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Apresentação
 

O ponto de partida deste livro é uma viagem do autor (durante 2 meses 
de 1991), à Amazónia brasileira, como repórter, para acompanhar uma 
expedição que se propunha reconstituir o itinerário traçado há 200 
anos pelo naturalista Alexandre Rodrigues Ferreira e recolher dados 
que permitissem avaliar as alterações na fl ora, na fauna e na vida dos 
povos da selva ao longo dos últimos dois séculos.
É uma crónica ora sentimental ora cedida à rudeza dos factos sobre 
os temas que aqui situados na Amazónia são no entanto questões do 
nosso quotidiano: violência nos campos e na cidade, rapina de recursos, 
o labirinto do comércio de estupefacientes, extermínio de minorias, 
aculturação de modos de vida, a altivez na adversidade, a sedução do 
dinheiro, a beleza do mal e apesar de tudo e sempre a soberania da 
natureza.
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Excerto

A Amazónia é um arsenal de pólvora. Essa história 
do paraíso terrestre versus pulmão do planeta es-
conde um lirismo longe do continente verde. O que 
range hoje nas entranhas desta selva com três mi-
lhões e meio de quilómetros quadrados só no Brasil 
é a luta pela sobrevivência – bem prosaicamente 
a luta do homem contra o homem. Num imenso 
cemitério em movimento de oito milhões de pessoas 

morre-se diariamente pela conquista do ouro, pela 
posse da terra, pelo tráfi co de cocaína, pela venda 
ilegal de madeira e animais, pela preservação da 
sua riqueza genética, pela destruição de culturas 
nativas. E fi nalmente e aos poucos vai morrendo a 
fl oresta vítima de tudo isso.

Vidas caídas.
Diário de um repórter 
na Amazónia
José Amaro Dionísio

A Companhia das Ilhas apresenta
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José Amaro Dionísio

  Faro, 1947.
Livros do autor:
Notas Sobre a Circulação de um Corpo, Centelha, 1978
Bardo, & etc., 1981, 2.ª edição na Salamandra em 
1986
Todo o Alfabeto dessa Alegria, Salamandra, 1985
A Sombra do Sangue, em co-autoria com Eduardo 
Batarda, edição bilingue com versão em francês de 
Natália Coelho, Europália 91, 1991
O Nome do Mundo (reunião dos livros anteriores), Reló-
gio d’Água, 1996
Nada Serve, Averno, 2008

Repórter numa vintena de países, sucessivamente 
expulso dos media por onde foi passando ao longo 
de 40 anos, publicou dois outros livros de jornalismo, 
Massacres na Guerra Colonial – Tete, um exemplo, Ulmeiro, 
1976, e O Discurso do Poder, Via Editora, 1978.
Em 2008, Vinícius Lopes Passos juntou Bardo e A 
Fúria do Corpo, do escritor brasileiro João Gilberto 
Noll, para a sua tese de doutoramento na Pontifícia 
Universidade Católica de Minas Gerais: Trânsitos, 
Fragmentos e Dispersões em João Gilberto Noll e José Amaro 
Dionísio.

Leituras, notas críticas

“COMO SERÁ NASCER NUMA TERRA EM 
QUE A HISTÓRIA SE PERDE NUM LABIRIN-
TO DE EQUÍVOCOS?”

Que se sabe do jornalismo de reportagem (e, melhor, 
daquele de gosto literário) senão que começa a ser 
encarado como uma façanhuda arte que teve o seu 
apogeu há algumas décadas; que, depois de ter pro-
vocado os maiores entusiasmos, levando o romance 
a recear pelo seu público – açambarcado por uma 
gente que impingia a realidade mas vestida com 
todos os rigores que a imaginação servira à fi cção –, 
surge hoje como uma era fossilizada, um testemu-
nho epocal que se perdeu com um certo optimismo 
em relação à possibilidade de conhecer o mundo, 
senti-lo, mudar alguma coisa. Por cá também se 
viram uns sinais de fogo, tivemos praticantes. Poucos 
persistiram, até que não houve mais espaço. Era caro 
e, por essa ordem de ideias, irrazoável, impraticável. 
Restam alguns exemplos marcantes, uma pequena e 
curiosa biblioteca. Vidas Caídas. Diário de um Repórter 
na Amazónia, de José Amaro Dionísio, é uma desco-
berta que diz o melhor deste género, até no sentido 
em que o expande ou ultrapassa. Publicado primeiro 

em1993, pela Antígona, foi agora reeditado, e serve 
o testemunho de dois meses a acompanhar uma 
expedição, dessas com que uns agentes sacanas levam 
a vida com a mão nos bolsos do que foi destinado 
à cultura, às (tão em voga hoje) comemorações dos 
laços que nos unem a estes, àqueles, e, claro, aos bra-
sileiros. JAD – que como autor cultivava, já há alguns 
anos, um género muito próprio de realismo, que se 
distingue à légua pelo áspero lirismo e pela vertigem 
quase palpável dos ambientes que descreve – chuta a 
denúncia e segue viagem pelos seus próprios meios, 
vai fazer aquilo para que o tinham chamado. É um 
livro que se lê perdidamente, de achado em achado, 
notas que não se focam, desta vez, na “circulação 
de um corpo”, mas num olhar que se adentra, quer 
saber para contar. Notas que trazem as palavras 
coutadas e tensamente servem ilustrações claríssimas, 
formando um mosaico poderoso. Uma arte que é 
toda a verdade de um esforço que realmente fez o 
caminho que se tornou necessário. Coitados dos que 
viajam e se convencem que o que basta é fazer as 
distâncias.
[Diogo Vaz Pinto, jornal i – 11  de Abril de 2015]
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 A partir duma viagem realizada em 1991, José 
Amaro Dionísio escreveu um relato tortuoso e breve 
sobre a realidade vivida na Amazónia Brasileira, 
um pouco um espelho do Brasil de então e que, 
talvez, não esteja assim tão distante dos tempos 
actuais.
A ideia de Vidas Caídas (Companhia das Ilhas, 2015) 
partiu de reconstituir o itinerário traçado 200 anos 
atrás pelo naturalista Alexandre Rodrigues Ferreira, 
viajando durante cerca de dois meses por uma zona 
fustigada pelo extermínio das populações indígenas, 
pelas queimadas e desmatamentos sem controlo, 
pela crescente poluição e depredação da vasta 
riqueza genética.
O autor insinua, desde o início, que os motivos 
e meios utilizados serviram de alguma forma de 
fachada para objectivos menos nobres, se bem que 
alguns dos presentes na dita expedição acabaram 
sendo considerados personas non gratas, graças ao 
cumprimento dos propósitos que os levaram até ali.
José Amaro Dionísio não se coíbe, neste Diário de 
um Repórter na Amazónia – o sub-título do livro -, de 
apontar o dedo ao jornalismo que se pratica por 
terras Lusas, vendido a interesses menos dignos, 
descentrado sobretudo daquilo que é a sua missão 
primordial.

Conforme avançamos, vamos sendo «amassados» 
pela dura realidade que nos é apresentada e que, 
não sendo propriamente novidade, nos atinge sem-
pre em pontos distintos face ao relato que sentimos 
ser genuíno e que teve génese nessa zona cobiçada 
pelas riquezas naturais, onde a maioria vive na 
pobreza e na precariedade de meios.
«A tragédia da Amazónia é que todo o mundo fala 
dela mas ninguém faz nada por ela. Pior: Fala-se 
dela para esconder o mal que se lhe faz». Estas 
palavras de Dante Teixeira (Director do Museu 
Nacional do Rio de Janeiro) são citadas pelo autor 
em jeito de resenha ao que tem sido o interesse da 
comunidade internacional pelo que ali se passa. 
São, no fundo, a tradução dos sentimentos de quem 
é confrontado com imagens duras de extermínio da 
vida selvagem nas suas mais variadas formas.
Sentimentos de impotência à parte, ler Vidas Caídas 
fará parte de um processo de consciencialização 
natural, de partilhar um olhar imerso pela dureza 
duma verdade que nos verga – quanto mais não 
seja pela percepção de que tudo vai fi cando na 
mesma.
Luís Bentes, blogue literário Deus me Livro (http://
deusmelivro.com/critica/vidas-caidas-jose-amaro-
dionisio-26-5-2015/, em 26/05/2015)


