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Uma História de Ópio
Cristina Alves

Resumo: A autora procura contribuir para a reflexão sobre o fenómeno da
toxicodependência, a partir de dois casos históricos. O primeiro pertence à história

individual. É a história de um toxicodependente, opiómano, Camilo Pessanha
(1867-1926), um dos maiores poetas do simbolismo europeu. A segunda é a
história de um povo, o chinês, e das duas guerras (1839-1942 e 1856-1860) que

uma droga, o ópio, provocou. As histórias a que se recorre para reflectir estão
ligadas, não só pela proximidade temporal, como pela física ou geográfica.
Palavras Chave: Guerras do Ópio; Simbolismo e opiomania (Camilo Pessanha)

Resumé : L'auteur cherche à faire réfléchir sur le phénomène de la toxicomanie,
en partant de deux cas historiques. Le premier concerne l'histoire individuelle

d'un toxicomane opiomane Camilo Pessanha (1867-1926), un des plus grands
poètes du symbolisme européen. Le deuxième est l'histoire d'un peuple, le
peuple chinois et les deux guerres (1893-42 et 1856-1860) qu'une drogue,

l'opium, a provoqué. Les récits que l'on a utilisé pour réfléchir gardent un
rapport, pas seulement par la proximité temporelle, mais aussi par la proximité
physique et géographique.

Mots Clé: Guerres d'opium; Symbolisme et opiomanie (Camilo Pessanha)

Abstract: The author tries to think about the addiction phenomenon, based on
historical situations. The first concerns the biography of an addict, Camilo
Pessanha (1867-1926), opium-smoker and outstanding poet of European

Symbolism. The second is the history of the Chinese people during the two
opium wars (1839-1942 and 1856-1860). These histories are connected by
temporal and physical or geographical proximity.

Key Words: Opium wars; Symbolism and opiomania (Camilo Pessanha)

A História tem muitas histórias individuais e colectivas para

contar relacionadas com o ópio. Fui à história individual, a
do poeta Camilo Pessanha, procurar dados para reflectir so-

bre um tema, que, há cerca de século e meio, passou a

fazer parte, com as Guerras do Ópio, das preocupações
constantes da humanidade. Fui à história colectiva, a da

China, procurar dados que me permitissem ligar a história

individual do poeta Camilo Pessanha, à sua circunstância,
com o objectivo de alargar tanto quanto possível o âmbito

desta reflexão, que se realiza num tempo, o presente, com

questões e características próprias.
Assim, a primeira parte deste artigo será dedicada ao poeta

simbolista opiómano Camilo Pessanha. A partir da sua bio-

grafia, sobretudo literária, procuram-se pistas para compre-
ender o mundo mental de um toxicodependente e, também,

indícios, para uma classificação social sumária de alguns

dos principais tipos de toxicodependentes. É minha intenção
abrir algumas das gavetas nas quais estamos habituados a

arrumar/catalogar o toxicodependente. 

A segunda parte será dedicada a situar o poeta opiómano
na estrutura espácio-temporal que o enquadra: a China da

sua época, mas também a do passado recente que a expli-

ca, a saber: as Guerras do Ópio, que travou, numa primeira
fase, com a Grã-Bretanha e, numa segunda, como as forças

aliadas ocidentais. A China envenenada será o segundo

motivo de reflexão. Nesta nova fase, preocupa-me o fenó-
meno da toxicodependência, mas visto pelo lado da circuns-

tância, que o poderá favorecer ou, pelo contrário, inibir.

1 - Um caso individual de ópio 
e a figura do Toxicodependente 

Seria fácil começar este artigo com uma série de juízos de

valor mais ou menos maniqueístas, com pretensões à uni-

versalidade. Assim, não custava nada definir o toxicodepen-
dente como um drogado, ou seja, um indivíduo desprezível,
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um dos maiores poetas do simbolismo europeu para re-

flectir sobre a situação do toxicodependente.
Os tempos, entretanto, mudaram, mas um grande poeta,

por definição, expressa sentimentos perenes e, como qual-

quer outro grande artista ou pensador, escapa ao desgaste
de cronos.

Pretendo ler o poeta através da sua poesia, excepção feita

a alguns dados biográficos necessários para revelar a sua
circunstância.

Camilo Pessanha nasceu em Coimbra em 1867, já as

Guerras do Ópio haviam terminado, se bem que a polémica
que levantaram tenha perdurado até aos nossos dias. Em

1884, concluiu o curso dos liceus em Coimbra e, em 1891,

o curso de Direito na mesma cidade(1). Durante os seus
tempos de estudante publicou algumas poesias e crónicas

na Gazeta de Coimbra e no Novo Tempo de Mangualde. Em

1893, o Diário do Governo abriu concurso para professores
do liceu de Macau. Camilo concorreu e foi nomeado profes-

sor de Filosofia. Chegou a Macau em 1894. 

Até à data da sua partida, sabe-se, o que pode ser verificado
pela leitura da sua obra prima, a Clepsydra (1995), que o

poeta teve pelo menos dois grandes desgostos, o primeiro

ficou a dever-se ao facto do seu pai, Francisco António de
Almeida Pessanha, não ter casado com a sua mãe, Maria do

Espírito Santo Duarte Nunes Pereira, por causa da sua con-

dição humilde, embora tenha vivido com ela até à morte.
O filho ressentiu-se da situação, chamando a atenção para

o sofrimento da mãe (note-se que eram outros tempos e

mentalidades) que, segundo a tradição popular chinesa,
vagueava, qual alma penada, depois da morte, por causa

do pai não a ter feito mulher legítima. Assim, diz-nos:

Ó minha pobre mãe!…Não te erguas mais da cova.

Não venhas mais ao lar. Não vagabundes mais,
Alma da minha mãe… Não andes mais à neve,

De noite a mendigar às portas dos casaes (p.101)

E ainda no mesmo poema ficamos a saber que o sofrimento

da mãe e o seu estado de impureza acabam por ser assu-
midos e interiorizados pelo próprio poeta, que questiona: 

Quem polluiu, quem rasgou os meus lençoes de linho
(ibid.)

fraco, mole, amorfo, que se deixa dominar absolutamente

por uma paixão negativa, cujos  traços fundamentais são a
sua dependência física e psíquica face a uma substância

que não controla, o que tem como consequência, a mais ou

menos longo prazo, a desinserção do indivíduo do meio e,
num último momento, caso a libertação desse mal não

venha a ser possível, a sua própria destruição. Esta é uma

posição negativa face à toxicodependência, a que vê a
droga como algo de mau e o indivíduo que a consome como

um pobre diabo, um miserável, digno de pena, de desprezo

e exclusão, ou, na melhor das hipóteses, de tratamento.
Há, ainda, uma posição mais negativa face à toxicodepen-

dência. Aquela que, com razão ou sem ela, diaboliza o

toxicodependente, a que encara a toxicodependência, e toda
a actividade que lhe anda associada, como um crime. E se é

verdade que, a droga, pode desencadear a agressividade e

a sua dependência, conduzir a crimes, sobretudo de natureza
económica, como o roubo e até o assassínio, e nessa altura

a sociedade tem mesmo que tomar medidas para proteger

os cidadãos dos agressores, também não é menos digno de
registo o facto de grande parte dos toxicodependentes não

revelar agressividade, a não ser para com eles próprios.

Há que não esquecer que todo o fenómeno da toxicode-
pendência apresenta um risco enorme para a saúde pública,

sobretudo a partir do surgimento de doenças como a SIDA.

Se não me custava nada definir o troxicodependente pela
negativa, como um doente, ou como um criminoso, tam-

bém não seria difícil avançar com juízos de valor inteira-

mente positivos face ao fenómeno da toxicodependência.
Podia defender, na esteira do mais puro liberalismo, que

cada um tem a liberdade de fazer aquilo que quer, desde

que não incomode os outros e, por isso, cabe exclusiva-
mente ao toxicodependente decidir sobre a sua conserva-

ção ou destruição, uma vez que é um ser igual aos outros

e perfeitamente normal. Ou podia tomar uma atitude ainda
mais positiva e defender que a toxicodependência é uma

postura, um estilo de vida, que depende de uma ideologia,
esta vale tanto como qualquer outra e, por isso, devemos

aceitá-la, não fazendo mesmo mais do que a nossa

obrigação, se nos quisermos mostrar como seres
tolerantes, num mundo aberto, onde tudo é relativo e vale

mais ou menos o mesmo - leia-se nada!

Não defendo nenhuma das posições maniqueístas, có-
modas, que apresentei. Assim, escolhi o caso histórico de
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E é precisamente por causa desta vontade de seguir agar-

rado ao sonho, que a rejeição de D. Madalena acaba por não
ter um peso decisivo, a não ser para o fragmento da sua alma

humilde e canino. Para os outros fragmentos, preenchidos

pelo sonho, é o ideal que prevalece, como se pode ver  em :

Se andava no jardim,

Que cheiro de jasmim!
Tão branca do luar!

Porque entristeço assim?…
Não era ela, mas sim

(O que eu quiz abraçar),

A hora do jardim…

O aroma de jasmim…

A onda do luar... (Ibid., p. 130)

A mulher concreta, real, palpável, esbarra inevitavelmente,

com a do sonho fugaz do poeta, que ele apenas capta
por um breve instante, como a tonalidade da hora do jar-

dim, ou o aroma rápido e sempre à beira da morte do jas-

mim, ou ainda, aquela luminosidade condenada ao desa-
parecimento, ou, pelo menos, à não repetição do tom que

só existe na mente do poeta.

Os amigos elogiavam-lhe o espírito belo e enalteciam-lhe as
virtudes quixotescas de perseguir um sonho, com o olhar

doente e corpo de cadáver, ou melhor, de fantasma, o que

só o tornava mais romântico, pois eles nesses traços liam,
menos a influência do ópio, do que a manifestação de um

espírito nobre, comprovada pela relação com o seu cão pre-

ferido, o Arminho, testemunho da alma boa, pura e simples
do poeta - pois segundo pensava (e pensa) grande parte

dos nossos compatriotas, quem gosta de animais, especial-

mente de cães, não pode ser má pessoa.
Porém, os que não gostavam dele usavam uns adjectivos

muito menos simpáticos quando se lhe referiam, como por
exemplo, José de Carvalho e Rêgo em Figuras d'outros tem-

pos (1994), que o define como inteligente e excêntrico, e

chama a atenção para o facto de ter passado a ilegitimidade,
que aparentemente o fazia sofrer, ao seu próprio filho, que

tratava por "macaco". Possuía uma vaidade incomensurável

considerava toda a gente burra e ignorante, sendo muito
distraído e, ao mesmo tempo, concentrado apenas no 

Um outro desgosto sofrido foi a paixão não correspondida

que alimentou, nos seus tempos de faculdade, por D. Mada-
lena Canavarro, rapariga muito bonita e distinta, que atraía

então as atenções dos seus colegas e que não só não lhe

ligava, como fazia troça dele. Pois parece que o poeta era
bastante feio, já que era muito peludo e magro. Em Um

RETRATO, Camilo descreve-se a si mesmo como tendo um

olhar humilde e uma alma canina (p. 125). Ora apesar de não
se ter devotado ao celibato, D. Madalena acabaria por lhe vol-

tar recorrentemente ao pensamento canino, como se pode

ver pelo seguinte poema:

Ó Magdalena, ó cabellos de rastos,

Lirio polluido, branca flôr inutil
Meu coração, velha moeda futil,

E sem relevo, os caracteres gastos (p.86)

Não é difícil concluir que se tenha sentido traído pelas duas

mulheres realmente importantes na sua vida, primeiro a mãe,

depois a sua paixão juvenil. Mas, de qualquer modo, esses
desgostos não justificam, por si só, o apego à droga e, mais

especificamente, ao ópio. A sua falta de apoio social à par-

tida, pelo facto de ser ilegítimo, é contrabalançada, por uma
boa aceitação em Macau. No Liceu foi professor de várias

disciplinas, chegando a ser nomeado reitor interino em 1925,

embora tenha desistido do cargo, ainda no mesmo ano, por
motivos de doença. 

De resto, viria a morrer em 1926.

Além da sua aceitação como professor, foi advogado,
conservador do Registo Predial, juiz substituto do Tribunal

da Comarca, auditor dos Conselhos de Guerra, vogal da

Assistência Judiciária, etc.
Em Macau era distinguido, tanto por amigos, como por

inimigos. Amigos como Sebastião da Costa (1997) descre-

veram-no como um romântico de espírito belo (p.196), que
gostava muito de discutir ideias, sobretudo debaixo da

influência do ópio. Este dava-lhe, segundo acreditava, âni-
mo, fogo, inteligência. Para os amigos ele era um sonhador

de olhos postos na sua quimera, versão com a qual o poeta

inteiramente concorda: (Clepsydra, 1995).

Deixai-me chorar e beber mais

Perseguir doidamente os meus ideaes,
E ter fé e sonhar - encher a alma (p. 82)



Tomae o meu cérebro mole

[...]
Meu pobre cérebro inconsequente  e doentio (p. 116) 

Nesta construção sobre si próprio, ele é o doente, o mole, o
fraco, o verme ou uma alma inofensiva, como nos comunica

num dos seus poemas mais conhecidos:

Eu vi a luz em um paiz perdido.

A minha alma é languida e inerme.

Oh! Quem podesse deslisar sem ruido!
No chão sumir-se como faz um verme. (p. 75)

Assim, se perguntarmos ao poeta opiómano o que pensa
sobre si mesmo, ele terá pelo menos três respostas possí-

veis para nos fornecer, consoante o estado de espírito. 

A primeira é que tem uma conduta normal e própria de um
sonhador. Persegue um ideal e a droga é o instrumento que

lhe permite o acesso ao seu mundo de sonho. O Ópio

funciona aqui como um meio salvador para aceder a uma
realidade diferente daquela que o rodeia, é a chave de

acesso a um mundo mental, abre o caminho à deslocação,

à viagem. A segunda é a vitimização face às circunstâncias,
primeiro pessoais, da sua infância e adolescência, mais

tarde sociais, vive prisioneiro de um mundo que rejeita. Nesta

segunda versão, a droga funciona como meio salvador, pos-
sibilitador da evasão a condições que, se o poeta estivesse

lúcido, seriam intoleráveis. A terceira leitura é aquela em que

o poeta se apresenta como um espírito fraco e doente, onde
o ópio aparece, não como instrumento para aceder a uma

realidade melhor, ou meio de salvação de um mau fado pes-

soal e social, mas como meio de destruição, a que uma alma
doente recorre para calar a sua certeza de se saber sem

forças e condenada.

A sociedade tem sido fértil em caracterizações para o
toxicodependente. Estas, geralmente são maniqueístas e

acabam por contribuir pouco para a compreensão do fenó-
meno da toxicodependência. Pecam por limitação. No entan-

to, se as tomarmos em conjunto, talvez possam fornecer uma

classificação social sumária dos tipos mais frequentes de
toxicodependente, o que tem a vantagem de poder contribuir

para uma visão de conjunto sobre o fenómeno da toxico-

dependência, centrado no toxicodependente:
• Doente físico , já que as drogas e, sobretudo, o ópio,

que lhe interessava, era, enfim, uma verdadeira contradição

(p. 88). E remata a sua descrição de Camilo Pessanha
dizendo, que morreu novo, com 59 anos e  não fazia:

(…) vida europeia nem chinesa, quase que vivia do ópio,
que o foi arruinando a pouco e pouco. Pele e osso, era

apenas o seu espírito que vivia ainda lúcido e, por vezes

brilhante. Mas até ao último momento foi sempre irreve-
rente e sarcástico (p. 89).

O próprio Camilo Pessanha, na Clepsydra confirma este
lado menos solar do seu espírito em muitos dos seus

poemas, onde se pinta como um inadaptado, que vive em

estado de revolta constante, sentindo-se um verdadeiro
prisioneiro, num mundo em que não escolheu viver:

Coração, quietinho, quietinho!
Porque te insurges e blasphemas?

Pss…Não batas…Devagarinho…
Olha os soldados, as algemas.(p. 93)

Além da revolta, oscila entre ver-se como alguém que tem
uma conduta adequada à persecução de um sonho e que,

por isso, merece a seus próprios olhos, uma apreciação

positiva e uma vítima de um mundo hostil, pose que lhe
suscitou rasgos de revolta passiva e de profundo desâ-

nimo, como em:

Nem quero proseguir,

Trilhar novos caminhos,

Meus pobres pés dorir,
Já roxos de espinhos. (p. 91)

Ou ainda:

Porque o melhor, enfim,
É não ouvir nem ver…

Passarem sôbre mim

E nada me doer! (p. 127)

Na sua faceta vitimizante considera-se fadado por um mau

fado. No entanto, Camilo Pessanha tem ainda um outro
modo de se ver a si mesmo: 
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desde a Antiguidade  é usado no tratamento de doenças.

Em certos países da Ásia Central, como o Turquemenistão
(ver o interessante artigo de Nina Kerimi, 2000), foi utilizado,

desde tempos recuados, especialmente por via oral, como

alívio para os sintomas de todas as doenças;
• Doente mental, ou com desordens do foro psiquiátrico, a

partir do séc. XX e das leituras anglo-saxónicas do fenómeno,

o toxicodependente utiliza a droga para silenciar um sofri-
mento profundo, muitas vezes fruto de neuroses (como an-

gústias, fobias, depressões), ou de psicoses, onde as subs-

tâncias tóxicas entram como justificação para representações
delirantes, outras vezes o sofrimento é provocado pela

dependência física e psíquica que a droga criou no indivíduo

e, portanto, pelo facto de ter perdido a sua liberdade. Assim,
para estas correntes medicalistas, a toxicodependência é a

face visível do sofrimento que certas pessoas sentem e pro-

curam adormecer, quando ingerem ansiolíticos, anti-depres-
sivos, etc. Por isso os toxicodependentes, antes de mais e

segundo esta perspectiva, precisam de ser tratados e ouvi-

dos, preferencialmente por quem entenda de desordens psi-
quiátricas e esteja aberto a mundos psíquicos diferentes,

possuindo, como tal, uma capacidade de escuta generosa,

já que os pacientes precisam de muito tempo para se cura-
rem e do contacto com vários espaços e tipos de pessoas;

• Um hedonista, que procura nas drogas apenas o puro

prazer ou os efeitos euforizantes que estas produzem.
Hoje assiste-se, por exemplo, a uma tendência entre a

juventude para consumir drogas nas suas noites de lazer,

quando vai dançar às discotecas. Este fenómeno tem raí-
zes fundas na história de todos os tempos: os bacanais e

orgias gregas e romanas são exemplo disso;

• Um criminoso, que é agressivo e vive num submundo,
geralmente urbano, rodeado de pequenas e grandes má-

fias, cometendo crimes, sobretudo de natureza económica,

para alimentar os seus vícios;
• Uma vítima, habitualmente um ignorante e um desfavo-

recido da sorte social, que é manipulado pelos interesses
económicos de gente pouco escrupulosa, os traficantes,

que obtêm lucros chorudos à custa da miséria alheia;

• Um inadaptado, que tem uma doença social específica,
porque recusa o mundo em que vive em nome de um so-

nho que não é capaz de concretizar;

• Um ser normal que optou por um determinado modo 
de vida. A toxicodependência, nesta interessante leitura de

Christian Bachmann e Anne Coppel (1991), é vista como

uma conduta. Os toxicodependentes, nas palavras dos

autores, precisam, menos de cuidados médicos e mais de
uma mudança de modo de vida, necessitam de adoptar um

novo projecto de existência  porque  “a droga é um modo de

vida de alto risco que abre o caminho à doença e à morte”
(p. 601). 

Apresentados os tipos, que vistos segundo uma perspectiva

de conjunto, ajudam a chamar a atenção para a complexida-
de do fenómeno da toxicodependência, e voltando a Camilo

Pessanha, o poeta optaria, por certo, e se lhe fosse dada a

oportunidade, não por uma, mas por várias caracterizações,
para descrever a sua situação de ser humano toxicodepen-

dente. Ele seria o doente, a vítima, o inadaptado e na, melhor

versão de si mesmo, um ser perfeitamente normal que tem
uma conduta que se coaduna com a sua vontade de levar até

ao fim o sonho de entrar nesse país perdido, nesse mundo de

quimera que tanto o satisfaz, porque precisamente não existe.
Julgo que, e salvo raras excepções, qualquer tentativa de

reduzir o comportamento toxicodependente apenas a uma

leitura da realidade, ou se se preferir, a uma adjectivação, está
votada ao fracasso, porque os seres humanos não são linea-

res e simples, mas antes construções muitíssimo elaboradas

e complicadas.
Está na altura de perguntar como foi possível  nas descrições

da imagem social de Camilo Pessanha que aqui fizemos, por

meio de citações de figuras que simpatizavam e antipatizavam
com o poeta, que pesasse relativamente pouco o facto de ele

ser opiómano. Mais, os amigos, à época, para lhe demons-

trarem a sua amizade, levam-lhe pequenas quantidades do
melhor ópio que então circulava. E tanto uns como outros o

definiam como inteligente, excêntrico, vaidoso, arrogante,

sonhador, relegando para segundo plano o facto de Pessanha
possuir uma forte pulsão de morte. As suas dependências

físicas e psíquicas do ópio eram traços que não conduziam a

juízos de valor assumidos, o que só é possível de justificar, se-
gundo creio, pelo facto da China ter atravessado um período

histórico em que viveu literalmente submersa em ópio.

II - Uma História Colectiva de Ópio 
e a figura da circunstância

O ópio era usado no Império do Meio para fins médicos

desde, pelo menos, a Idade Média, via mercadores árabes.



seus primeiros direitos territoriais em Bengala, em 1757 e ob-

teve a posse do contrabando de ópio para a China, em 1773.
Sobretudo a partir de 1810 foram introduzidas milhares de

caixas de ópio no Império do Meio, como se pode verificar

pelo quadro seguinte:

A China, o primeiro herói da proibição, como lhe chamam

Christian Bachamann e Anne Coppel (1991), edita cerca
de 40 decretos contra o ópio entre 1729 e 1838. 

Os portugueses de Macau assistiam expectantes à guerra

que se pressentia entre o Império Celeste e a Inglaterra.
Eles que haviam sempre negociado a droga de um modo

discreto e em pequena escala, viam agora os proveitosos

lucros do dito comércio em perigo, por causa dos seus
aliados mais antigos. É preciso notar que os portugueses

consideravam que praticavam um comércio quase legal,

dadas as dimensões reduzidas, como se a legalidade se
pudesse medir pelo volume do tráfico praticado.(3)

A opinão acerca dos ingleses em Macau, à época, não
podia ser pior. Os portugueses consideravam-nos quase

tão mal como os chineses, achavam que eram uns péssi-

mos negociantes, pois misturavam comércio e armas. Alfre-
do Gomes Dias (1993) no seu estudo Macau e a I Guerra do

Ópio cita a este respeito o relatório do Juiz de Direito de

Macau, Rodrigues de Bastos:
Vê-se que o Ópio apesar de ser proibido na China, o seu

O país também utilizava, mas em pequena escala, a subs-

tância para fins hedonistas. O Império do Meio começou a
produzir ópio, em pequenas quantidades, desde 1650. 

No entanto, a maior parte do produto que havia de ser utili-

zado para fumar chegava-lhe por contrabando dos holan-
deses e portugueses. Este negócio paralelo foi crescendo,

à medida que cada vez mais chineses aderiam ao ópio.

Assim, os descendentes do dragão, proibidos de beber
aguardente durante a dinastia Yuan (1271-1368) e de fumar

na dinastia Ming (1368-1644), acabaram por ver vedado o

acesso ao ópio, um substituto muitíssimo venenoso do
tabaco, durante a dinastia Qing (1644-1911). (2)

Em 1729, o Imperador Yongzheng (1722-1735) proibiu o

fumo do ópio, mas não o seu cultivo ou a sua utilização oral
por parte dos camponeses. 

Escusado será dizer que esta proibição levou, sobretudo

os portugueses, a activar um sistema de introdução do
produto na China, a partir da sua produção nas posses-

sões portuguesas da Índia e da China, nomeadamente

Goa e Macau. 
Porém, com o aumento sempre crescente do produto em

terras chinesas, o imperador Qianlong (1735-1796) proibiu,

em 1793, totalmente a importação do ópio e o seu cultivo,
provocando novo incremento no contrabando. A partir de

então a Inglaterra, primeira grande potência mundial, ao

longo de todo o séc. XIX, começou a liderar o comércio e
contrabando de ópio para China, com o objectivo de equi-

librar a sua balança comercial externa. Por motivos exclu-

sivamente económicos, vamos assistir ao maior envene-
namento colectivo da história.

As trocas comerciais entre chineses e ingleses estavam

muito desequilibradas. A companhia das Índias Orientais,
que obtivera o monopólio do comércio com Cantão em

1786, não conseguia, como primeira potência industrial

que era, exportar os seus produtos manufacturados para
o Império do Meio, porque localmente a indústria de

algodão estava suficientemente desenvolvida.
Deste modo, enquanto a China exportava chá, sedas e

algodões para a Inglaterra, os produtos ingleses não tinham

aceitação no mercado chinês, por isso havia que recorrer a
outros meios de equilibrar a balança de pagamentos, como,

por exemplo, o contrabando de ópio.

A oportunidade surgiu com os territórios que os ingleses ti-
nham na Índia. A Companhia das Índias Orientais adquiriu os

82

Quadro 1 - Imports of opium into China during the nineteenth century



83

proferido a seguinte sentença que correu mundo: o ópio

não é mais mortífero do que o álcool.
O passo definitivo para a Primeira Guerra do Ópio (1839-

1842) deu-o o Comissário Imperial Lin, quando mandou

queimar para cima de 20.000 caixas de ópio em Cantão, em
Março de 1839, calculadas no valor de mais de 6 milhões de

libras. O seu ponto de viragem a favor dos ingleses acon-

teceu em Junho de 1840, com a chegada de reforços
militares britânicos e armamento super-sofisticado. Macau,

apesar da rigorosa política de neutralidade seguida pelo

governador Adrião Acácio da Silveira Pinto, que se traduzia
numa aliança sub-reptícia com os chineses, donos da terra

de Macau, aos quais o território pagava foro do chão,

mesmo assim ainda foi acolhendo os ingleses, até que
estes, mediante o crescente descontentamento das forças

chinesas, acabaram por se fixar na ilha de Hong Kong.

Em Janeiro de 1841, numa convenção assinada por repre-
sentantes chineses e britânicos, o império viu-se forçado a

ceder Hong Kong, que se transformou de imediato em porto

franco.
A assinatura do tratado de Nanjing, em 1842, pôs termo à

Primeira Guerra do Ópio e é apenas o primeiro passo para

obrigar a China a aceitar a abertura ao comércio interna-
cional e às influências ocidentais. 

Pelo recurso às armas, a Grã-Bretanha conseguiu a libe-

ralização de mercados, a concessão de ilha de Hong
Kong, a abertura de 5 portos ao comércio internacional, a

limitação das pautas aduaneiras e a livre circulação das

mercadorias na China, além de  uma indemnização no
valor de 6 milhões de libras.

No entanto, só com a segunda Guerra do Ópio (1856-1860)

- e há quem fale de uma terceira, a propósito da ratificação
do tratado de Tianjin - fizeram a Grã-Bretanha e seus aliados

vencer completamente as razões do liberalismo económico.

A partir dos finais da Primeira Guerra, o Império do Meio co-
meçou a oferecer resistência passiva aos demónios estran-

geiros. Todas as medidas diplomáticas e comerciais eram re-
tardadas, de modo a gorar o mais possível os interesses dos

bárbaros. Os britânicos, muito pouco satisfeitos com a situa-

ção criada, aguardavam apenas por um pretexto para voltar
às armas. Este veio a surgir a 8 de Outubro de 1856, devido à

apreensão da lorcha Arrow, uma embarcação que navegava

sob a bandeira inglesa, com um capitão inglês, embora toda
a tripulação fosse chinesa, e que fazia o tráfico da droga entre

tráfico, moderado em Macau, durou quase um século; e o

excesso a que o conduziram os ingleses, o deitaram a perder
com grande prejuízo seu, e nosso em poucos anos, hostili-

zando as costas da China, e forçando portos vedados do

Império, para seu interesse (p.p. 19-20).
Em Macau, o clima geral perante a tensão crescente entre

chineses e ingleses, era de mau-estar. Por um lado, tínha-

-mos na metrópole a mais velha aliança do mundo com os
ingleses, por outro lado possuíamos na Ásia uma relação

única com os chineses. Éramos detentores de um entre-

posto comercial, ao qual aspiraram sucessivamente os
outros europeus. Chegara agora a vez dos ingleses. Estes

haviam feito esforços negociais para ocupar Macau em

1802 e em 1808, que nós diplomaticamente repelimos. 
Entretanto, as proibições chinesas sucediam-se e o con-

trabando não parava de aumentar.

A 1 de Março de 1839 Lin Zexu é nomeado delegado
imperial em Cantão. Na melhor tradição neo-confucia-

nista, chega à província disposto a colocar um ponto final

em tão ruinoso tráfico, do ponto de vista comercial, moral
e político. Como podemos ler no grande historiador

macaense, Montalto de Jesus (1990), Lin dirigiu uma

carta à rainha Vitória, onde a questionava abertamente:
Porque trazeis para o nosso país o ópio que não usais no

vosso próprio país, com isso defraudando os homens dos

seus bens e causando dano às suas vidas? Acho que com
esta coisa tendes seduzido e enganado o povo da China

durante dezenas de anos, e inúmeros são os tesouros inde-

vidos que adquiriste? (p.p. 206-207).
Mas o mais interessante é que os próprios ingleses têm

sentimentos divergentes em relação ao tráfico do ópio.

Por exemplo, o superintendente do comércio inglês em
Cantão, Charles Elliot envia uma carta ao Primeiro Ministro

inglês de então, Lord Palmerston, em que se confessa: 

Se os meus sentimentos pessoais tivessem a menor influ-
ência nos assuntos importantes de natureza pública, segu-

ra e fortemente diria que nenhum homem tem maior abno-
minação pela desgraça deste tráfico forçado que o indiví-

duo que assina este despacho. Vejo pouca diferença entre

isto e pirataria (p. 207).
Também Lord Palmeston concorda inicialmente com esta

posição, o que não significa que, meses mais tarde, quan-

do se decide o orçamento para a Guerra do ópio, no Verão
de 1840, ele, guiado pela atracção do lucro, não tenha



Caminham lentamente, magros e de cabeça baixa, os

membros caídos, os movimentos incertos. Aproximamo-nos
deles e têm a tez de uma palidez fosca e malva. Os olhos

cavos, rodeados de círculos azulados. Se lhes dirigimos

palavra, respondem com uma locução lenta e embaraçada,
ou se estão sob a influência do produto, duma maneira

precipitada e confusa (p. 68).

Mas o comércio do ópio, sobretudo com os britânicos,
começará a decrescer a partir dos finais do séc. XIX, mais

especificamente desde 1890, altura em que as autorida-

des imperais voltam a permitir o cultivo do produto em
terra própria. As plantações concentrar-se-ão especial-

mente nas províncias de Sichuan e Yunan.

Acendem-se os debates internacionais em torno da ques-
tão do ópio. Em Inglaterra cria-se, em 1874, a Sociedade

para a supressão do Comércio do Ópio. Em 1891, o

Parlamento condena o comércio do produto, em 1902 os
reformistas ingleses definem o seu tráfico como moral-

mente indefensável. No entanto, embora o tráfico comer-

cial do ópio seja cada vez menor com a China, o governo
britânico só lhe porá termo em 1946.

Entretanto, no Império do Meio, segundo Antonio Escoho-

tado, podemos dividir o desenvolvimento da política imperial
em relação ao ópio em 3 grandes períodos. O primeiro, de

1729 a 1793, caracteriza-se pela ilegalização das importa-

ções e pelo desenvolvimento da actividade contrabandista; o
segundo, de 1793 a 1842, pela proibição incondicionada,

tanto do uso como do cultivo do ópio e pelo incremento

expoencial da actividade contrabandista, um terceiro período,
entre 1842 e 1890, pela legalização da comercialização do

ópio e progressão do crescimento do consumo do produto.

Quando a permissão para o cultivo do ópio é dada, em 1890,
as importações do produto começam a decair progressiva-

mente, mas o seu consumo não. E por isso, em 1906, a impe-

ratriz Cixi, ela própria uma opiómana, bane o ópio da China,
porque, segundo o édito, os fumadores arruinam a saúde e

empobrecem as suas famílias. São então distribuídas duas
cartas à população, uma indulgente para com os maiores de

60, outra que impõe medidas musculadas aos mais novos,

que devem reduzir drasticamente o consumo do produto.
A população, e sobretudo os mais jovens, aderem em

massa aos novos tempos proibicionistas, organizam-se

comités de vigilância à entrada das casas de ópio, a fim de
afastar os consumidores, impõem-se confissões públicas

Cantão e Hong Kong. A embarcação foi detida, a bandeira

inglesa, à qual a lorcha parece que já nem sequer tinha direito,
arreada, e, no dia 23 do mesmo mês, os ingleses partiram no-

vamente para a guerra sob o comando do almirante Seymour. 

Nesta nova guerra, a Inglaterra teve o apoio de outras
potências ocidentais, nomeadamente da França. Foi aliada

à  França que avançou sobre Tianjin, em Maio de 1858. 

Macau - e os seus principais órgãos de comando, o senado
e o governador, este último era, à época, Isidoro Francisco

Magalhães (1851-1863) - continuou a optar por uma política

de neutralidade. Mas já com outro espírito. O território queria
para si alguns dos benefícios obtidos pelas potências

ocidentais na sequência do desfecho das guerras e, por

isso, em altura devida, também assinou o seu primeiro
tratado não ratificado com a China, em Tianjin, em 1862.

Da assinatura deste e outros tratados guarda o País do

Meio má memória. Chama-lhes os Tratados Desiguais, por-
que foram assinados e ratificados à força. 

O Império Celeste, em Junho de 1858, assinou os Tratados

de Tianjin, separadamente com a Grã-Bretanha, França, Es-
tados Unidos e Rússia. Nestes, concedia autorização para:

os diplomatas ocidentais residirem em Pequim; a criação de

um Ministério dos Negócios Estrangeiros; a abertura de
mais cinco portos ao comércio internacional; a tolerância

religiosa para com as missões cristãs e a permissão dos

estrangeiros circularem livremente no interior do império.
No entanto, e porque os chineses resistiam a ratificar os tra-

tados, as forças anglo-francesas avançaram sobre Pequim, a

corte saiu da capital e o comissário britânico, Lord Elgin, deu
ordem para saquear e incendiar o Palácio de Verão.

Estavam concluídas as guerras do ópio, com a vitória abso-

luta dos aliados, imposta pela força, em todos os seu mo-
mentos, tanto nos de guerra, como nos de aparente pacífico

diálogo diplomático.

O próspero comércio do ópio não parava entretanto de
crescer. Segundo os dados de Christian Bachmann e

Anne Coppel (1991), de 312 toneladas em 1798 passaria
a 2735  em 1838, 5200 em 1860 e 6500 em 1880. 

Calculou-se que, à época, entre 5% a 20% dos chineses

eram toxicodependentes. H. Libermann, citado por Bach-
mann e Coppel (1991), médico militar da armada francesa,

que fez todas as campanhas do Oriente, garantia que um

em dez chineses era opiómano. 
Estes reconhecem-se porque:
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as aguardentes, quando estas ameaçaram a saúde dos

chineses, a dinastia Ming, no Renascimento, havia interdi-
tado o tabaco e os Qing, nos tempos modernos, limitaram-

-se a seguir a tradição, proibindo o ópio. 

Também ninguém esquece que a China, à semelhança de
outras potências mundiais, atravessou um período de grave

desequilíbrio ao longo de todo o século XIX, crise esta agu-

dizada pela interferência sistemática de potências mais pode-
rosas que quiseram e puderam impor o seu ponto de vista.

Assim, a adesão em massa ao ópio no Império do Meio é

ainda (mas não apenas, porque como defendemos anterior-
mente o fenómeno da toxicodependência não se pode reduzir

a uma só leitura) um claro sintoma de que o país atravessava

uma profunda crise, tanto a nível interno, como se pode veri-
ficar pelas constantes revoltas e agitações sociais, como a

nível externo, passando os descendentes do Dragão a funcio-

nar como joguetes/vítimas de poderosas forças económicas
internacionais que não conseguiam controlar.

A questão que se coloca agora é a seguinte. Não teria havido

maneira dos chineses escaparem, pela adopção de uma
outra filosofia face ao ópio, pelo menos da crise externa? Hoje

a resposta parece óbvia, sim bastava que se tivesse adop-

tado uma filosofia semi-proibicionista, mais moderada, talvez
próxima da tendência que defendia a legalização das impor-

tações com restrições. Ora não foi isso que sucedeu, porque

os tempos também não estavam maduros para a defesa de
filosofias moderadas.

As consequências da política proibicionista, aplicadas ao

primeiro poderio económico e militar à época, não se fize-
ram esperar. A China foi vencida pela força das armas e

forçada a legalizar a intoxicação colectiva do seu povo.

Mas os tempos eram outros. Os países dialogavam bas-
tante menos, quando se tratava de fazer valer os seus inte-

resses económicos. Ora a primeira potência mundial, à

época, necessitava, para manter o seu estatuto económico,
de navegar e comerciar livremente por todo o mundo. Era

nisso que assentava a sua riqueza.
A Grã-Bretanha defendia assim uma abertura, que a China,

por tradição não podia nem queria aceitar. 

No entanto, é preciso não esquecer que o ópio, se, como
qualquer produto está submetido às incontornáveis leis

do mercado, levanta questões de natureza moral e ética,

impossíveis de resolver apenas ao nível económico e a
contrária também é verdadeira. 

aos veteranos da droga e as autoridades fecham inúmeras

casas de ópio, tanto em Xangai como em Yunan.
No entanto, é preciso lembrar que se está a falar da China,

o que, por um lado significa que, como as distâncias entre

as províncias são enormes, há regiões às quais a voz do
poder oficial acabou por não chegar, por outro, o corte

abrupto com uma cultura tão lucrativa como o ópio, levou

ao empobrecimento de milhares de camponeses, que pe-
rante a alternativa de cultivar cereais, ergueram os braços e

partiram para revoltas sangrentas. 

Entretanto, volta a formar-se um mercado clandestino, os
preços sobem e pelo menos metade da população opió-

mana continua com as suas práticas. Ou seja, o consumo

do ópio diminuiu para metade, mas ainda há muita gente
toxicodependente.

É esta a circunstância de Camilo Pessanha, ou melhor, o seu

contexto histórico. Por isso, não surpreende que a opiomania
não seja um dos traços mais frisados da sua personalidade.

Afinal, à época, a situação de dependência em que se

encontrava o poeta não podia ser mais corriqueira.

Conclusão

Em jeito de conclusão, vale a pena reflectir um pouco sobre

o fenómeno da toxicodependência a partir deste caso his-

tórico das guerras do ópio na China. Assim, vou analisar as
opções filosóficas com que a corte de Pequim se debatia em

vésperas da I Guerra do Ópio. Então, como hoje, havia 3

correntes, como nos explica Jacques Gernet (1996, p. 539),
uma a favor de medidas radicais de proibição, outra, defendia

uma espécie de legalização das importações com restrições

e uma terceira pugnava pela ausência de quaisquer regula-
mentações, a fim de privar o comércio clandestino do seu

principal interesse: os avultados lucros económicos.

Conhece-se o desfecho da história. Perante a escalada
do consumo de ópio, que aumentou grandemente a partir

de 1836, venceu a corrente proibicionista e o Comissário
Imperial Lin Zexu foi nomeado para Cantão para acabar

definitivamente com o tráfico da substância.

Há que recordar que a corrente proibicionista já vinha a
vencer desde há séculos na China, não foi uma novidade

trazida da Manchúria, ou seja, pela última dinastia imperial,

a manchu, que conhecemos por Qing. Recorde-se que os
Yuan, ou a dinastia mongol, na Idade Média já tinha proibido
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Notas

(1) Para conhecer o jurista aconselha-se a leitura da obra de Celina Veiga
de Oliveira, Camilo Pessanha o Jurista e o Homem, 1993. 

(2) Para um estudo mais pormenorizado da história das drogas ver
Antonio Escohotado: Historia de las drogas, 3 Vols e, também, La drogue
dans le monde de Christian Bachmann e Anne Coppel.

(3) Comenta, e a propósito, Alfredo Gomes Dias na sua obra Macau e a I
Guerra do Ópio.
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Hoje sabemos que, mesmo para a resolução de questões

do foro moral não se pode esquecer o domínio económico,
mas à época as coisas não eram tão claras. 

Os chineses partidários do proibicionismo pensavam, e não

sem fundamento, que aquele produto era uma desgraça para
a economia e saúde nacionais, pois não só desequilibrava

uma balança de pagamentos até ao início do século XIX

sempre favorável à China, como destruía os indivíduos física
e psiquicamente, arrastando-os para um destino de doença

e morte. Por isso seguiram a lógica linear da proibição. Faz

mal logo exclui-se. 
Raciocínios elaborados como os de que a interdição pura e

simples provoca o mercado clandestino e a subida de

preços, atraindo comerciantes hábeis e a corrupção das
forças estatais envolvidas no processo económico normal

de comercialização e fiscalização, não eram tomados em

consideração, nem pela China, nem pelos outros países.
Os  que eram a favor da livre circulação das drogas, caíam no

extremo oposto. Tendiam a esquecer que os produtos tóxicos

provocavam, de facto, tanto a dependência física, como psí-
quica, suscitando uma compulsão quase impossível de tra-

var, e esqueciam-no em nome da economia. O ópio estava a

exaurir o tesouro nacional e a desequilibrar grandemente a
balança de pagamentos. Assim, propunham a livre circulação

do produto, com algumas contrapartidas, como, por exem-

plo, a compra de mais mercadorias chinesas tais como o
chá, as sedas, etc., a fim de equilibrar as contas externas.

Eles estavam convencidos que não era pela força que se

poria um ponto final em tão desastroso comércio.
Os semi-proibicionistas, aqueles que defendiam a legaliza-

ção com restrições, no fundo acalentavam a esperança de

que a procura do produto fosse menor, à medida que os lu-
cros advindos do seu comércio decrescessem, o que por sua

vez diminuiria grandemente a apetência dos comerciantes

ávidos de dinheiro. 
Na China venceu o modelo proibicionista, afinal não muito

distante do que actualmente vigora na grande maioria dos
países ocidentais. Este denomina-se, segundo Bachmann e

Coppel (1991), o modelo proibicionista de intervenção jurí-

dico-moral, com o controlo das substâncias tóxicas, tradu-
zido em sanções e ameaças levadas a cabo por contin-

gentes policiais, que detêm e condenam todos aqueles que

pretendam escapar à lei, ou que deliberada e agressiva-
mente destruam a ordem pública. 
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