vez é preciso que me ouças em paz, 

que tens muita coisa que ouvir. Vou narrando e não passarei disso. Fiz promessa de 

acabar com esta arenga. 

Pois bem. No baile a que o leitor assistiu viu coisa notável entre Augusto 

d’Oliveira e D. Maria Coutinho. Era o amor com todos os seus recatos e desconfianças. 

Perguntou-me de onde provinha aquilo. Não soube responder-lhe. Não podia. 

Contei poder dar hoje a solução do enigma, e não sei se a darei. Cá o meu animo 

não parece estar convicto de uma resposta que dê. Importa. Direi o que souber, e não 

se me queira mal por isso. 

Ora por mil informações que tomei, não pude inteirar-me da procedência 

daquelas afeições. Aquele sr. Bartholomeu, que teve a pachorra de me contar esta 

história, ocultou-me tanta coisa, talvez por esquecido, que tenho-me visto aqui em 

esparrelas, para me desembaraçar das perguntas do leitor. Verdade é, porém, que lá 

ele não teve culpa disto. Sim eu. Eu é que tenho culpa de não opor-lhe dúvidas, pedir-

lhe esclarecimentos, e fazer-lhe perguntas. Mas, se eu então tivesse o bom juízo e a 

perspicácia do leitor! 

Como estava a dizer, por mil informações, que tomei, só consegui saber que o 

sr. Augusto, como parente, que era, da menina, passara a infância ao lado dela, em 
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entretenimentos inocentes, e doces brinquedos, — que quando já iam crescendo em 

idade o sr. D. Antonio se esforçará por  afastá-los um do outro, e que desde a morte do 

miliciano Innocencio, cortava-lhe todas as ocasiões de se encontrarem entre si, — que 

o mancebo havia começado a ler naquelas prevenções, alguma coisa de extraordinário, 

que lhe ia acalentando mais o palpitar do coração, — que impossibilitado de 

corresponder diretamente com a companheira da sua infância, valera-se da velha aia 

da sua casa, a sra.  Roza, e exprimira por ela o que sentia. O cravo do dia de ramos 

fora o símbolo desses sentimentos, — que, finalmente, tendo Augusto ido assistir ao 

baile da casa do seu parente, para aproveitar uma ocasião publica de se encontrar com 

D. Maria, e mesmo para poupar ao público o conhecimento do que por lá ia de ingrato, 

o sr. D. Antonio lhe havia pedido bruscamente que se retirasse da sua casa, o que o 

bom rapaz fizera imediatamente, pedindo á Maria uma inteligência, a que ela havia 

correspondido superiormente corando-se, e saindo também do baile. 

Isso já nós sabíamos, há muito, e assim mais, que á despedida, Augusto lhe 

dissera alguma coisa; e quando a isto o que sei de mais e devo dizer, é que aquelas 

palavras do fidalguinho eram uma prevenção do que devia efetuar-se no dia seguinte. 

O que? O meu leitor espantou-se! Ah! O dia seguinte!.......O dia seguinte, meu 

amigo, foi fecundo em cenas lamentáveis. Vai ouvindo. 

No dia seguinte, que era o imediato ao baile, alguém que sabia da repulsa da 

noite, admirava-se vendo Augusto em casa de D. Antonio. Curioso, escondeu-se e 

esperou. — Eram 8 horas da noite. Repentinamente ouviu-se uma berraria, de que só 

se distinguiam as expressões — Não te dou, brejeiro, é desaforo, á rua, vai-te embora 

á rua. Era natural que a berraria fosse com Augusto. O rapaz não disse nada. Saiu 

descorado; e o curioso que se escondera na rua, viu-o retirar-se com lágrimas nos olhos. 

Ao passar pela porta do jardim daquele palácio, que para ele só merecia respeito, 

por viver ali a existência que ele tanto prezava, — o mancebo ouviu uma voz que lhe 

chamava “Augusto?” 

— Maria! Gritou o moço e aproximou-se 

“Então? O tirano não quis?!! 

— Não, Maria, negou-me. Embora. Dentro desta noite estaremos juntos. 

“Como, meu amigo? 

— Fugiremos. 
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“É impossível........— Esta expressão fora para Augusto um raio cruel. Com ela 

morria-lhe a última esperança, que o obrigará a sofrer as injúrias do pai de Maria. Com 

ela acabara-se o último alento, que o confortava.....; e a menina, chorando em 

companhia d’Augusto, continuou. 

“É impossível, meu Augusto, muito impossível. Meu cruel pai é cauteloso de 

mais. As criadas me vigiam, e depois das 9 horas estou presa, encerrada no meu quarto. 

Ah! Se antes disso pudéssemos sair! 

— Por que não? 

“Porque nos apanhavam imediatamente 

— E então? 

“Só a morte, Augusto, só a morte; unamo-nos no céu, já que é impossível unirmo-

nos na terra. 

— Está dito. 

“Toma, e vai-te. Antes das 9 escreve-me o último adeus de despedida, e manda-

me o teu cão, o nosso fiel amigo da mocidade a prevenir-me. Quase ao mesmo tempo 

estaremos no céu. 

— Pois sim. Abracemo-nos. É o último abraço mundano 

 E foi-se. 

Foi-se para onde? Para a cabana da tia Roza. — A boa velha estava no interior 

a preparar a ceia, e não deu fé da entrada do infeliz hóspede. Augusto dirigiu se á uma 

mesa, e escreveu uma carta, pô-la na boca do cão, e aviou-o. O leal servo segue o seu 

destino. 

Ouviu-se um tiro ao longe. Ao mesmo tempo Augusto dissolvia num copo os 

poses que lhe dera Maria Coutinho. Dentro de um quarto, depois que havia tragado o 

copo, caiu por terra soltando um grito. 

Ao grito acudiu Roza, e viu estendido no chão o seu Augusto. O susto 

embargara-lhe a voz á boa mulher. — Gritou, perguntou, pôs-se a chorar, e a todos os 

seus esforços caseiros, que já de outra feita haviam aliviado o rapaz, este não dava 

sinal de vida. Não era portanto só uma vertigem. 
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Fora de si, a velha correu a chamar o médico que morava ali perto; e voltou com 

ele. 

  — Que é isso? Perguntou o doutor á sra. Roza 

“ Uiá, sinhô dôtô, rapaz ta murênd, sinhô dôtô, pur mô de Deuz, dá remed, sinhô 

dôtô, mô pai.......E a velha estava a chorar. 

 O médico aproximou-se da mesa e examinou o copo. Espantado e triste, largou-

o, e ia a retirar-se. A aflita velha embaraçou-o, caiu-lhe aos pés, pedindo o alivio do 

mancebo. 

 — É impossível, disse o médico, tomou veneno, e está morto, á meia hora. 

 Um golpe repentino e inesperado ferira Roza. Infelizes! Nem existia lá um criado! 

 O doutor quis furtar-se á essa cena. O coração já lhe transbordava de dor. 

Chegando ao limiar da porta viu entrar um cão, com uma carta. Tirou-a da boca, e 

chegou á candeia para ler. 

 Leu. Dizia assim: “É chegada a hora. Maria, adeus. Espero-te nos céus, “se 

formos ao mesmo tempo. — Á volta do cão, estarei morto. — “Augusto.” 

 O médico dobrou-a, meteu-a no seu álbum de lembranças, pôs-se a contemplar 

o cadáver do infeliz mancebo. Junto dele, e durante a leitura e a meditação do doutor, 

caíra também morto o cão, em terríveis convulsões.  

 Saindo, o compassivo doutor correu a prevenir os criados de Augusto, de que 

seu amo morrera em uma cabana. Dali dirigiu-se ás estações competentes, e dentro 

daquela noite, e da manhã seguinte, graças ás diligencias dele e dos criados do finado, 

estavam feitos todos os aprestos para um enterro luzido. 

Conclusão 

 Ás 10 horas da manhã do dia imediato um brilhante préstito passava por baixo 

das sacadas do palácio dos Coutinhos. Um grande número de amigos, fidalgos e 

plebeus, consternados e silenciosos, acompanhavam o cadáver a sepultura. Á sacada 

estava D. Antonio, aparentemente triste, e a outra, uma mulher impassível e calada a 

contemplar o préstito. Quando este acabou de passar ela retirou-se murmurando com 

um sorriso “Infeliz! fez bem de morrer; que fazia neste mundo?” 

 E quem era aquela mulher? Tu a conheces, leitor........... 
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 O sr. Bartholomeu Lourenço da Costa acabou com isto a sua história. A última 

cena trouxe-me lágrimas aos olhos, apesar de que eu não conhecia ainda então coração 

para avaliá-la. 

 Cumprindo o pedido do velho, contei-a aos meus leitores. Só a alterei quanto era 

preciso para avivar a narração, de modo que me ouvissem com paciência. 

 E concluído direi ainda duas palavras. 

 Roza Esmeralda Fernandes, cheia de desgosto, morreu poucos dias depois de 

Augusto. A devota mulher não descuidou até os últimos momentos da sua vida das 

práticas santas, e entregou a sua alma á Deus com todo o fervor religioso de uma boa 

cristã. 

 Todas as mais personagens deste romance estão mortas. — A filha de D. 

Antonio, ainda vivia na ilha do Príncipe em 1844. — Casada lá com um degradado, — 

e estava velha e cega. — Sabe-se isto por uma carta recebida pelo sr. Batholomeu de 

um amigo de Lisboa. Às últimas palavras da carta são dignas de memória: dizem. 

 “Parece que Deus quis fechar depressa aquela vista que havia olhado impassível 

ao último transito da sua vitima. E parece, também, que prolongou aquela existência 

para aumentar o martírio do remorso. Em parte estimo que aquela vida dure, para 

recordar o que nossos olhos viram e que precisa de ser legado à posteridade. — Oxalá 

que alguém o faça.”  

 Por mais esforços que empreguei, não tenho podido obter notícias posteriores 

de D. Maria Coutinho. Se morreu, Deus lhe fale na alma. 

Está acabado o romance. Hão de achá-lo mesmo uma imoralidade. Era preciso 

que assim fosse, porque das imoralidades é que se tiram as moralidades magnas. 

Agora, estas tire-as o leitor. — Não é para ler só, que se escrevem romances. O 

romancista é que só as escreve por escrever. Perspicácia, juízo, inteligência, é o leitor 

que as deve empregar no decurso da leitura, se quiser aproveitá-las.  

A presente historieta, narrada por uma pena que nunca se estreou, antes em 

matérias românticas, funda-se sobre pontos moralíssimos. Tende a mostrar o fim que 

leva um mancebo, sem pais nem parentes, entregue apenas ao domínio das paixões, 

— os resultados funestos da louca precaução com que os pais querem evitar os efeitos, 

depois de terem estabelecidos eles próprios as causas, — a inconstância de certas 

damas, que não temem o mundo quando entabulam correspondências imantenedoras, 
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mas temem os pais ao tempo de cumpri-las, — o desprezo que a sociedade vota até a 

grandes fidalgos, quando não tem nem pais nem padrinhos que os recomendem. 

Etcetera. 

Moralizem o que acharem de mais, e................a até a segunda se Deus quiser.    
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Coletânea, composta por três contos, intitulada de Contos da minha terra: “O pequeno 

do monte”, “Amar por commissão” e “Uma noite de maio”. 

GONÇALVES, Júlio. Contos da minha terra: “O pequeno do monte”. Illustração Goana, 

n. 6, p. 6-9, 1865. 

 

 Criança de seis annos, estava eu um dia á porta principal da minha casa, 

brincando muito ali sosinho, e occupado em ver passar os viandantes por esta nossa 

bela rua, á que, não sei porque exquisitice, puzeram o nome de =4 d’abril=. 

 Eu era muito brincalhão em criança. Perdi até um dente por querer saltar á terra 

das alturas d’uma grande commoda em que meu avó me havia deixado como preso; e 

ainda bem que tive outro, graças ao não ter eu ainda então passado dos 7 annos. 

Sempre me ficou largo o beiço inferior, pelo qual aquelle senhor dentinho teve a 

imprudencia de fugir. 

 Brincava eu, como ia dizendo, e brincava ali sosinho, quando se me chegou um 

d’esses viandantes vulgares, com apparencias de mendigo e cara de tratante, que por 

lá andam. 

 Parou e rezou junto á mim, sem que eu me importasse com o homem que estava 

a olhar-me fito, não sabia eu porque. Agora he que sei. 

 Disse-me elle logo, tendo cessado de rezar. << Babasinho, tem recados da avó; 

lembrou-se muito do babasinho; quer vir á ella?>> 

 - Eu não, respondi eu mettendo-me para dentro. 

 O velho era tratante, mas não tratára bem. Descaiu o pobre, em me fallar da 

avozinha, que já me haviam morrido todas, antes que eu nascesse. E depois, pensava 

eu: quem he que faz d’um mendigo, um portarecados? 

 Eu tinha bastante juízo então, tanto como hoje não tenho. Era criança e bastava, 

que de crianças fugiu até o demônio, como lá contam as velhas. 

 E depois com 6 annos já tinha suficiente experiência para não cair em armadilhas 

dos viandantes. 

 Já uma vez um havia carretado com o meu irmão pequeno para a casa da 

supposta avó, e teria ido o pobre menino, se um amigo da casa (*46) o não saccasse 

                                                             
46 O sr. Pedro Joaquim Peregrino da Costa. 
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das mãos do carreteiro oficioso á quatro leguas de distancia, e nol-o restituísse são e 

salvo. 

 Ora eu quando o devoto murmurante dos padre nosso á porta alheia me fallou 

em avó e em recados, puz-me a correr para a minha mãi, deus m’a tenha, gritando aos 

criados que rodassem o pau ao costado do rouba-pequenos, que felizmente teve a boa 

idéia de se pôr a salvo. 

 Postos em socego, houve o fallar-se muito sobre casos iguaes, igualmente 

acontecidos á outras pessoas menos felizes do que eu. 

 Um meu fiel aio, que fôra filho d’um marinheiro, e que entrára havia muitos annos 

em serviço da minha família, contou então uma curiosa historia. 

 Eu do regaço da minha mãi, ouvia attento, silencioso e admirado aquelle 

posterior vaticínio do que me teria acontecido , se Deus me indundisse o gostinho de ir 

á avó. 

 Contou elle então, e conto eu agora como lhe ouvi. Que bonito conto não he! 

Hão de m’o ouvir. 

 Um numeroso regimento de pastores, atraz d’outro regimento de gado, andava 

pelo monte, ahi em uma d’essas nossas aldêias. Creio que foi em S. José do Areal. 

 O monte era calvo de matto, mas bonito de relva, de relva verdinha e abundante, 

que servia de excelente pasto ao gado, e de bons macios tapetes aos pastorinhos. 

 Os rapazes haviam armado um jogo; estavam ahi no maior calor dos seus 

entretenimentos. 

 Foi á tardinha. Foi ás 5 horas e meia. 

 Passaram  por ahi dois homens de cambolins aos hombros, e redes e cordas de 

cairo entrouxadas á cabeça. 

 Conhecem por cá essas redes. Aos que não conhecem, como por lá hão de 

haver muitos, sempre descrevamos: são sacos de cairo feitos a modo das redes, muita 

abertas; podem passar pelos orifícios muitas vezes até paus, frutas e objetos diversos 

de soffrivel tamanho. Aquelles saccos por tanto só servem de conter volumes grandes, 

como sempre vêmos fazel-os servir para o transporte, de que? De cocos, de panellas, 

de vasos de cobre, e de outras coisas assim. Em língua do paiz tem o nome de zabró.  
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 Chegaram-se os homens das redes aos innocentes pequenos, e puzeram mão 

á dois delles. Quando os mais os viram em attitude violenta, tomaram as de villa-diogo, 

rogando boa sorte para os seus infelizes companheiros, e levando com o gado a triste 

nova para o povoado. 

 Um dos apprehendidos fez tal esforço de se escapar, que obtendo convergir para 

si as attenções e as forças de ambos os aggressores, pôz o seu companheiro da 

desgraça em estado de fugir, porque ainda então não estava de pés atados. 

 Muitas vezes se encontra, mesmo em crianças provas espantosas d’amizade 

fraternal, e de interesse cordeal, como a que deu o pequeno Francisco ao seu 

companheiro, que de mãos juntas escapou, para a sua família. 

 Ficou o pequeno Francisco, era assim a graça do Pastorinho, só e submisso á 

mercê dos apanha-moços. Sabia que triste fim o esperava, e esperava com tudo com 

coragem, um qualquer allivio do destino, que lh’a poupasse.  

 Deixou-se atar, deixou-se ir ás costas do ladrão-humano, bem seguro na rede, 

como um animalsinho do matto, que se achou á caça. Até então já havia anoitecido. 

 No povoado alvoroçaram-se as famílias dos dois pequenos, e correram pais e 

mãis, afflictos e lacrimosos ao lugar, em que, haviam-lhes dito, tinham sido presos os 

seus pobres filhinhos. 

 De caminho, encontraram Carlito, o pequeno salvo, graças á bondade do seu 

amigo e collaga o pobre Francisco. 

 Souberam os pais de tudo, e mais da piedade de Francisquinho no meio do seu 

infortúnio, e redobraram-se os cuidados e interesse d’ambas as famílias pelo pequeno 

perdido. 

 Procuraram, gritaram, correram, choraram, e Francisco estava bem longe 

d’elles. 

 Os pais do pequeno, desconsolados e doridos tomaram caminhos diversos á 

procura do filho, e nem um acertou com o trilho que haviam seguido os deshumanos 

roubadores do fructo das suas entranhas. 

 De noite, pelos mattos e pelas selvas, pobres pais, com o coração no filho, com 

os olhos ás distancias, e com a esperança no sábio disponente das coisas e dos 

destinos deste mundo, d’aquelle Deus que no alto está, e do alto nos rege, foram-se e 
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foram-se, nem elles souberam para onde, e andando noite inteira não obtiveram o 

pequeno. 

 Á madrugada do dia seguinte deram-no por morto, e cursaram expansivamente 

as suas lagrimas, atenuando a dôr <<Meu Deus, meu Deus, que fôra o mundo se nos 

não desse o chorar?>> Disse já o auctor do Eurico pela boca do presbytero. Disseram-

no também e repetiram-no mil vezes os infelizes, e repito-o também aqui eu, o pobre 

narrador desta história. 

 Entrementes batia a porta da sua humilde vivenda um rapazinho de 12 annos 

proximamente. Parecia que algum susto o havia tomado, e alguma repentina 

consolação o fazia alegrar. Trazia o rapaz a cara, demonstradora das lutas entre uma 

grande afflicção passada, e uma inesperada felicidade. 

 Aquelle pequeno era o mesmo que Francisco; com, de mais apenas, uma 

brilhante cinta de prata, e outro luzente collar de pedra verde, que elle na sua pobreza 

não havia tido da família. 

 Era elle o Francisquinho? Se era! Como, pois, elle havia ganhado joias em sítios 

e situações infelizes que devia ter passado, era mysterio, era objecto de curiosidade 

intolerável de todas as visinhas do rapazinho, como de todas as mulheres, em casos 

taes, muitas vezes mesmo, em quaesquer casos. 

 Cercaram o pequeno os visinhos todos, e metteram-se com elle para dentro da 

cabana, a quererem saber do facto . a cabana com seus trartes, haviam sido guardadas 

pela gratidão da família de Carlito á Fracisquinho. Os dois pequenos abraçaram-se em 

extasis de ternura, e beijaram-se e sorriam-se. E lá os outros perguntavam, inquiriam, 

pediam explicações á Francisco, que não podia ainda dal-as; porque trazia a cabeça 

occupada em cuidar no que teria sofrido seus pais. 

 Estes chegaram, mercê divina. Foi um transe inexplicável aquelle, como todos, 

em que succedem grandes prazeres á grandes dôres. 

 Houve um momento de alvoroço primeiro. Depois outro momento e silencio. Ao 

cabo alguns momentos mais de lagrimas afortunadas, nascidas do prazer. Depois 

seguiu a narração de Francisco. 

 <<O caso foi assim: 

 <<Levaram-me os demônios para seu casebre, que não sei mesmo em que 

infernos fica. Bem amarradinho, cheguei eu ali, alta noite.  
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 << Soltaram-me, deram-me de comer á regalada, fizeram-me todos os 

obséquios, e dormimos todos juntos. 

 <<Conheci eu que aquelles homens eram pescadores. Sabia já d’ouvir que os 

pescadores sacrificavam crianças ao deus Neptuno, para terem as rêdes cheias de 

peixe. Acautelei-me. 

 << Durante a ceia vi esta cinta e este collar no corpo d’um único filho d’aquelles 

sujeitos. Fiz meus cálculos salvatorios, e deitei-me com a família dos meus futuros 

assassinos, muito á minha vontade. 

 <<Dizem que o homem sacrifica a sua victima e véla. Seria talvez por terem de 

velar depois, que dormiam bem aquella noite os meus roubadores? Não sei. E quem 

sabe quantas outras d’aquellas elles teriam feito? 

 << O certo he que elles dormiram bem. Deus mesmo o quis. 

 <<Alta noite esgui-me eu, e apalpando e apalpando, descobri o lugar onde 

dormira o filho da casa. Levantei-o. Transportei-o mansinho, Deus mês perdoe, á minha 

cama de flores, dada á mim como se dá tudo a quem vai á forca. Deitei-o bem em lugar 

de mim, tirei-lhe os trastes, e usei-os para mim; e fui descansar traquillo, mas vigilante 

na cama do pobre rapaz, Deus me perdoe. 

 <<Á manhãsinha acordaram os homens, e munidos de todos os seus 

instrumentos, sem luz nem alvoroço foram procurar-me, e carretaram com o meu 

substituto, que foi-se, coitado, ainda dormindo para o sacrifício nefando. 

 <<Mal que os homens haviam acabado de sair com a victima, saí tambem eu, e 

tomei um trilho diverso, mas seguindo-os; e ocultei-me atraz d’uma selva. 

 <<Era o romper da aurora. 

 <<Os cruéis cortaram naturalmente a cabeça do pobre rapaz. Cortou-me este 

pensamento o coração; mas não me remorde aqui a consciência de que meus pais me 

fallam, e eu não sei o que he; porque fiz tudo para salvar a minha vida, e depois rezei-

lhe per alma e chorei muito por elle. 

 <<Meu pai, que queria que eu fizesse? Elles que querem muito peixe, que dêem 

o filho ao diabo. Os meus pais precisam de mim, e aqui estou. O que sinto he que não 

fosse também a cabeça do pobre rapaz para o mar, porque assim ao menos comia 

muito peixe. Sem cabeça e portanto sem boca, como hade elle comer? Coitado”>> 
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 E Francisco verteu uma lagrima pela victima dos seus algozes. E todos fizeram 

o mesmo, e oraram a Deus pela alma do infeliz. 

 Francisco contentou-se apenas com cinta de prata. A pedra-verde, encastoada 

de oiro, foi aplicada para as depezas d’uma pomposa acção de graças pela salvação de 

Francisco, e por alguns suffragios ao seu defuncto substituto. 

 Todos aquelles pobres lavradores viveram, e quem sabe se vivem ainda, em 

plena paz. Francisco e sua família gratos a Deus; Carlito com a sua, gratos á Francisco. 

 Os mais só ficaram com a pequena inveja pela cinta de prata. 

 <<Tomara eu dar um desses peraltas de tantos que tenho, por ter uma cinta 

assim>> dizia um dia um pai: e a mãi observou-lhe: <<E quem te assegura que Deus 

dá cintas a quem tem muitos filhos?>> 

 A boa mulher tinha razão, e o marido deu-lh’a. A ambiçãosinha acabou. Uma 

nova razão veiu exteinguil-a; e era que os pescadores dos homens só tinham um filho 

com uma cinta, e também, nem a todos abre Deus estradas no mas. 

J. Gonçalves. 
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GONÇALVES, Júlio. Contos da minha terra: “Amar por commissão”. Illustração Goana, 

n. 7, p. 6-11, 1865. 

I 

 O ano do nascimento do nosso senhor Jesus Cristo de mil oitocentos sessenta 

e dois, na bela vila de Margão, nessa á que chamam lá Atenas Goana, como se Atenas 

fosse vila, e nas casas de morada de um certo morgado houve um esplendido baile, tão 

esplendido como os que poucas vezes se vêem nesta nossa pobre terra. 

 O baile era por ocasião de um casamento, e o casamento por causa da  

efetuação de uma circunstância, que aqui os nossos sarcásticos avoengos fizeram 

conhecida pelo provérbio ou anexim o mais pequenino que nós sabemos, e é: — chuva 

no mar —. 

 Não souberam ainda o que é chover no mar? É coisa que sempre vemos. Chove 

sempre no mar quando um morgado casou com uma morgada, ou um milionário com 

uma única e universal herdeira de não sei quanta gente. Chove no mar toda vez que o 

filho único de um pai ricaço vê-se cercado de uns poucos de testamentos de um sem 

número de padres tios, que sempre são pessoas respeitáveis, por que sabem 

enriquecer-se eclesiásticamente. — Chove finalmente no mar em outros que tais casos 

similares. Mas a propósito: quem me dera Ter um padre tio missionário de Baçaim ou 

Ceilão? 

 Chovia, pois, no mar em casa do morgado marganense, e por causa dessa 

chuva houve ali um casamento, e por causa do casamento um baile, e por causa do 

baile uma reunião vastíssima de quantas calças apertadinhas por ali haviam, e mais nos 

arredores. No meio destes tomava lugar humilde o jovem Paulo. 

 Não conhecem Paulo? E que lucram em conhecê-lo? 

II 

 ...Ó Paulinho! Sei que estivesse em Margão. 

 “ Estive. 

  — E como achaste a vila? 

 “ A melhor para Goa, a pior para o mundo. Muito boa tanto para mim, como para 

ti. 
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 — Estás elegante. Que tens tu visto para julgares que Margão é o pior vila do 

mundo? 

 “ Bastava ser vila de Goa, que é a pior de quantas terras há. — Deus me perdoe. 

 — Tolo! Não é Goa uma terra de raridades? E uma tal terra tu taxas de má, tu o 

filho dela? Infeliz! Até os seus.... 

 “ Tens razão. Não há quem falou. 

— Mas disse-me, que viste de melhor no baile? 

 “Mulheres. 

 — Qual achaste melhor entre as mulheres? 

 “ Não fui ler-lhes o coração 

 — A mais bela? A mais elegante? A mais.... 

 “ Mariquinhas. 

 — Então é certo que te perdeste por ela 

 “ Não me perdi tal, e a prova é que aqui estou. 

 — Namorou. 

 “Não entendo deste ofício 

 — Apaixonou-se por ela, isto é infalível. 

 “ Valha-me Deus! que tens tu hoje José? Estás tão impertinente! 

 — E não viste nada mais de bom? 

 “ Vi valsas, vi janotas, vi bolinhos, vi chocolate, e vi tantos á caírem como loucos 

sobre cada uma destas coisas! 

 — Qual preferiste? Tudo isto, ou Mariquinhas? 

“ Mariquinhas. 

— Gostaste mais da mulher, que é a pior coisa do mundo 

 “Adeus, adeus. Tu perdeste hoje a cachimonia 

 



 

 

321 
 

 

III 

Dois dias depois José segredava com Joaquimzinho seu grande amigo, e que 

também era muito amigo de Paulo não sei que historieta. — Paulo notou-as com 

seriedade, e retirou-se sem malícia. 

Daqui á nada José e Joaquim saíram também da sala (era isto em casa de José), 

e meteram-se lá para dentro em um gabinete, e meia hora depois um correio marítimo 

levava uma carta á Margão. 

Entretanto Paulo recolheu-se com Joaquim para a sua casa, e puseram-se a 

conversar sobre vários negócios de rapazes, com a mesma fraqueza e amizade que 

entre eles reinava. 

Incidentemente lembrou-se Paulo dos segredinhos de José, e quis mais ou 

menos saber daquele negócio não com malícia, mas por uma inocente curiosidade. 

Joaquim não soube explicar-se, e o caso é que Paulo pouco se importou de 

insistir no ponto e de adiantar-se nas pesquisas, porque também para aqui não levava-

o nunca a sua curiosidade, e porque era pouco amigo de saber a fundo das coisas 

alheias. 

Parlaram, entretiveram-se, deixaram ir suave o tempo abaixo, e o tempo foi-se 

em mais de dois anos, vivendo todos amigos como até então eram, e como até hoje 

são. 

Sei isto porque tive a honra de ser admitido á amizade de Paulo, que é, posso 

assegurá-lo, o melhor rapaz de quem eu poderia falar ao senhor leitor. Cheguei também 

a conhecer José Joaquim, mas até hoje não tão perto que possa dizer deles o mesmo 

que de Paulo. 

IV 

Há pouco tempo, Paulo foi de novo á Margão visitar um parente. Teve aqui 

encontro com Bernardo de Gama, um dos seus amigos de lá. Abraçaram-se, mataram 

saudades, e passaram lá bom tempo em bela sociedade. 

Sociedade de amigos, já se vê. — E que há de melhor coisa que uma sociedade 

de amigos especialmente quando poucos, e sendo á pluralidade de gênio prazenteiro e 

sociável? 
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Paulo, o jovem visitante hóspede na bela vila, não era lá homem de animar muito 

sucias. Mas apesar, a sucia foi, foi animando-se progressivamente em obséquio ao sr. 

Paulinho. 

Bernardo de Gama, porém, que atendia mais ao seu amigo Paulo que a Deus 

Bacho, deixou as pandegas, — procurou ocasião de falar a sós com o rapaz, — fez 

passar por incomodado para o arredar do recinto da folia, e tomou para um quarto 

próximo, onde se puseram a conversar secretamente. 

Disse Bernardo á Paulo: 

-- Paulinho, estás comprometido. 

“ Como? 

-- Querem dizer por cá que tu vens á mais negócio que é visitar o teu parente 

“Eles tem razão. Eles sabem bem melhor que eu o que cá trago na mente! Mas 

como é que o sabem? 

-- Há tempo que por cá soou aos ouvidos de alguns, de uma carta escrita por ti á sra.. 

F..... 

“ Eu? Quem me dera ser isso verdade? 

-- Não te finjas. Escreveste uma carta á Mariquinhas; e depois á sra. F..... 

“ E depois. 

-- Depois a mãe e a filha sentiam não poder satisfazer-te; porque já tinham feito outro 

arranjo 

“ Que arranjo? 

-- Arranjo esponsalicio para a sra. Mariquinhas. 

 “ E que tenho eu com arranjos esponsalicios? 

-- Eu sei? Crê-se ao geral que tens algumas coisa, e que é a respeito desta coisa 

que tu vens. 

“ Sim? Pode ser. Não sabia. 

-- Ó Paulo, chamaram de dentro, e os dois amigos separaram-se. 



 

 

323 
 

E não tiveram mais ocasiões de falar sobre este ponto; porque Paulo no mesmo 

dia mostrou-se algum tanto distraído e assustado, e saiu de Margão. 

V 

Paulo era um rapaz de 18 anos. De estirpe ilustre, mais ilustre o tornara seu pai 

dando-lhe uma educação desvelada, que lhe ensinará a modéstia e o recato, a virtude 

e a honra. 

Virtude e honra! Aqui se resume quanto é preciso para formar um espírito 

verdadeiramente feliz, e sinceramente bom. 

Modéstia e recato! quanto não adornam um bom coração, quando usados á 

tempo e com modo? 

Paulo freqüentava pouco os bailes e os teatros, esses poucos que aqui temos. 

Poucas vezes saia da casa, e poucas vezes, portanto, visitava casas de família onde 

pudesse conhecer o verdadeiro caminho da sociedade. 

Com tudo Paulo aprendera-o todo e a fundo nos livros, em um estudo austero; e 

conhecia melhor que ninguém o que são mulheres. 

Ainda hoje Paulo sobressalta-se ao menor vislumbre de formosura de uma 

mulher. Toda fama afável e galante, embora mesmo falta desse ornato exterior que se 

chama — formosura —, lhe faz sensação; parece apaixonar-se, entabula conhecimento, 

cumprimenta, obsequia, entretem-se, faz tudo, e muito sinceramente; mas nunca, ou 

quase nunca leva reminiscência disso para além do recinto em que põe em ação, e se 

leva algum dia, estou eu que essa há de ser uma reminiscência perpétua. O coração, 

os sentimentos de Paulo fazem excepção. Ah! Se fizessem regra! Bem quisera eu que 

o fosse, e tinha visto ou endireitado ou acabado este tortinho do mundo! 

Mas............. 

VI 

O pobre mancebo estonteara-se completamente com a revelação de Bernardo, 

e vira todo o caminho, de Margão á sua casa, pensativo e aflitinho sem motivo para 

tanta coisa. 

Pensando no que dizia dele a exma. sr.ª D.F. .... e mais o mundo marganense 

que ele então tinha na conta do mais crítico e mordaz de quantos via, sofria e sofria 

muito o pobre rapaz, e magoava-se de ter por ventura caído no desconceito geral. 
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Tinha razão. Um espírito que nasce bom, e que tem a consciência da sua 

bondade sofre assim, quando vê que o mundo tem por mau. 

De que serve o ser bom em si, quando não pode passar por tal para com o 

mundo? A reputação formada, honrosa e venerável que um homem deixa aos 

contemporâneos e á posteridade, exige Deus como condição necessária para o realce 

da virtude interna. 

Aliás o escândalo seria bom. Aliás a sociedade veria andar desassombrados os 

seus membros, com os olhos na eternidade celestial, e com o desprezo na eternidade 

terrestre de renome. 

Aliás, para que criou Deus o mundo e a sociedade, a opinião pública e a fama? 

Mas, Paulo, tu pensavas bem para ti, e para o mundo, mas o mundo não pensa 

assim. Que vale a opinião pública quando o agente tem a consciência virtuosa do que 

obrou? 

Deixemos o mundo que é crítico, e amigo de louros póstumos. Deixemos o 

mundo; porque quando tu já te não lembrares do que fizeste, e ele vir desprezado, virá 

coroar-te, quando as coroas já te forem pesadas. 

E Paulo mais tarde refletiu nisso. Quando chegou ao seu domicílio, e depois que 

expôs os seus sentimentos á alguns amigos, Paulo tomou sossego; quase que 

esqueceu completamente o que havia imaginado, e era o descobrir o fio do mistério, 

mas com tudo a revelação de Bernardo de Gama ficou-lhe gravada na mente em 

caracteres indeléveis.        

VII 

Mariquinhas era prima de Amélia, e Amélia era prima de Paulo. Logo  

Mariquinhas era prima de Paulo, não era? A lógica é concludente, e a prova está que 

tanto as premissas como a conclusão são verdadeiras. Querem provar isto? Confrontem 

as genealogias e vejam. 

E eram. A prima Amélia encontrou um dia com o primo Paulo, em baile bodal de 

um outro primo, onde veio a falar-se da prima Mariquinhas. — A propósito dela, diz 

Amélia á Paulo: 

— Então Paulinho em que pararam as tuas pretensões a mão de Mariquinhas? 

“ As minhas pretensões!!? 
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— Sim, as tuas pretensões, os teus desejos? 

“ Não tive nenhum. 

— Tiveste, ouve-me. Apaixonaste-se de Maria no baile do morgado de L....., 

escreveste-lhe uma carta declarando lhe o teu amor, e esta carta foi voltada; escreveste 

outra ao pai pedindo-a para esposa, e está dizem que se perdeu; finalmente......não é 

verdade o que digo? 

“ Acabe com isso Amélia. 

— Finalmente escreveste uma a mãe, minha tia, felicitando-a por ter casado sua 

filha, declarando que tu a amarras, felicitando-te de este amor não Ter chegado a ser 

frenético, e desejando que Mariquinhas te estimasse & c., &c.,&c. 

 “ Bravo. Isto foi muito bem. Talvez eu não tivesse desempenhado melhor. Diz-

me Amélia; viste a carta. 

— Vi e não li. — Conheço a letra 

“ É como esta? 

— Exata. 

“ Traíram-me. Malditos! Eu vos pagarei bem o serviço. 

VIII 

Paulinho conheceu mais tarde que toda esta turma era urgida por José; que este 

se sentirá afeiçoado á Mariquinhas; que queria ler-lhe o coração e os sentimentos, 

escrevendo-lhe em nome de Paulo, por ser parente, motivo bastante para as cartas 

serem bem aceitas —; que finalmente quando perderá  esperanças, despachará a última 

carta de sentimental felicitação. O rapaz ficou fora de si, mas bom de mais para se deixar 

dominar, sossegou-se, desculpo a imprudência de José, e a inocente cumplicidade de 

Joaquimsinho. O caso é, porém, que todos eles vivem amigos, e quem anda 

desconfiado é Paulo, com a sr.ª D. F... e Mariquinhas com Paulo. 

IX 

O meu amigo Paulinho foi o próprio que me contou esta sua aventura como conta 

a todos, com uma gargalhada, por conclusão. Amélia o acompanha nesta estado 

presente; e Bernardo de Gama sente que a sua revelação não tivesse produzido um 

efeito trágico. 
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Paulo, Joaquim, José, Bernardo, Amélia, Mariquinhas, e este pobre servo de 

Deus passam sem novidade na sua importante saúde, e pedem aos céus saúde e 

prosperidade ao amigo leitor. 
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GONÇALVES, Júlio. Contos da minha terra: “Em uma noite de maio”. Illustração Goana, 

n. 9, p. 6-11, 1865. 

 

Esta história não vai incomodar ninguém. É um conto singelo, inocente, e 

verossímil, como tantos outros que já contei ou espero contar paulatinamente. 

 E sem mais preâmbulos, vamos ao caso. 

 Ás sete horas e meia da noite de 16 de maio último, em Candolim, passeava eu 

de braços com um amigo no adro da capela dos Pintos, conversando largamente sobre 

coisas do passado, e ás vezes também contemplando um pouco diversos objetos 

curiosos, diante dos quais parávamos. 

 Naqueles tranqüilos entretenimentos passávamos o tempo; e estava eu a 

perguntar á Pedrinho a história daquele histórico brasão de armas, colocado sobranceiro 

á porta da capela junto da qual nos entretínhamos. 

 Ouvimos então repentinamente um sussurro ao lado, ao pé da parede traseira 

da sacristia. 

 Aproximamo-nos do sítio e vimos um vulto, silencioso, e tremebundo a alvejar lá 

perto. 

 — Quem é? — perguntou-lhe Pedrinho. 

O homem, se homem era, não respondia. Eu tive então meus receios de que 

fosse um dos emissários do anjo mau, mais claro que Lúcifer. Em breve, porém, os 

receios passaram-se em pensamento no que me dissera uma velha, e era que diante 

de dois não parou o diabo nunca. 

Pedrinho tornou a perguntar em voz mais forte: “Quem está aí?”. 

O vulto resmungou alguma coisa, que se lhe não percebeu. 

-- “Está bom, é alma viva” diz-me Pedrinho de manso. Ele para si tinha lá que o 

diabo era mudo, quando um já vi eu que serviu de criada por 3 meses em uma casa da 

província, e que fazia todo o serviço menos assistir ao terço. 

-- Quem é o sr.? gritou o meu amigo pela 3.ª vez. 

“ Sou eu, sou eu” murmurava baixinho o sujeito. E ao mesmo tempo fez um sinal 

á um rapazinho que ali tinha o pé, para que parasse.  
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-- O sr. quem é? Perguntou de novo Pedrinho, não tem nome? — 

“ Sou eu, Francisco Pedroso; o sr. é o sr. José? 

  -- Ah! É o sr. Francisco? Que quer v. aqui, á está hora? 

  “ Nada, nada, sr. José... 

— Eu não sou José, e já me parece também que v. não é quem diz, — que faz 

v. aqui? Diga-me. 

 Eu percebi então uma enxada na mão do rapaz, e disse aos ouvidos do meu 

amigo — uma enxada —. 

 Pedrinho deixou então em paz o homem, e foi comigo á casa buscar uma luz. 

 — Quero ver que tesouros lá ele enterra — diz-me pelo caminho. 

 “ Pois sim, vejamos; disse-lhe eu, e voltamos com a luz. A chegada desta, já 

ninguém estava ali. Examinamos o sítio, e só pudemos apanhar o instrumento que 

ficará, e distinguimos os princípios de uma escavação. 

 A cova começada mostrava dimensões de 2 palmos de cumprimento e 1 de 

largura. Não estava ainda, aprofundada; e os obreiros haviam desaparecido. 

  — Parece-te que será isto... pergunta-me Pedrinho. 

 “ Parece-me que é para algum... 

 — Algum o que? 

“Isso, mesmo. 

 — Isso....sim, também me ia parecendo, mas... 

 “ Mas? 

 — Mas como diabo andaria com isso o padre Francisco? 

 “ Olha; lembra-te? a cunhada... 

 — Sim, ou então....talvez.....é possível? 

 “ Ora deixa, tudo é possível no mundo. Mas diga-me: tem certeza de que era 

aquele o padre Francisco? 

— Disse-me, não o ouviste? 

“ E acreditas? Não seria possível que o homem se fingisse? 
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— Será. Mas então porque.... 

“ Agora porque! Porque lhe lembrou isso. E depois, também, não me disseste tu 

que o pobrezinho andará algum tempo com a cabeça á roda? 

— Sim, andou, e.... é verdade. Ou é isto uma alucinação, ou uma maroteira. Ou 

é o Francisco ou é o diabo, ou alguém por um deles. 

“ Não. Hic anguis latet. Em todo o caso vejamos de quem é a enxada”. E fomos 

com ela para a casa.   

 Alvoroçou-se a família toda, em vendas nas mãos de Pedrinho uma enxada do 

tal lote. — Um amigo, que lá estivera palrando, saltou aflitinho para a banda, gritando: 

isto é do cemitério. 

 Á palavra cemitério, o meu companheiro atrou a enxada á breca, e muito custou 

faze-la retirar dali. As crianças trêmulas e chorosas abraçavam-se umas ás outras, ou 

se aconchegavam ao lado da mãe ou dos irmãos mais velhos. Eu mesmo fugi 

imediatamente para trezentos passos distante; e Pedrinho não se lembra ainda de Ter 

sofrido em dias da sua vida, tão grande pesar, como o de Ter sido por momentos peão. 

Mil pragas me rogou ele pela malfeita lembrança de levar a enxada para a casa. 

Porém algum tempo depois trinta conjecturas vieram pôr em dúvida a denúncia 

do parvo hóspede. A família sossegou-se. A rapaziada, sob o peso do medo, dormiu. E 

também, eu tratei de fazer o mesmo, deixando para a manhã a solução do mistério. 

A noite se passou sem novidade. Alguns dormiram muito á sua vontade, e eu, 

contra toda a minha, não preguei olho. Convenço-me bem disto, apesar de que me 

querem numerar entre aqueles que, sendo de todos os mais dorminhocos, são ao 

mesmo tempo os que mais se queixam do Morfeu, demasiado generoso com tais 

ingratos. — Deixemo-nos disso. 

Mas, não. Saiu-me lá uma mentira redonda, quando disse que a noite se passara 

sem novidade. Pois também então eu não contava aqui nada. Muita coisa se passou de 

noite, embora não o soubessemos nós senão na manhã. Ora vejamos. 

Ao primeiro bruxulear da luz crepúsculina da madrugada, acordamos nós, e o 

nosso primeiro cuidado, ( meu e de Pedrinho, quero eu dizer) foi o de ir examinar bem 

a escavação noturna. Já a cova encetada se entulhara completamente; e por cima do 

espaço trabalhado estava dispersa uma folhagem secca, requeimada; e abundosa lá ao 

pé. 
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Pedrinho sentou-se, desviou a folhagem, e pôs-se a destulhar a covasinha, com 

um pedaço de telha. Já para nós o imaginado abortivo jazia ali. Durante o manobrar de 

Pedrinho, o coração palpitava-se bem batido, e a esperança de ver proximamente um 

cadáver junto de mim, exumado por mãos de Pedrinho, me fizera já perder o sossego. 

No meu amigo, a curiosidade já extrema, nem mesmo lhe fazia já pesar o oficio 

de coveiro  «Coveiro que enterra ou desenterra, como o frade que absorve ou é 

absorvido, vem a ser o mesmo» disseram-me uma velha. Mas o curioso não atendia á 

isto.    

Acabou o meu rapaz o trabalho, e baldou-se-lhe lá todo. Não encontrara  nada, 

mais que a terra dura, que bem mostrava não ter padecido ainda de dor de enxadela. 

Batemos por todos os lados (eu também pus-me então a ajuda-lo desde que desconfiei 

de ver o feto), e vimos com grande espanto que a mão noturna que escavara, só tinha 

depois entupido e nada mais. Neste entrementes, vem correndo á nós Ernesto (o leitor 

escusa de saber quem é este novo personagem), a dizer-nos que o P. Francisco 

enterrara lá de noite os ossos do sr. Bonifácio ( também escusam de conhecer este 

senhor, que de mais a mais á morreu).   

 Curiosos e espantadiços, mais uma vez batemos de balde, e não obtivemos 

nada. 

-- Quem é que te disse isso? — perguntei eu a Ernesto. 

“ Ele mesmo que lá está. 

 — Pois vamos a ele,— disse eu á Pedrinho. E fomos — Pedrinho interrogou: 

 — Oh! que fazia v. , sr. Francisco, esta noite atras da capela? 

 “ Eu? nada: quem lhe disse isto? 

 — Disse-o s. rv.  . Não falou comigo á noite? Não escavava lá mansinho com um 

rapaz? 

 “ Sim...ia enterrar lá... 

— Enterrar lá o que? Os... 

“ A água de uma lavagem. — A risada foi geral. Permitam-me que diga isto antes 

de dizer que ao pé do P.  Francisco Pedroso, estava agrupada a rapaziada inteira da 

casa, que não era lá pequena. O pobre via-se cercado de vinte e tantos membros de 

uma mocidade curiosa, e não sabia o que devia dizer. 
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Eu e Pedrinho pedimos-lhe que contasse toda essa história dos ossos, e o que 

tinha de santo e bento aquela água de lavagem, que ele queria deixar tapadinhas detrás 

da capela, como a aguadilha missal em piscina escondida. 

O padre não chegou a contar, porque uma outra nova curiosa veio interromper-

nos. Também como não foi daquela noite essa história, em nada nos vem ao caso. 

A outra nova curiosa foi a seguinte: 

Uma rapariguinha veio correndo a dizer-nos que outra rapariguinha daqui ao pé, 

cometerá na noite o grande escândalo de se deixar ir embora da casa dos seus pais, 

aos braços de um querido, que a viera levar para si. 

Já que estou pachorrento, quero contar também como foi o caso, que se o leitor  

não está de bons humores, pode largar de mão o conto, para lançar-lhe os olhos quando 

lhe parecer. 

Josephina é como se chamava a pequena. Filha de estirpe humilde de pobres 

jornaleiros, teve ela a fortuna de saber ler á missa em um manual janota, e de tocar nas 

cordas desentoadas de uma formosa viola, ingênuos presentes de um futuro, que os 

pais lhe haviam arranjado. 

Pelo toque da viola protesto eu; porque eu próprio ouvi muitas vezes o soar 

daquelas cordas. Mas quanto á leitura do manual, não dou palavra; porque bem pode 

ser que a raparigalesse como dizem que lia uma vez na igreja da nossa senhora do 

Rozario de Navelim de Salsete, um janotinha muito galan, ajoelhado com muita 

devoção, e conservando na mão, aberto á toa e virando, o manualsinho. 

Seja como for. O que por lá me pediram instantaneamente que acreditase é que 

sete noivos tinham pretendido a mão da menina, com aquela luta com que sete cidades 

disputavam em outros tempos as honras da naturalidade de Homero. 

A ser verdade, direi que o futuro da senhora Josephininha, não era destes sete. 

Mas um oitavo, escolhido pelo pai a seu jeito, porque lhe cheirara ser senhor de uns oito 

mil pardaus além de casa e porta; coisa que, ao que parece, não avisava nenhum dos 

sete. 

Porém o que mete sua graça aqui é que a pequena tivesse fugido com um nono, 

deixando os oito a contar as estrelas ao meio dia. 

Este nono era um mestre de musica que dava lições de viola á amável rapariga, 

que ele lá achou para si a Vênus de Paros, ou quem sabe mesmo se Diana de Efeso. 
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É bom que se saiba como é que a rapariga fugiu.— Os preliminares imaginem-

os, que eu, em não vendo o acontecido dentro daquelas 12 horas de 16 de maio, não 

conto nada. 

Contra todo o seu costume, quis a sr.ª Josephina, naquela memorável noite, 

dormir destacada da família ( na gente do povo aqui se costuma dormir em grupos, 

conforme os sexos), em um canapé matreiro que a casa tinha, colocado mais ao pé de 

uma janela baixinha, sem adufo. 

Ás 2 horas da manhã dizem que viera bater á ela o mestre de viola, e que a 

menina saiu por lá. Não se sabe isto ao certo. 

Certissimamente sabe-se, apenas, que a portinha da janela ficou aberta, e a 

pobre família, que tinha de acordar mesmo cedo, a fim de assar uns fogueus, mais cedo 

do que precisava, se despertara com a fresca brisa que estranhamente soprara pela 

janelinha; e que dando com a falta da pequena era toda choros na inutilidade de 

plulateraes pesquisas.    

O caso soou pela aldeia inteira; e foi então (eram 7 horas da manhã), que a 

rapariguinha de quem comecei por falar, nos veio também contá-lo admirada. 

É o que se passou naquela noite. Posteriormente vim eu a saber o seguinte: 

Graças aos milagres do telegrafo elétrico, e ás asas marinhas do vapor, um tio 

da sr.ª Josephininha, voltava de Bombaim, aflítinho com a novidade, e indignado do 

escandaloso acontecimento, a restituir a amante imprudente ao seio da família, o que 

conseguiu, depois de Ter estragado solas sobre solas, em andar montes e vales á 

procura da sobrinha. 

Josephina com o mestre amado foram encontrados pelo ditoso tio nas 

proximidades de S. Pedro, em uma habitação que se perde ali, entre arvoredos 

sombrios, lendo num dos jornais que noticiava curiosamente este curioso ato. 

O tio bombaista, sem querer importar-se com o mestre, nem com o jornal, 

carretou com a pequena ás costas, e veio com ela caminho de sua casa, a fazer firl 

entrega do infiel traste aos pais chorosos que depois de um grande vozear se puseram 

imediatamente em paz, como muitas vezes, com uma grande trovoada, cessa a chuva; 

o que temos experimentado, apesar de aquele sr. filósofo de Sócrates ter dito outra 

coisa, em respeito á sua pacifica mulher. 

Ainda posteriormente (há pouco tempo) recebi uma carta que me diz: 
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“A amante do mestre de viola embarcou-se, com seu tio para Bombaim, para 

onde partira pouco tempo depois da fuga da rapariga, o noivo dos 8 mil pardaus. Á estas 

horas já devem estar casados. 

“Para te livrar da persuasão em que estás de que Josephina é de uma família 

pouco virtuosa, direi-te que uma das suas irmãs mereceu ao apostolo das Índias, 

quando pela última vez foi exposto o seu venerado corpo, a graça de ser 

milagrosamente desembaraçada de uma tolhedura e insensibilidade de membros. — 

Aquele passo de Josephina bem podia nascer da imprudencia da idade, ou quem sabe 

se o ardor da paixão. Uma e outra levam-nos muitas vezes a fazer torturas!... 

Não sei mais nada. 

Ia-me, porém, esquecendo dizer que o amante querido ficou lendo no jornal, sem 

se importar até hoje do abjeto das suas ternuras. Mas o que mais que tudo me alegrou 

foi o saber que o noivo (o 8.º) do manual partira em 4, com um pontapé, a pobre viola, 

de que um busca-vida ficou com as cordas!... 

J. Gonçalves 
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Conjunto de contos intitulados de Aventuras de um Simplicio, composto pelos 

seguintes textos: O fantasma, Um jesuíta e Onde é que está a riqueza. 

GONÇALVES, Júlio. Aventuras de um Simplicio: “O fantasma”. Illustração Goana, n. 18, 

p. 4-9, 1866. 

I 

1.º 

Quem era Simplicio. 

 No tempo em que Pangim não era cidade, havia aqui cidadãos que passavam 

boa vida no centro desta povoação, humilde então, mas aprasivel e pittoresca. Foi á 

essa classe de  cidadãos panginenses que pertenceu Simplicio Fernandes, o gago, 

conhecido da rapasiada pelo nome de = mestre gago =.  

 Seu pae era piloto da barra. O filho, quando não fosse á mais, devia pelo menos 

aspirar a tenente da armada. -- Eu não sei se aspirou; mas sei que Simplicio  o gago 

não foi mais que alfaiate, e hoje, se vivesse, nem isso era. 

 Posso dizer que simplicio, quando não muitas, umas trinta vezes pelo menos era 

com mais prestimo e habilidade que seu pai. Talvez isto mesmo fosse a maior causa de 

triste posição do filho. São destinos de cada um. 

 Quero dizer o porque desta minha supposição. O piloto-mor já via seu filho 

adiantado nos estudos de latim. Viuvo como era, e rapaz, e como mulheres sobraram 

sempre, passou á segundas nupcias, e tanto quiz á esposa que tomou gana ao filho. 

 Não sei o que tinha uma coisa com outra. Pois tambem Simplicio achava o 

mesmo, e nem por isso deixou de crer que seu pai o  odiava por causa da mulher. O 

que me parece, he que o raro dos pais participava como bom marido da quizilia da 

madrasta ao enteado. Mas o que he certo, he que o sr. piloto embirrou um dia sem 

motivo com o filho, tirou-o da escola e obrigou-o  á experimentar agulhas. 

 E assim , alfaiate ficou sendo o pobre pequeno; mas tanto se distinguiu em breve 

tempo no officio, que mestre Simplicio ganhou nomeada na comarca e foi conhecido 

como o melhor official do seu tempo, nesta terra dos Castros. 

2.º 

Em que tempo foi isto. 
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 Vai coisa de trinta annos, vinte teria então Simplicio, existiam ainda em Goa os 

conventos e as comunidades religiosas. 

 Era um dia que estava annunciado para a concessão do jubiléu. Jubiléu, creio 

eu que quer dizer, absolvição plenaria das nossas culpas; e se a palavra deriva de jubilo, 

deriva bem; porque immenso jubilo prendia n’esses  dias de purgação plena, completa, 

absoluta, inteira e geral dos nossos bichos de consciencia. 

 Era pois em dia de jubileu que todos os peccadores contritos desta Samaria  

affluiam  aos conventos, situados na grande cidade, a realizarem ali, sob a graça 

paternal e sacrosanta dos benditos frades, as precisas practicas devocionaes. 

 Iam, e iam todos; e Simplicio que ainda então não era mestre nem aprendiz, mas 

um pobre rapaz sahido do latim para entrar  em qualquer parte aonde o mandasse seu 

pai, Simplicio tambem foi. 

3.º 

Simplicio de caminho. 

 A’s cinco horas de manhã, ouvidas ao relogio do visinho que regulava como a 

cabeça do dono, sahiu Simplicio da sua casa, enfiando um jaleco azul com uma 

pantalona da mesma côr, -- de bonet e chinellos brancos, e um bordão de pau de rosa 

para se deffender de qualquer coisa, e um bolo de trigo, para o peior dos aggressores, 

que podemos nos ter, inerno e repentino -- a fome. 

 Cem passos distante dea sua habitação ouviu outro relogio batter 4 horas. “Isto 

vai como a ordem do mundo, disse o caminhante, sempre retrogrado; -- Deus queira 

que eu chegue  ao meu destino, antes das 3. -- E tres horas lhe soaram outros cem 

passos adiante, estando ainda em Pangim”. 

 Qual dos tres falla a verdade? murmurou comsigo Simplicio. Reflectiu porém que 

o terceito era um dos que passava por pouco mentirosos, graças aos cuidados do seu 

dono. E convenceu-se então  que tinha madrugado muito 

 O filho do piloto, porém, não eraq homem de andar como os relogios nem como 

o mundo. Voltar  para traz he coisa que nunca fez nem faria de modo nenhum. 

 Seguiu pois sosinho e vagaroso pela ponte avante, por essa immensa ponte que 

nos fica ahi em memoria do conde de Linhares, d’quelle nomeado D. Miguel de Noronha, 

que não faltou entre nós quem o enforcasse em estatua por o não pilhar em corpo e 

alma. 
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 Por essa ponte, dizia eu, foi seguindo o corajoso peregrino que se consolava de 

ter um pau tão forte como elle para ficar vencedor  a quanto berzebus viessem porventur 

ao seu encontro n’aquellas solidões, como fanatismo, não contente de fazer crêr, 

apregoava. 

4.º 

Ribandar 

 Entre vagos receios e força de animo, andando foi o sr. Simplicio Fernandes e 

quatro e meia horas já eram quando chegou á Ribandar. 

 Por todo o solitario caminho que levara até ahi, nenhuma encontrou elle de tantas 

alminhas de outro mundo, que se dizia andavam por lá. Ao fim  da ponte convenceu-se 

o esperto viandante de quão caricato he o fanatismo, especialmente em chegando ao 

ponto das fantasmagorias nocturnas. 

 Chegava elle, e devoto romeiro á poucos passos para aquem da parochia  de 

Ribandar. Ha ali uma calçada  de 10 a 12 passos de cumprimento, mas algum tanto 

impinada. Naquelle tempo ella era mais ingreme, e mesmo talvez mais extensa. Hoje 

està suavisada e bastante luz. 

 Ha, porém, até  hoje a respeito della  a mesma crença popular dos velhos 

tempos, de ser esse um dos sitios mais frequentados pelo que nós chamamos  o vento 

ruim. 

 Simplicio o gago, quando topou com a extremidade inferior da calçada, lembrou-

se da tradicção popular; e poz-se a mirar em torno de si, se via alguma coisa de sinistro, 

que confirmasse aquella suspeita, que para elle não passava disto. 

 Ora por infelicidade do rapaz, que havia elle de ver? Um vulto alto, todo branco 

da cabeça aos pés, parado á extremidade superior da calçada. 

 Simplicio tambem parou. O coração já se lhe não sustinha no peito; mas em fim 

tomou coragem, apertou o punho no pau que trazia ao sovaco, e proseguiu. Proseguiu 

tambem o nevado vulto. 

5.º 

O diabo fugindo do rapaz e o rapaz do diabo. 
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 Caminhando foram os dois entes, sempre a igual distancia um do outro. Parava 

o mestre a tentar uma experiencia e o vulto tambem parava, com a vista sempre fixa no 

viandante trazeiro, que faria o mesmo ao seu cruel perseguidor. 

 Parava repentinamente o vulto, e o mestre não tinha coragem de seguir; 

persignava-se e o vulto o imitava em tudo; -- parecia espionar-lhe todos os passos. 

 Convicto não estava ainda o sr. Simplicio Fernandes, de que aquillo fosse uma 

alma purgatoriana. Mas achou mysterioso o vulto; -- não homem vivo, mas tambem  não 

homem morto. Jullgou por fim ser o diabo. 

 Seu pau de rosa que inda estava ao sovaco e de lá não saíra, tornou a dar-lhe 

alento contra as tentações do demoninho, e eis de novo o mancebo a continuar sua 

derrota. O vulto branco foi-se andando igualmente; e o mau era que não variava a 

distancia que ia d’entre  meioaos dois. Esta circumstancia mais que todas influia no 

animo do povem peregrino. 

 Vendo-se este de novo fraco, julgou dever praticar  o final exforço  d’animosidade 

correndo resoluto a descarregar um mortal golpe na cabeça do diabo alvo. 

 Historias! O vulto havia desapparecido; e o aggressor fôra das a tremenda 

paulada a uma pedra salmourosaa, quu se destruiu com a mesma pressa que o pau. 

6.º 

Simplicio em penitencia. 

 O alvor da madrugada pronunciára-se melhormente. A hora estava serena. 

Simplicio Fernandes, pusilanime  como nunca, enchera-o  de afflicção a aventura que 

experimentara; e mais dois passos não podia dar para adiante do triste sitio de que 

queria fugir. 

  Mais socegado, porém, com algum tempo, adiantou-se  e tomou  assento no 

primeiro lugar commodo que encontrou. Ao umbral da primeira porta, que apanhou no 

bairro de S. Pedro, descançava o fatigado viandante, resava um padre nosso, em louvor 

de nossa Senhora da Piedade,  e manducava de mansinho a 4 ª parte  do bolo  que 

levava no bolso, primeira refeição  para o afflictinho, depois de tanta lucta do coração.  

 E foi-se d’ahi meia hora depois.  O sol rompia-lhe no horisonte, ao avisinhar-se 

do convento em que devia paarticipar de tão disputada graça do jubileu.  
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 Desde o alvorecer do dia  até o meio dia ficou o o devoto a resar junto dos altares 

do templo. E pelo que me disse elle, restava-lhe  ainda fazer uma visita geral a todas as 

igrejas  de todos os conventos que por lá havia -- Creio eu eu se lh’o impuzera como a 

todos no seu caso em penitencia de suas faltas.  

 Quando, pois, ao meio dia, cessou de resar, apalpou logo a sua algibeira. Dahi 

á nada viam-no dar conta da 2ª divisão do seu querido bolo,  e correr a recber quatro 

gotas d’agua da pia, que lá ficava a porta. 

7.º 

O compadre Mello. 

 Entre a immensa multidão ia confundido o obscuro peregrino de Pangim 

tacteando de quando em quando a morada feliz do elicissimo,  que estava felizmente 

ainda em quarto minguante, graças a pouca fome do sr. Simplicio. 

 Trinta aventuras succederam ao homem até a moite, as quaes escuso mencionar 

aqui; porque o leitor ficava entretido com a historieta, tendo como he de suppor, 

affazeres á que prestar atenção. 

 Nem eu tambem me vejo agora de pachorra precisa para accumular contos em 

contos, até fazer destas minhas aventuras, disse mal, d’estas aventuras do sr. Simplicio, 

um livro bom, grosso, comprido, volumoso, que  me possa render pelo eximplar uns 

tantos xerafins. Não tomo nada. 

 Voltando, pois, ao heroe: não largára o corajoso ex-estudante  de latim, durante 

todo o tempo que gastou nas visitas;  e quando por meio morto de cançado quiz estar 

de volta, a companhia do sr. Mello, seu amigo e cumpadre, morador na freguezia de 

Ribandar, mais para a ponte de Linhares, de que já Simplicio não fazia caso algum; 

porque são e salvo já fora por ahi acima. 

 Mas para desde o sitio em que lhe ficàra o seu pau de rosa  até  a celebre calçada 

d’ao pé da igreja precisava d’alguem que o livrasse de novo assalto do alvo habitante 

da casa luciferina. 

 Pegou-se então ao mestre Mello, e  esteve de volta para sua casa.  

 Eram 7 horas da noite. O sopro da briza acalentava-os brandamente. Era doce 

a claridade da lua. 

8.º 
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Quem dos dois era  o diabo. ! 

 E o sr. Mello estava pensativo, e Simplicio Fernandes não menos, quando 

chegaram para junto da sepultura do lembrado pau de rosa do meu heroe. 

 E  o sr. Mello depois de longa pausa interrogou “que tem você, Simplicio? 

Simplicio. E voce que em? 

Mello. He muito triste sitio aquelle. 

Simplicio. Ai, que tremo quando me vou chegando; he verdadfe, he  um lugar pessimo. 

Mello. Pois que! tambem lhe aconteceria! 

Simplicio. Que lhe sucedeu a você? 

Mello. Ai! Vi um vulto preto, medonho, horrivel, que me perseguiu desde a igreja de 

Ribandar, até ahi.....! Ai! graças á Maria Santissima escapei! 

Simplicio. Conta-me essa histtoria? (Treme cada vea mais). 

Mello. Em casa, em casa; aqui não he bom lembrar. 

Simplicio. He verdade. Vamos, (agarrando-se ao braço do companheiro!.....) 

 Junto á ladeira tremiam ambos. “He ali, dizia um, he ali que estava o asmodeu, 

preto como um negro”-- “E o que me perseguiu á mim, replicava Simplicio, branco como 

a neve, estava aqui em cima, o cruel, o maldicto. 

 Mello nutria já algum pouco de suspeita, e todavia não ousava leval-a ao 

conhecimento deo compadre Simplicio. Chegaram por fim á casa e ventilaram o 

negocio. Simplicio, pernoitou com o compadre, para não passar a ponte às 9 horas de 

noite, e sem o pau. 

9.º 

Como he que foi a passagem. 

 Como he que foi a passage cumpre-me agora dizer a leitor que deixei de certo 

ancioso pelo descubrimento do mysterio. 

 Simplicio Fernandes vestia escuro. Compadre Mello vesti branco. Ambos 

caminhavam os mesmo tempo. Um crêra ter o diabo adiant, outro atraz. Mediu um os 

passos d’outro, cada qual mais assustado. E por fim o sr. Mello, quando Simplicio 
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avançou para elle com o pau, poude felizmente occultar-se sem se deixar sentir por 

detraz d’uma arvore. 

 Ora havia coisa mais simples! O que faz um receio! 

10.º 

A ultima partida do bolo e o adeus dos amigos. 

 De madrugada, no dia seguinte, Simplicio Fernandes,  o gago,alentava o 

estomago com os restos mortaes de seu bolo, interminavel provisão, de que boa parte 

fora offerecida, sabe Deus se por amisade, se porfavor, ao compadre Mello. 

 Este dormia ainda, qundo Simplicio ás 6 horas da manhã sahiu para a sua casa. 

Para não acordal-o exogitou um meio que lhe exprimisse o seu adeus. Foi metter-lhe 

entreos beiços o ultimo bocado de codea requeimada, que ainda lhe ficara na mão. 

 E feito isto veio com Deus; e passou tres dias a contar aos amigos a galant 

historia do fantasma. Ainda bem que assim fez. D’outra sorte não m’a liam hoje. Porque 

eu não imagino nem invento. E Simplicio Fernandes era preciso que vivesse hoje para 

lhes contar. 
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GONÇALVES, Júlio. Aventuras de um Simplicio: “Um Jesuíta”. Illustração Goana, n. 19, 

p. 5-10, 1866. 

II 

 Aos 25 de novembro do anno do senhor de mil oitocentos e vinte e nove, na 

nossa velha cidade de Goa,  devia ter lugar, como sabem, a festividade da 

bemaventurada Catharina, nossa padroeira, desde que esse dia havia saido  tão 

propicio ás armas portuguezas na conquista de Goa, tão admiravelment effectuada pelo 

valente guerreiro que Luiz de Camões devia de chamar depois o Albuquerque  terribil, 

e que devia morrer, na propria phrase daquelle vice-rei = mal com o povo por amor do 

rei e mal como o povo por amor do rei. 

 A festividade religiosa, que era, poderei bem dizer, ao mesmo tempo uma festa 

nacional, celebrava-se já então, como até hoje , n’essa notavel capella, que hoje vêmos 

situada no local, onde outr’ora se achava, segundo algumas notass historicas m’o 

dizem, a antiga porta da ribeira. 

 Com a tropa que n’esse dia desfilava para a capital inruinada do oriente de Vasco 

de Gama, marchava tambem o então batalhão dos artilheiros, á postar-se no lugar de 

costume, proximo da capella. 

 Dois dias ante d’essa data um desconhecido pedia ser admitido a sentar praça 

entre os artilheiros, e tendo sido attendido na sua pretenção, na guarda de honra que 

se dirigiu a Goa, marchou tambem o novo soldade, que apenas disse chamar-se Manuel 

de Jesus. 

 O povo corria  em bandos á festa de Santa Catharina. De todos os pontos do 

estado a plebe se dirigia para aquela moderna Palmyra, tão lamentada de seus filhos 

como do mundo, mas que não viu ainda talvez o Wolney que chorasse sobre as suas 

ruinas. 

 Aquelle colosso que altivo fôra  um dia visto nas epochas douradas dos Martim-

Affonsos e Vidigueiras, desabado por terra, depois que -- e bem cedo!  -- o echo  da 

trombeta malfadada lhe soara anunciando a proximidade da sua desdita, já então no 

tempo a que me refiro, não mais era do que o centro deplorável de edificios esboroados 

e desertos que desafiavama queda, e se reduziam a crescentes montões de rebolos 

 Nem uma alma se apercebia vivente naquelle recinto soberbo, que um dia 

houvera que tinha chegado a encerrar dentro de si trzentos mil homens, formando um 
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povo feliz, quanto mais pezada devia ser a mão do fado que o opprimisse debaixo do 

seu jugo. 

 A solidão, porém, reinante n’aquelle deserto cheio de grandiosas tradições, e 

produzindo  um silencio só interrompido pelo piar afflictivo dos moxos, ainda bem que 

em dias marcados se veste de uma gala, alegrada pelo rumor das populações  que 

acorrem, sob um espirito de devoção e perigrinagem, á esses poucos monumentos que 

o tempo nos soube felizmente respeitar e conservar-nos como reliquias dispersas da 

gloria e fé religiosa d’um povo e d’uma nação, que chegou a assoberbar-se  á sombra 

do estandarte sublime que em toda parte levantou, e do alto do qual a victima do 

Gethsemani não duvidou uma vez lançar-lhe a sua benção divina. 

 E o  povo, ia eu dizendo, se apinhava nas ruas, e animava os lugares publicos 

da cidade velha, e se agglomerava junto da capella, onde tinha lugar a brilhante festa. 

Centenas de embarcações demandavam simultaneamente os caes  e os tomavam com 

aperto; e o ruido das carroagens se fazia tambem ouvir ao longo d’aquellas ruas; e os 

sons da musica e dos canticos suaves da igreja, diminuiam sensivelmente a melancolia 

habitual que reinava n’aquella desolada cidade. 

 Entre a gentalha, que apinhadamente  se acercava da capella da padroeira, o 

leitor terá bondade de reconhecer simplicio Fernandes, o gago, seu tão recente 

aconhecimento, que inda  ha pouco lhe pude fazer adquirir. 

 Inttrometido na multidão, e com ella o mestre Simplicio parára também ao pé do 

templo, a olhar attonito e curioso,  em quanto o acto não começava, para o senado e 

diversas corporações veneráveis que ali se tinham reunido; e a seu tempo intrava 

tambem á orar n’aquella ermida curiosa, já tão cançada como tudo o mais que nos resta 

por lá. 

 Se me eu propuzesse aqui descrever o acto ecclesiastico e nacional, não se me 

dava de vos contar uma por uma  as circumstancias todas delle, desde o troar do 

primeiro canhão que saudava á chegada do vice-rei até a ultima oração, que 

murmurasse a devota tardia que se reservasse para o final momento, por melhor 

commodo, e mais folgado culto. 

 Bem longe porém de tal fim, o que eu quero he narrar singelamente um conto, 

que teve o seu principio já depois de teminada a festividade, e quando a cidade 

desamparada, voltara ao estado primitivo de solidão e silencio, que só devia ser 

interrompido outra vez, em dias similhantes. 
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 Acabada, pois, e já  tarde a festividade de S. Catharina a tropa se recolhera aos 

seus quarteis, e se passara revista á gente. D’entre as praças que tinham marchado, 

viera de menos uma. Era a nova praça desconhecida quem havia tão de repente 

desertado. Procurou-se immediatamente por uma escolta que fôra destacada em busca 

do soldado desertor. E a escolta, passados tres dias de pesquizas inuteis por toda a 

parte, voltára sem elle; e não houve mais que lançar-se a nota respectiva de deserção 

nos assentos do regimento. 

 Esses tres dias passara-os Simplicio Fernandes em casa d’um seu amigo de 

Marcella, e na tarde do terceiro, que era 28 de novembro, voltava para sua casa, 

tomando, bem se vê, um companheiro para o longo caminho, para que outra alguma 

aventura o não intimidasse, como aquella que já tive o prazer de levar ao conhecimento 

publico. 

 Mestre Simplicio  viera andando até as ruinas do collegio de S. Roque, que se 

extendia  até a famosa calçada que leva para o mosteiro de S. Monica, situado no alto 

da collina, que ficava sobranceira ao collegio  enorme da celabrada companhia de 

Jesus. 

 O sr. Simplicio ainda se achava  possuido dos maus humores que um bom vinho 

lhe havia abalado, e toldava  sob a influencia da bachica electricidade que trazia  da 

mesa do seu hospitaleiro amigo Bem se vê pois que mestre Simplicio se achava habil e 

prompto para quantas imprudencias lhe suggerisse o seu pouco serio estado. 

 Assim viera, pois, até as ruinas do collegio de S. Roque; e era sol-posto, quado 

viu passear sosinho e cautelos um homem que parecia estar a procurar n’aquellas 

ruinas alguma cois apreciosa. 

 A’ chegada dos dois  festeiros, Simplicio e seu companheiro, o homem que 

exercia atitudes de um phantasma, aproximou-se e comprimentou os dois viandantes 

convidando-os a dispensar-lhe dois momentos de attenção. -- Eles concederam. 

 “Já que pois me fazeis essa graça, disse-lhes então o vulto, dignai-vos de seguir-

me  para um lugar, onde possamos conversar sem sermos vistos”. 

 Escusado he dizer que aqulle homem era o mesmo Manuel de Jesus, que cinco 

dias antes sentára praça na artilharia d’este estado, e dois dias depos desertára do 

corpo, sem que se deixasse incontrar. 
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 Mas quem era esse desconhecido aventureiro, que se appellidava Manuel de  

Jesus? Permitir-me-hão descortinar isto. 

 Manuel  de Jesus Ferreira, era porventura o ultimo membro prescripto d’aquella 

afamada companhia.  que tivera por seu fundador Ignacio de Loyola, e por o melhor de 

seus irmãos Francisco Xavier, esse apostolo magnanimo  que vivêra exemplo de 

santidade e morrêra gloria da religião  e da virtude -- daquella companhia que arvorára 

com o  andar dos seculos  o estandarte da hypocrisia e que erguera suas vistas 

cubiçosas aos dominios de todos os   povos,-- que velava  com Le Tellier á  cabeceira 

de Luiz 14º  moribundo  como velára os  2 Ferrari sobre o berço de D. Sebastião 

nascente para fazer delle um rei escravo de seus  dictames, -- d’aquella companhia 

finalmente que o marquez de Pombal soubera abominar e destruir, descarregando o 

ultimo golpe, e mortal,  sobre aquelle poder immenso que a força de tentar ser grande 

se fizera absurdo, cruel, e impassivel.   

 Simplicio Fernandes accedera com a mais malventurada promptidão  á proposta 

de Manuel  de Jesus. Essa promptidão já começara a assustar seu companheiro, a 

quem lhe restava ainda algum sizo. Teve, porém, de seguir Simplicio ao sitio para onde 

os levava o jesuita desgarrado. 

 O sitio á que chegaram  era um plano aberto entre frondosos arvoredos, que 

escondiam a abertura de um grande subterraneo. A tradição nos conta que esse 

suberraneo communicava por baixo das caserias os dois conventos de S. Roque e S. 

Paulo, que os jesuitas possuiam na cidade, e que existia gambém um ramo que levava 

de S. Paulo ao velho S. Domingos. 

 Manuel de Jesus, tendo levado Simplicio e o seu afficto companheiro para 

aquelle subterraneo,  fechando sobre si o alçapão que o occultava, á chave bem segura, 

fêl-os assentar sobre o pavimento que estava humido, mas de uma humidade, que não 

sei porque exquisitice saira aprasivel ao sr. Simplicio. 

 Estava em pleno limbo. O hospedeiro porém dissipou logo as trevas e d’entro de 

um momento o subterraneo  estava iluminado. Tendo feito isto, Manuel de Jesus, 

assentou-se também, e começou pelo modo que se segue o breve discurso para que 

pedira aos dois viandantes sua attenção. 

 “Eu sou, disse-lhes elle então,  eu sou um pobre padre da bemaventurada 

companhia de Jesus, de quem foi aquelle grande convento sobre cujas ruinas me vistes 

passear solitario, e de quem kpela maior parte foram todas as obras gigantescas e 
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monumentaes, que existem e existiram nesta terra, como em toda a parte onde o seu 

braço forte fez valer  a grandeza do seu sominio sacrossanto. 

 “Vós sabeis porque maldoso despotismo o tyranno Pombal, aquelle altivo 

ministro d’el-rei  D. José 1º, perseguiu a companhia dos santos padres até extinguil-a. 

A maior parte dos meus companheiros foram presos, e d’entre os poucos que puderam 

escapar  o mais moço de todos sou eu, que me refugiei em terras extranhas e andei a 

pedir o auxilio de alguns povos que assim como acolheram os jesuitas a exemplo de 

Portugal, os repelliam igualmente ao brado do despota, que um capricho insolito 

collocara atraz do throno dos portuguezes. 

 “Vivi miseravel, e não ousandio pôr termo aos meus dias, que havia jurado 

dedical-os ao serviço da religião e da fé, vim a este paiz, disfarçado e de modo que não 

me fosse metter nas garras dos maus. 

 “Sentei praça no batalhão de artilheria, e n’outro dia marchei com aquelle corpo 

para a festividade da martyr Catharina...... 

 -- Um! he o senhor! -- atalhou Simplicio que me parece começára apenas a 

perceber estas ultimas palavras -- andavam-no procurando por cá.. 

 “Será e não me podiam achar; porque não chegavam á este esconderijo, onde 

vós, meus amigos, passareis a noite melhor que em qualquer parte. Deixai-me, porém, 

concluir. 

 “Desertei n’outro  da guarda de honra, que veiu assistir á festividade, e vim 

aciytar-me nestes sitios. Não sabeis porque? 

 “Os meus irmãos da companhia, bem  o sabem todos, adquiriram fortunas 

consideraveis,  e nos seus ultimos annos, quando lhes soou a voz  do seu destino, 

esconderam immensos thesouros, que devem existir bebaixo destas ruinas que eu 

empreguei tres noites, felizmente allumiadas por um luar claro, em explorar. 

 “Sei o segredo de desenterrar esses pesados cofres, e quero vêr se posso assim 

remediar as necessidades dos ultimos dias que me restam. Se me ajudaes em mais 

algumas excursões, á vós que eu tomei tão de boa mente para meus confidentes , dar 

vos-hia parte do thesouro que descobrisse, e mais ainda, ensinar-vos-ia o segredo de 

os achar, se.... se guardasses fielmente o meu”. 

 A ambição começara a roer as entranhas dos dois infelizes que um momento 

aziago conduzira á um laço, como veremos. A historia dos thesouros, fazendo-lhes 
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lembrar a tradição que confirmava o dito de Manuel de Jesus, os havia ligado de tal 

modo ao aventureiro que demandava os seus serviços. Ficaram, pois, ali. 

 A’ meia noite sahia do subterraneo o disfarçado discipulo de Loyola, a percorrer 

as ruinas de suas casas com um de seus hospedes. O outro ficava a guardar a 

habitação. 

 Dois dias foi sito. No terceiro o padre levou comsigo tão somente o companheiro 

de Simplicio, e este como mais corajoso ficou de sentinella no esconderijo. Os dois 

exploradores haviam tomado os instrumentos  necessarios  para uma exhumação. 

 Tudo preparára  d’antemão aquelle perdido Symbolo da corporação memoravel 

que se quedára. 

 “Deus seja comnosco, disse elle, abraçando Simplicio e despedindo-se, -- ore 

por nós, meu irmão, e por si, que nós o pedimos tambem ao supremo Deus.” E saiu com 

o seu companheiro que se chamava Henrique de Souza. 

 Manoel de Jesus e Henrique de Souza pararam ao sopé de uma cruz alta e 

magestosa, que parecia ser de ha quatro seculos e era toda d’uma  só pedra. 

 O jesuita ajoelhou a orar junto d’essa cruz; e seu companheito contemplava 

silencioso aquella obra veterana, velho penhor de antiguidade, que nos ficava ali. 

 Erguera-se apenas o padre; ouviu-se repentinamente um tremor de terra, que 

assustou Henrique. A cruz veneranda desabou logo, e debaixo della viu-se um grande 

caixão  de cobre erguer-se para fora da cavidade. O jesuita tirou uma chave, que trazia, 

e abriu. Continha dinheiro em oiro e ricas pedras, que fascinaram os olhos de Henrique 

de Souza. 

 Mas os jesuitas se lhes convinham obreiros que os ajudassem, não lhes 

convieram nunca testemunhas que os compromettessem. A tradição, que á Simplicio 

falara  dos thesouros soterrados da companhia, não lhe havia lembrado os esqueletos 

de muitos infelizes, que haviam perecido ás mãos  dos filhos degenrados  da igreja, e 

dsapparecido nas paredes de S. Roque e de S. Paulo. 

 Por isso, quando Manoel de Jesus ensaiou-se com o caixão nos hombros e pôde 

supportar o seu peso, Henrique de Souza, assassinado por elle, que não queria deixar 

essa testemunha no mundo que o devia perseguir, era atirado cruelmente para a 

cavidade donde saíra o caixão; e á uma 2 ª oração a cruz se erguera e se consolidára 

como d’antes. 
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 E o assassino  com o caixão sobre os hombros desappareceu; e nunca mais se 

houve saber delle. 

 E Simplicio nesta crise fatal, tendo esperado debalde os excursores, invocou 

Deus, que o pôz fora do sbterraneo. Mas não obteve saber nada do amigo, que perecera 

victima de uma imprudencia, que ainda bem que não chegou a victimal-o  á elle tambem. 

  Trinta e sete annos são passados por cima deste acontecimento, de que a 

justiça, tendo tido suspeitas, nunca pôde dertificar-se. 

 E o mundo continuou o seu caminho como até ali. 
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III 

1º 

 He agora um conto simples, que não cançará a paciencia dos meus ledores, se 

ainda a tiverem  para dispensar á paginas despidas de todo o entremeio dos episodios, 

maus de se lerem, peiores ainda de se contarem, quando fallece humor para tanto. 

 Era uma monção pequena de Moçambique á Goa. Com feliz viagem haviam 

chegado embarcações costeiras de zanzibar, trazendo cartas e notícias dos que por lá 

vivem e do que por ali vai, que nos diga interesse. 

 D’entre as cartas que tinham vindo, uma era sobescriptada á Simplicio 

Fernandes, mestre alfaiate, reisdente na de cidade de Nova Goa. Era um desses 

acontecimentos tão raros, que omestre Simplicio logo lhe palpitára ocaração de alegres 

esperanças de uma feliz noticia. 

 O eximio official da agulha abrira precipitado a carta, lera-a ainda mais 

precipitadamente, e soltara um profundo suspiro, que mais houvera parecido o lento 

respirar de quem se acha longo tempo suffocado. 

 Ao suspiro succedera a prompta licenciação dos operarios da officina, o 

vagaroso incerramento de todas as janellas da casa, e por fim um chamamento 

desalentado do mestre pela sua esposa. 

 Á voz do alfaiate, sua mulher apparecêra, baixinha e magra, de meigo porte, 

olhar vivo, e um todo bemfeito, d’uma feitura que déra alarme em toda a alfaiataria 

contemporânea, e a que mais de uma vista fidalga não deixára de se dirigir, 

innocentemente talvez. 

 O mestre se communicára em breves termos com sua esposa, que tendo 

recebido delle a importante noticia, que rezava a carta, fôra-se, mas com algazarra 

lagrimal que melhor soára um momento depois, ao qual som a visinhança depertada e 

indagadôra, como tambem promptamente sensivel, officiosa e cortez, accorrera com 

muita pressa á casa do mestre. 

  Mas que queria dizer tudo isso? Saber-se-ha. Continuemos entrementes a nossa 

narração. 
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2º 

 Os contados mezes de um luto que o mestre tomou, haviam passado 

desapercebidos. Mestre Simplicio andára absorto em preparos de uma viagem; e em 

momentos de vagar, resmungava comsigo alguma coisa. 

 “Trezentos mil cruzados! -- dizia elle --  é uma alegre fortuna, não achas, 

Guilhermina? Bem haja na outra vida o nosso bom tio, que nos contemplou nesta 

miseria! Na verdade, estar a gente toda a vida agarrada á agulha e ao pano, para ter 

algum pouco de arroz, que dê o sustento indispensavel!..... Em fim, Deus ollhou-nos,  e 

uma melhor sorte nos espera, e .....” 

 E a srª D.Guilhermina não respondia. De costas para o marido, entretinha-se  em 

pentear-se e em dar cata aos piolhos que lhe saissem sobre o pente. 

 Ora façamos côro com as reflexões do sr. Simplicio. Effectivamente, trezentos 

mil cruzados, excellente pechincha era para quem como mestre Simplicio, pouco 

possuia em metal. Todavia esse rico thesouro ainda ficava por impalmar, correndo para 

além de não pouco temerosos mares, dos quaes as negras procellas mais de um 

desastre têem causado. 

 Pouco ou muito, pois que o mestre queria dinheiro, o dinheiro-rei que tanta coisa 

tem feito e terá de fazer neste bom mundo, era forçoso imbarcar.  

3º 

 Entre longos aprestos e crescentes ancias, lá se fôra onegrejante inverno. A 

nossa barra, possuindo a melhor das defesa que a natureza nos deu para o decurso do 

tempo que os aguaceiros nos inregella, abrira-se por fim já, e solemnemente correra por 

cima  do velho banco  a imponente espada do S. Lourenço de Linhares. 

 Apos barcos e barcos  e no fim de longos mezes, haviam entrado no porto de 

Nova Goa  os brigues, que em monção grande deviam velejar para a Africa oriental. 

 Carregados do pouco que ha de appetecivel aos nossos irmãos indo-africanos, 

tinham erguido ancora os viageiros brigues. Mestre Simplicio Fernanddes imbarcara 

finalmente. Um fagueiro vento o levara, seu caminho. Deixemol-o ir e se possivel he, 

acompanhemo-o com a iamginação. 
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 Fôra-se e chegára com tão feliz viagem, como não fizera ninguém. Deitava o pé 

em terra (e não me disseram  se foi o direito ou o esquerdo) entre cortejos de amigos,  

que vinham saudar o ditoso herdeiro do tio Jeronimo (chamava-se  Jeronimo o tio) e 

gozos de admiração e parzer com que olhava extasiado  para a primeira cidade que via,  

fora da sua obscura  terra natal, cidade que elle achára bella de grandes edificios,  de 

cultos senhores, dominando almas intrevadas,  como essas que das trevas têem a côr 

-- os cafres -- cidade aquella em que Simplicio esperava o gozo dos melhores dias da 

sua vida, graças á paternal justiça de seu tio. 

 Coitado, que se deixava inebriar n’uma esperança assente em ventura illusoria, 

cujo eixo, com pena o digamos,  mão do destino partira bem antes de as felizes ancias 

o levarem  pressurosos a essa boa terra. 

 Custa tanto recordar isto!..... Felizmente o sr. Simplicio é morto, e conto não ir 

renovar-lhe a sua infandum dolorem, com a marração. Contarei. 

4º 

 Em quanto o mestre calculava reclinado sobre o velho canapé da sua casa, 

alguem mais se habilitara como herdeiro de Jeronimo Fernandes. -- O testamento deste, 

que provavelmente era noticiado na carta que Simplicio recebera, desapparecido em 

momentos e muito a tempo, tarde chegára á mão do instituto. A justiça, que muitas 

vezes acha provado tudo reconhecêra o desconhecido como legitimo herdeiro, e lá se 

fôra elle encetar, com o grande expolio, uma brilhante carreira commercial nos Brazes 

de Cabral. 

 E Simplcio Fernandes, longe da patria, n’uma terra extranha e inhospita, e sem 

o menor vintém na mão! 

 Não descorçoára, porém. As esperanças se lhe tinham tirado de sobre a grande 

herança que lhe fugira, achando elle inutil seguir-lhe as pegadas. 

 Depositára então a sua confiança plena nos amigos e patricios que o cercavam, 

e que ao longe da patria são sempre muito bons. Os delle, no rigor da sua posição, 

haviam sabido ser amigos. 

 Um momento crente nas fortunas repentinas  e luxuosas, voltára de novo suas 

attenções  para a doçura  do trabalho, que toda vida provára, e no qual  então punha 

toda a sua confiança, depois que um lance triste o levára á estabelecer o paralello entre 

as riquezas deste optimo mundo.   
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 Amava o trabalho, trabalhava. Qaundo depois voltava ao seu paiz  apresenta-

 me uma nota, que dava: 

 “Por uma béca feita ao juiz C. dentro de uma noite................20$. 

 “Do presidente da camara, por uma capinha de setim 

  lembrada 2 horas ante de um cortejo....................................3 libras 

 “C.P. quando lhe forrei  o caixão a um defuncto.....................25 cruzados 

 E assim continuava a nota. Poucos mezes de trabalho, bem pago felizmente, 

dera-lhe um capital que podia attenuar bastante as necessidades de sua familia. E com 

esse capitalsinho veiu procural-a. 

5º 

 Em um dia de outubro batia a porta da sua casa. Viera abrir-lh’a um militar de 

barbas. que trazia as divisas de sargento. 

 -- Minha mulher! pergunta espantado Simplicio. 

 “Sua mulher! -- corresponde o militar ainda mais espantado. 

 -- Sim, a minha Guilhermina que mora aqui. Pois não é esta a minha casa? 

 “De certo que não é, vá-se com Deus. 

 --V.mce. manga commigo? Esta casa não é minha! 

 “Nem a casa é sua, nem... nem quero mais dar-lhe ouvidos. -- E fechara sobre 

elle a porta. 

 Mestre Fernandes estava desorientado. Não se assustara, com tudo e tivera a 

paciencia de inquirir e indagar as coisas. 

 Viera por fim de contas, a saber que sua innocente esposa, descuidosa do pão 

do dia, e mais entregue ao atavios que a realçavam, vendera um a um os moveis, depois 

a casa, despendera o preço de tudo isso, e passara a servir de ama de leite ao filho de 

um cirurgião do corpo, serviço que em breve tempo lhe cessara, vivendo ella á mingua 

fora da capital. 

 Afflicto masi pelas desventuras da esposa,  do que pelas suas imprudencias, 

correra a procural-a e conseguira reunir-se-lhe; e em pouco tempo anullava a venda da 
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sua casa, despejara della o intruso hospede, restabelecera  inteiramente a sua vivenda, 

e tornara a abrir a officina aos seus bons freguezes. 

6º 

 Acresce um facto, que testemunha a actividade e honradez  provada de mestre 

Simplicio. 

 Era uma vez uma velha que morrera (isto foi no Ibo) intestada, dispondo  

vocalmente  d’uma grnade fortuna para um creoulo que tinha. 

 Antes que a arca dos mortos cobrasse o expolio, era preciso que o pobre creoulo 

o puzesse a salvo. Assim se fez e elle pediu a mestre Simplicio, para que lhe fosse 

tomando conta no que mandasse. 

 Um carreteiro trouxera uma carteira, que ficara aberta. 

 O mestre não fez abalo; deixou ficar a carteira, e depois de o carreteiro se ter 

retirado, fecho-a, tirou-lhe a chave, sem querer saber o que continha. 

 Em o creoulo voltando, contara-lhe o caso,  surrindo-se, fôra este examinar a 

carteira, e Simplicio então vira que a caixa continha dinheiro em oiro. A fidelidade com 

que se portara lhe fazia  receber por mãos do seu amigo, um innocente premio de cem 

moedas, das mais amarellas que tinha visto. 

 Tambem  vinha consignada esta quota nos apontamentos dos seus ganhos. 

 “Aqui está, -- dizia elle comsigo, igualmente assentado sobre o canapé que 

reividicara, e tendo acabadorde ordenar alguma curiosidade, -- isto é o fruto do 

meutrabalho. O trabalho tem sido a minha vida e  o meu sustento. O trabalho é ao 

presente toda a minha ventura. O trabalho hade ser a melhor das minhas recompensas 

neste mundo. Quem me poderia apresentar outra alguma riqueza, tão preciosa como 

esta? 

 --Eu! -- atalhou um amigo que nésse momento entrava. 

 “Onde está, pois, essa riqueza? 

 -- Na honra!... 

 Os dois amigos abraçaram-se, e se mirraram pelo funda daquella vivenda. 

              

                                                      J. Gonçalves 
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