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Bibliotecas Privadas e Práticas de Leitura no Brasil Colonial* 

 Luiz Carlos Villalta**  

 

 O presente artigo propõe-se, inicialmente, a realizar um balanço sumário sobre a 

história do livro no Brasil Colonial e, depois, a deter-se sobre a posse de livros e as práticas 

de leitura na sociedade brasileira da Colônia, restringindo-se, quanto a este último aspecto, 

a focalizar a oralidade, em particular no último quartel do século XVIII. 

 A historiografia do livro na Colônia 

 A história do livro no Brasil Colonial está, em grande parte, ainda por se escrever. 

De fato, são inúmeros os silêncios e as lacunas da historiografia no que tange aos livros, às 

bibliotecas e às práticas de leitura na Colônia. Há, assim, estudos que, se possuem a 

preocupação com as bibliotecas no Brasil como um todo, pecam por não se embasarem 

numa análise quantitativa mais sólida, ou mesmo, por não avançarem sobre o campo das 

práticas de leitura e das formas de apropriação das idéias contidas nos livros1. Existem 

também os trabalhos que, utilizando, em maior ou menor escala, a quantificação e 

esboçando uma interpretação sobre a leitura e a recepção dos livros, perdem de vista o 

geral, a sociedade mais ampla e, de resto, o Brasil como um todo: concentram-se na 

                                                           
* In: Katia de Queirós Mattoso, Idelette Muzart - Fonseca dos Santos et Denis Rolland [Org.]. Naissance du Brésil 
Moderne, Actes du Colloque "Aux Temps Modernes :Naissance du Brésil", Sorbonne, Mars 1997. Paris: Presses de 
l'Université de Paris - Sorbonne, 1998. Traduit du portugais par Maria Lúcia Jacob Dias de Barros. Revu par Gérard 
Perrot. 
** Doutor e Mestre em História Social pela Universidade de São Paulo, Professor Adjunto do Departamento 
de História da Universidade Federal de Minas Gerais (à época da publicação deste capítulo, professor 
assistente da Universidade Federal de Ouro Preto). 
1 São exemplos: Jorge de Souza Araújo. Perfil do Leitor Colonial. [Tese de Doutoramento] Rio de Janeiro: 
UFRJ, 1988; Rubens Borba de Moraes. Livros e Bibliotecas no Brasil Colonial. São Paulo: Secretaria da 
Cultura, Ciência e Tecnologia do Estado de São Paulo, 1979.; Carlos Rizzini. O Livro, o Jornal e a 
Tipografia no Brasil, 1500-1822: com um breve estudo geral sobre a informação. ed. fac-similar. São Paulo: 
Imprensa Oficial do Estado, 1988 e Clado Ribeiro de Lessa. "As bibliotecas brasileiras dos tempos coloniais: 
apontamentos para um estudo histórico". Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, Rio de 
Janeiro, (191) : 339-345, 1946. 
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abordagem de bibliotecas de indivíduos, de grupos, de instituições isoladas ou de 

determinadas localidades da Colônia2, ou ainda, detêm-se sobre a circulação de livros em 

circunscrições geográficas bem limitadas3. Outro grupo de autores, dedicado ao estudo da 

história das idéias, não tem a pretensão de estabelecer conexões mais estreitas entre os 

livros e os leitores: uns restringem a análise ao conteúdo dos primeiros4, enquanto outros, 

voltam-se quase exclusivamente para as idéias expressas pelos leitores ou passam dos 

conteúdos dos livros para as idéias daqueles sem se deterem nas mediações existentes entre 

os primeiros e as últimas5, sendo exceções os trabalhos de Luís Henrique Dias Tavares e 

notadamente de Katia Queirós Mattoso, referentes as relações entre os textos e os 

conjurados da Bahia6.  Por fim, há aqueles que vão pouco além de parafrasear e transcrever 

o que encontram nas fontes7. 

                                                           
2 Veja, como exemplos: Luiz Carlos Villalta. “O Diabo na livraria dos Inconfidentes”. In: Adauto Novaes 
(org.). Tempo e História. São Paulo: Companhia das Letras: Secretaria Municipal de Cultura, 1992, p. 367-
95; Idem. “Os clérigos e os livros nas Minas Gerais da segunda metade do século XVIII”. Acervo, Rio de 
Janeiro, 8 (1/2): 19-52, jan./dez. 1995; Paulo Gomes Leite. “Revolução e Heresia na Biblioteca de um 
Advogado de Mariana”. Acervo, revista do Arquivo Nacional, Rio de Janeiro,  8 (1-2): 153-166, jan./ dez. 
1995; Eduardo Frieiro. O Diabo na Livraria do Cônego. 2ª ed. rev. e aum. São Paulo: Edusp; Belo Horizonte: 
Itatiaia, 1981; e Emanuel Araújo. O Teatro dos Vícios: Transgressão e Transigência na Sociedade Urbana 
Colonial. Rio de Janeiro : José Olympio, 1993, p. 327. 
3 Enquadram-se nesta categoria os estudos de: Leopoldo Collor Jobim. "O Santo Ofício da Inquisição no 
Brasil Setecentista: Estudo de uma Denúncia". Revista Estudos Ibero-Americanos,  Porto Alegre, 2 (13) : 
195-213, dez. 1987; Maria Beatriz Nizza da Silva. Cultura e Sociedade no Rio de Janeiro (1808-1821). 2a. 
ed. São Paulo : Companhia Editora Nacional, 1978; Sílvio Gabriel Diniz. "Um livreiro em Vila Rica no 
meado do século XVIII". Kriterion, Belo Horizonte, (47/48): 180-198, jan. jun de 1959; e Luiz Carlos 
Villalta. “A 'América', a Ilustração e os Inconfidentes Mineiros (apontamentos de pesquisa)”. Registro: 
Informativo do Centro Nacional de Referência Historiográfica, Mariana, 2 (4) : 15-17, set. 1995/ fev. 1996. 
4 Veja: Lana Lage da Gama Lima. "Aprisionando o Desejo: Confissão e Sexualidade". In: Ronaldo Vainfas 
(org.). História e Sexualidade no Brasil. Rio de Janeiro : Graal, 1986, p. 67-88; e Ângela Mendes de 
Almeida. O Gosto do Pecado: Casamento e Sexualidade nos Manuais de Confessores dos séculos XVI e 
XVII. Rio de Janeiro : Rocco, 1992. 
5 Tal postura é encontrada em: Afonso Carlos Marques dos Santos. No Rascunho da Nação: Inconfidência no 
Rio de Janeiro. Rio de Janeiro : Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes, Departamento Geral de 
Documentação e Informação Cultural, Divisão de Editoração, 1992; Sérgio Paulo Rouanet. "As Minas 
Iluminadas: A Ilustração e a Inconfidência". In: Adauto Novaes (org.). op. cit., p. 329-345; e Carlos 
Guilherme Mota. Idéia de Revolução no Brasil (1789-1801). Petrópolis : Vozes, 1979. 
6 Luís Henrique Dias Tavares, Introdução ao Estudo das Idéias do Movimento Revolucionário de 1798. 
Salvador: Livraria Progresso/ União Baiana dos Escritores, 1959; Idem, História da Sedição Intentada na 
Bahia em 1798 (“A Conspiração dos Alfaiates”). São Paulo: Pioneira, 1975, p. 79-92; et Katia de Queiroz 
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 Estes limites e os próprios percursos da historiografia, no entanto, são férteis quanto 

ao apontamento de rumos para novas pesquisas. Sob este aspecto, destacam-se a 

possibilidade de correlacionar a composição das bibliotecas às idéias políticas dos agentes 

históricos, as potencialidades de uma análise que junte o quantitativo ao qualitativo e as 

indicações de fontes a serem examinadas — os seqüestros dos bens das pessoas envolvidas 

nas Conjurações do século XVIII; os depoimentos prestados pelos diversos conjurados nas 

devassas; os inventários post mortem; os catálogos de livros e as listas de obras 

encaminhadas ao aparato censório português após 1768; os róis de livros retidos nas 

alfândegas; as obras literárias; os relatos de viajantes; as denúncias encaminhadas ao Santo 

Ofício; os relatórios governamentais; as propagandas em jornais; os manuais de confissão 

etc.8. 

 Esta comunicação focalizará a posse de livros e as práticas de leitura na Colônia 

justamente nesta linha, preocupando-se em juntar o quantitativo e o qualitativo e em 

ultrapassar o âmbito local, alcançando a América Portuguesa como um todo. Isto, contudo, 

se fará respeitando-se as limitações das fontes, do estágio da pesquisa — que, no momento, 

                                                                                                                                                                                 
Mattoso, Presença Francesa no Movimento Democrático Baiano de 1798. Salvador: Editora Itapuã / 
Secretaria de Educação e Cultura do Estado da Bahia, 1969. 
7 Este procedimento encontra-se em: Myriam Éllis. “Documentos sobre a primeira biblioteca pública oficial 
de São Paulo”. Revista de História,  São Paulo, (30): 387-447, abr. jun. 1957. 
8 Veja, dentre outros, não se atendo apenas à historiografia brasileira, mas abrangendo também estudos 
portugueses: Rita Marquilhas. Leitura e Escrita em Portugal no século XVII. [Tese de Doutoramento]. Lisboa 
: Faculdade de Letras, 1996; Olímpia Maria da Cunha Loureiro. O Livro e a Leitura no Porto no Século 
XVIII. Porto: Centro de Estudos D. Domingos de Pinho Brandão/ Fundação Eng.º António de Almeida, 1994; 
Idem. “Bibliotecas e Leituras do Clero do Porto (1769-1770”. Actas do Congresso de História no IV 
Centenário do Seminário de Évora. Évora, 1994; Leopoldo Collor Jobim. op. cit.; Lana Lage da Gama Lima. 
op. cit.; Clado Ribeiro de Lessa. op. cit.; Alcântara Machado. Vida e Morte do Bandeirante. Belo Horizonte : 
Ed. Itatiaia; São Paulo : Edusp, 1980, p. 99-105; Eduardo Frieiro. op. cit.; Maria Beatriz Nizza da Silva. “A 
Livraria Pública da Bahia em 1818: obras de História”. Revista de História, São Paulo, 43 (87): 225-239, 
1971; Paulo Gomes Leite. "A Maçonaria, o Iluminismo e a Inconfidência Mineira". Revista Minas Gerais. 
Belo Horizonte, (33) : 18-23, jan. 1991; e Maria Beatriz Nizza da Silva. Cultura e Sociedade no Rio de 
Janeiro (1808-1821), op. cit.. 
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ainda encontra-se em desenvolvimento — e, por fim, deste próprio texto, que é apenas uma 

comunicação, não comportando um maior aprofundamento. 

 A posse de livros no Brasil Colonial 

 Não há estudos quantitativos sobre a posse de livros no Brasil no século XVI. As 

fontes existentes para o período não permitem a quantificação, mas possibilitam concluir 

que havia então poucos livros na Colônia, que o número de proprietários de livros era 

extremamente pequeno e, ainda, que cada um deles tinha uma quantia muito reduzida de 

volumes9. A exceção talvez tenha sido a França Antártida, colônia francesa estabelecida na 

Baía de Guanabara, onde foram encontrados, segundo relatos portugueses, um missal com 

imagens roídas e uma multidão de livros calvinistas10. O maior proprietário de livros, no 

século XVI, foi provavelmente Rafael Olivi, italiano estabelecido em Ilhéus, no atual 

estado da Bahia, dono de 27 volumes11. 

 No século XVII, a situação da posse de livros praticamente não se modificou em 

relação ao século anterior. O historiador Alcântara Machado debruçou-se sobre cerca de 

450 inventários, feitos em São Paulo entre 1578 e 1700, encontrando livros em 15. 

Somando os livros relacionados nesses 15 inventários, chegou-se a um total de 55 títulos. 

Em sua maior parte, eram obras devocionais, dentre elas: Horas de rezar em linguagem, 

Floro Cristiano e Imagem da Vida Cristã, de Heitor Pinto. Em termos de literatura profana, 

havia títulos como: Crônica do Grão Capitão, de Gonçalo de Córdova, e Novelas, de 

Miguel de Cervantes. A única obra jurídica encontrada foi Ordenações do Reino. Como 

                                                           
9 Rubens Borba de Moraes. op. cit., p. 23 e Jorge de Souza Araújo. “O Perfil do Leitor Colonial”. Artes e 
Literatura — Revista de Cultura Vozes, Petrópolis, (4): 448-450, jul./ago. 1989. 
10  José de Anchieta. Cartas, Informações, Fragmentos Históricos e Sermões. Belo Horizonte: Itatiaia; São 
Paulo: Edusp, 1988, p. 170 e  Manuel da Nóbrega. Cartas do Brasil - Cartas Jesuíticas I: 1549-1560. Rio de 
Janeiro: Imprensa Nacional, 1886, p. 174. 
11  Luiz Mott. “A Inquisição em Ilhéus”. Revista FESPI, Ilhéus, (10): 74-75, jul./ dez. 88/89. 
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didáticos, relacionavam-se, dentre outros, Tratado Prático de Aritmética, e Prosódia, obra 

de Bento Pereira, proibida pelas reformas de Pombal no século XVIII12. 

 A partir do século XVIII, assistiu-se a uma mudança tanto na posse de livros como 

na composição das bibliotecas. Primeiro, tem-se a impressão de que a propriedade de 

livros, ainda que escassa, tornou-se mais disseminada que nos séculos anteriores. Além 

disso, em algumas livrarias, em particular nas pertencentes a pessoas que tiveram acesso a 

uma educação mais esmerada, abriu-se espaço para as ciências e os saberes profanos, sendo 

perceptíveis nos títulos das obras ecos da Ilustração. Mesmo assim, é importante frisar, as 

obras devocionais e, de resto, religiosas, no geral, continuaram a predominar.  

 Os dados quantitativos mais apurados sobre a posse de livros no Brasil referem-se a 

Minas Gerais e ao Rio de Janeiro, no período que se estende de 1750 a 1820. Nestes locais, 

a propriedade de livros provavelmente foi favorecida pela constituição de uma civilização 

urbana, com um expressivo setor de serviços. No caso do Rio de Janeiro, outro estímulo foi 

o fato de ser capital, desde 1763, do Vice-Reino do Brasil e, de 1808 até 1821, de todo o 

Império Português, com o que aumentaram na cidade os números de pessoas envolvidas no 

setor de serviços e na burocracia estatal, para as quais, em ambos os casos, a leitura torna-

se uma exigência muitas vezes do próprio exercício profissional. Apesar disso, eram 

poucos os proprietários de livros, representando parcela insignificante da população livre. 

 No Rio de Janeiro, dentre 62 inventários examinados no Arquivo Nacional, foram 

localizados livros em 9, isto é, 14,5%13. Esta cifra não difere muito das encontradas para 

                                                           
12 Alcântara Machado. op. cit., p. 103-4. 
13 Arquivo Nacional. O universo de inventários existentes é demasiado amplo, chegando a milhares. Por 
problemas de organização do próprio arquivo, a seleção dos inventários foi aleatória, embora tenham-se 
priorizados os anos terminados em 0 e 5. Seguem-se as indicações de cada inventário (respectivamente, ano, 
nº do processo, caixa ou estante, maço e/ ou galeria): 1785, 2368, -, A/2296; 1790, 45, 8864, 2254; 1795, 
9147, 7159, 475; 1800, 5622, 6992, 308; 1795, 9335, A/5149; 1800, 2549, A/6624; 1800, 2, 3634, 508; 
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Minas Gerais. Em Diamantina, num total de 66 inventários, Júnia Furtado localizou livros 

em 14 (20%)14. Em Mariana, há cerca de 2582 inventários para o período considerado. 

Deste total, foram consultados 507, verificando-se a existência de livros em 56, 11,0% dos 

inventários examinados15. Essas porcentagens de proprietários de livros, obtidas para Rio 

de Janeiro, Diamantina e Mariana, respectivamente, 14,5%, 20% e 11,0%, estão bastante 

distantes das referentes à França setecentista: 33% dos inventariados, na cidades do oeste 

francês, e 22,6%, em Paris, no anos 175016. 

 A distribuição da posse de livros diferenciava-se conforme a categoria profissional e 

a posição social dos inventariados. Os dados das localidades cariocas e mineiras citadas e, 

ainda, os relativos ao Brasil em geral, sugerem que a posse de livros concentrava-se entre 

os detentores da propriedade de terras e escravos, marcadamente entre aqueles que a 

conjugavam à dedicação à carreira sacerdotal, ao direito, à cirurgia e à farmácia, ou ainda, 

ao comércio, à navegação, aos estudos e ao exercício de cargos públicos. 

                                                                                                                                                                                 
1790, 187, A/5436; 1795, 8719, 7140, 8719; 1795, 9102, 7158, 474; 1791, 2046, 8897, 2288; 1795, 9109, 
1106, 5128; 1795, 9121, 7159, 475; 1795, 9115, 7159, 475; 1800, 9080, 7158, 474; 1795, 13, 3650, -; 1783, 
22, 3629, A; 1800, 5875, 7002, 318; 1800, 5632, 6992, 308; 1820, 6890, 7072, 388; 1821, 21, 3637, 508; 
1815, 88, 3621, 7145; 1800, 5611, 6987, 303; 1820, 9163, 355, A; 1801, 1594, 1115, A; 1795, 6753, -, 381; 
1805, 9326, 1126, -;1795, 9216, 7162, -; 1810, 7166, 629, A;  1801, 1405, 1106, A; 1795, 8, 3615, -; 1783, 
2428, -, A-2298; 1786, 5702, 2755, B; 1820, 137, 3619, -; 1810, 8975, 7154, 470; 1810, 236, 1392, -; 1815, 
2012, 6791, 106; 1786, 2438, -, A-2298; 1800, 5623, 6992, 308; 1795, 9113, 7159, 475; 1815, 6518, 7058, 
374; 1810, 18, 872, 1; 1790, 9077, 5128, 474; 1790, 5630, 6992, 308; 1781, 9024, 5158, -;  1810, 6690, 349, 
C; 1791, 456, 8904, 2295; 1791, 1970, 8894, 2285; 1796, 9215, 7162, 478; 1775, 2091, 8898, 2289; 1801, 
8853, -, 462; 1811, 9629, 1141, -; 1820, 4145, 368, -; 1795, 8462, 7123, 439; 1794, 9263, 5915, A; 1753, 
663, 8958, 2350; 1786, 418, 8904, 2295; 1794, 9027, 5157, A; 1794, 8932, 5139, -; 1796, 8917, 5139, A; e 
1798, 8398, 7118, 434.  
14 Júnia Furtado. O livro da capa verde: o regimento diamantino de 1771 e a vida no distrito diamantino no 
período da Real Extração. São Paulo: Anna Blume, 1996, p. 54-5. 
15 Arquivo da Casa Setecentista de Mariana (ACSM). Inventários, 1º e 2º ofícios e Luiz Carlos Villalta.  
“Livrarias e Leitura nas Minas Gerais da 2ª Metade do Século XVIII: o problema das fontes” [comunicação 
apresentada no 1º Congresso Luso-Brasileiro de História da Educação, promovido na Fundação Calouste 
Gulbenkian, em Lisboa, entre 23 e 26 de janeiro de 1996]. 
16 Roger Chartier. Lectures et Lecteurs dans La France D'Ancien Régime. Paris: Éditions du Seuil, 1987, p. 
167-168. 
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 No Rio de Janeiro, dos 9 inventariados mencionados que possuíam livros, todos eles 

leigos, 3 eram proprietários de terras, casas e escravos; 2 possuíam casas e escravos e 

encontravam-se envolvidos, senão na extração, ao menos no comércio de pedras e metais 

preciosos; 3 inventariados aliavam, à posse de bens imóveis e / ou móveis, ou título de 

doutor, ou a condição de licenciado em cirurgia ou de boticário; e, finalmente, um último, 

dedicava-se ao comércio livreiro17. 

 Nos inventários de Diamantina, os padres e os funcionários graduados da Real 

Extração rivalizavam quanto à posse de livros: três padres e três funcionários possuíam 

livros, correspondendo cada um destes dois grupos a 20% dos proprietários de livros18. Em 

Mariana, 40 clérigos tinham livros, enquanto os leigos chegavam a 16, correspondendo, 

respectivamente, a 7,9% e 3,1% dos inventários examinados19. Dentre os leigos, todos eram 

brancos, livres e, à exceção de um, senhores de escravos, sendo três do sexo feminino. Dez 

deles eram proprietários de terras, havendo, dentre estes, um licenciado, um capitão-mor, 

um coronel e três advogados. Havia, ainda, dois mercadores, uma mulher que não possuía 

nem terras nem escravos mas que criava animais e, ainda, três indivíduos, um deles um 

sargento-mor, cujas principais riquezas eram escravos20. 

 Perfil similar de proprietários de livros é encontrado em outros tipos de 

documentação, como a inquisitorial e censória. Dentre 49 indivíduos que saíram de portos 

                                                           
17 AN (ano, nº do processo, caixa, maço e/ou galeria): 1796, 9215, 7162, 478; 1781, 9024, 1135, 5158; 795, 
9335, 5149, A; 1791, 456, 8904, 2295; 1786, 2438, A/2298; 1783, 22, 3629, A; 1801, 8853, -, 462; 1794, 
9263, 5915, A; e 1795, 9113, 7159, 475. 
18 Júnia Furtado. op. cit., p. 54-5. 
19 Luiz Carlos Villalta. “Os clérigos e os livros nas Minas Gerais da segunda metade do século XVIII”. 
Acervo, Rio de Janeiro, 8 (1/2): 21, jan./dez. 1995. Esta discrepância entre os cifras de clérigos e leigos 
possuidores de livros deve-se em parte às distorções da amostragem, pois dos 2582 inventários (2408 de 
leigos e 174 de padres), foram examinados 507, 379 de leigos e 128 de padres, equivalendo, portanto, a 
apenas 15,7% dos inventários de leigos e a 73,6% dos referentes a clérigos. 
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do Brasil (Bahia, Rio de Janeiro, Pernambuco e Maranhão) em direção a Portugal levando 

consigo suas bibliotecas, ou então, que tiveram as mesmas remetidas para a metrópole, 

registrando-as nos órgãos censórios entre os anos de 1769 e 1820, 10 eram advogados; 8, 

clérigos; 6, cirurgiões-médicos; 6, navegadores; 2, estudantes, 2, pertenciam à nobreza e, 

por fim, 4 não declararam ou forneceram pistas sobre sua ocupação ou sua posição social21.  

 Dos 130 cristãos-novos cujos bens foram confiscados pela Inquisição no século 

XVIII, conforme rol feito por Anita Novinsiky, 15 possuíam livros (11,5%), dentre os quais 

6 eram advogados; 1, mercador; 5, médicos; 1, tendeiro; e 2, proprietários de terras, 

plantadores de cana. Estes indivíduos, em sua maioria, eram naturais e/ou moradores do 

Rio de Janeiro, Bahia e, num único caso, Minas Gerais22.  

 O tamanho das bibliotecas era diverso, não sendo determinado pela riqueza, mas 

pelo grau de refinamento intelectual e de escolaridade dos proprietários. Via de regra, 

padres, advogados e, em menor escala, cirurgiões possuíam as maiores bibliotecas. Havia, 

ainda, uma relação estreita entre, de um lado, a composição das livrarias e, de outro, a 

condição social e os ofícios dos seus proprietários. Aqueles que se dedicavam a ofícios, na 

maioria das vezes, possuíam livros relacionados às suas carreiras, enquanto entre os 

demais, imperavam obras devocionais e, em menor escala, de medicina, história ou belas 

letras. À título de exemplos, serão citados en passant os números obtidos no exame da 

documentação censória citada anteriormente, cujo amplitude geográfica, profissional e 

temporal permite ter uma visão mais geral sobre a composição das bibliotecas na Colônia. 

                                                                                                                                                                                 
20 ACSM. 2º ofício, Inventários (códice, auto, ano): 15, 443, 1811; 20, 529, 1802; 21, 544, 1795; 21, 553, 
1759; 23, 589, 1800; 24, 610, 1812; 25, 628, 1814; 33, 777, 1810; 34, 801, 1789; 35, 823, 1816; 41, 941, 
1756; 45, 1012, 1722; 46, 1027, 1787; 46, 1034, 1819; 50, 1782, 1141; e 51, 1162, 1798. 
21 Arquivo Nacional da Torre do Tombo (ANTT). Real Mesa Censória, caixas 144 e 149. 
22 Anita Novinsky. Inquisição — Inventários de Bens Confiscados a cristãos-novos: Fontes para a História 
de Portugal e do Brasil. Lisboa: Imprensa Nacional/ Casa da Moeda; Rio de Janeiro : Camões, [1976]. 
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 As maiores bibliotecas, segundo os documentos relativos à entrada em Portugal de 

livros do Brasil, pertenciam aos que se dedicavam ao direito e ao sacerdócio. As bibliotecas 

dos dez advogados identificados compreendiam de 14 a 322 títulos, chegando a uma média 

de 74,8 livros por acervo e, em nove casos, compondo-se principalmente de obras jurídicas. 

Os oito clérigos detentores de livros reuniam de 4 a 58 títulos, perfazendo uma média de 

17,5 títulos por biblioteca. Estes eclesiásticos possuíam obras principalmente de ciências 

sacras23, com exceção de um, justamente aquele que era dono do maior acervo, isto é, 58 

títulos: embora tivesse cerca de 18 títulos de ciências sacras, preponderavam as ciências 

profanas, com 31 títulos, distribuídos entre as belas letras (10), história profana (9), 

dicionários (4), ciências (6), direito-filosofia (1) e geografia (1). Não foi possível classificar 

8 títulos. As bibliotecas dos cirurgiões-médicos, em número de 6, apresentavam dimensões 

bem menores que as pertencentes aos advogados e eclesiásticos, compreendendo de um a 

32 títulos. Em todas elas, preponderavam as obras de medicina e farmácia, que em três 

casos eram secundadas ou por livros devocionais, ou de ciências, história e belas letras. 

Rivalizando com os médicos, estavam os navegadores, que somavam também 6 e que 

tinham de 5 a 47 títulos (15,8 em média), sendo somente um deles exceção a regra de 

possuir um maior número de livros de cunho profissional: enquanto 5 navegadores tinham 

livros de aritmética, astronomia, navegação, história marítima, um capitão de navio possuía 

títulos preponderantemente de história e belas letras. Complementavam a lista, ainda: a) 

                                                           
23 Essa classificação inspira-se na exposta em: Evelyne Picard. "Une Bibliothèque Conventuelle aux XVIIIe. 
siècle: les Théatins de Sainte-Anne-La-Royale". Revue d'Histoire Moderne et Contemporaine. Paris, (27) : 
235-255, abr./jun. 1979. A área de ciências sacras compreende: Escritura Santa (a Bíblia e os Comentários 
que sobre ela se fizeram), os escritos dos primeiros Padres da Igreja, teologia, história sagrada, cânones, 
dicionários eclesiásticos e liturgia (livros especificamente litúrgicos, catecismos, textos de oratória sacra, 
manuais de confissão, breviários, obras devocionais e sermões). A área de ciências profanas, inclui: 
geografia, retórica, história profana, dicionário, literatura e gramática, filosofia, política, direito, e ciências 
naturais. 
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dois nobres, com 33 e 28 títulos cada, um deles com expressivo número de obras militares e 

ambos com livros de ciências, história e belas letras; b) dois estudantes, um com 14 e outro 

com 40 títulos, em sua maioria de belas letras e/ou didáticos; e c) um contador do erário 

régio, possuidor de uma única obra intitulada Sciencia de Governo24.  

 Observa-se, nas bibliotecas acima mencionadas, em comparação à situação do 

século anterior, um crescimento de interesse pelas ciências físicas e naturais, evidenciado 

na presença, por exemplo, de obras de Isaac Newton, Bezout e Euclides Megarense. 

Notam-se, igualmente, a ampliação do leque de escritores de belas letras e a existência de 

livros ilustrados, muitos deles proibidos pela censura portuguesa. Dos beletristas, os mais 

freqüentes são Fénélon (As Aventuras de Telêmaco), Milton (Paraíso Perdido), Camões 

(Lusíadas), Homero, Horácio e Cícero, havendo, ainda, uma aparição de William 

Shakespeare, Swift (Viagens de Gulliver) e Daniel Defoe (Robinson Crusoe). Voltaire é o 

autor ilustrado mais freqüente, com as obras: História de Carlos XII, Henriade e O século 

de Luís XIV, seguindo-se Antônio Genovesi e Luís Antônio Verney. Outros autores 

ilustrados presentes, além dos já citados, são, por exemplo, William Robertson, Teodoro de 

Almeida, Condilac, Montesquieu e Mably. 

 Práticas de Leitura: “disputas” e leitura oral 

 Objetos de deleite, formas de acesso ao sagrado e fontes de conhecimento e, por isto 

mesmo, fatores de poder, os livros contribuíam para que seus leitores questionassem ou 

viessem a reforçar a ordem estabelecida, fosse ela política, sexual, religiosa ou econômica, 

tanto no âmbito privado quanto no público. Para os leitores, os livros, assim, inscreviam-se 

em relações de saber, poder e prazer, sendo importantes na definição de individualidades e 

                                                           
24 ANTT. Real Mesa Censória, caixas 144 e 149. 
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sociabilidades. A desigualdade da distribuição da posse de livros e da capacidade de ler, a 

dificuldade dos humildes em acessar a ambas e, em certos casos, o caráter estratégico que o 

saber livresco assumia para as autoridades, tornavam o livro um signo de poder e 

reforçavam seu prestígio social25. A leitura e posse de livros proibidos, ademais, 

constituíam um privilégio, motivo de concessão régia, obtida com o envio de solicitações 

de licença aos órgãos encarregados da censura26. Signos de poder, privilégios de poucos, 

posse e leitura dos livros estiveram recortadas pela civilidade das aparências que grassava 

nas sociedades do Antigo Regime, tornando-se objetos de ostentação, situação esta 

materializada no uso de estantes que simulam ter livros, mas não os têm27.  

 As práticas de leitura, desde o século XVI, desenvolvendo-se de diferentes modos 

— intensiva e extensivamente, oral e silenciosamente, privada e publicamente —, foram 

marcadas, de um lado, pela oralidade e, de outro, pela inventividade de alguns leitores. Ao 

final do século XVIII, a oralidade foi um aspecto importante da repercussão que os livros 

tiveram para o questionamento da ordem política e religiosa.  

 A leitura oral, pública e privada, era corrente em Portugal nos Setecentos. Em 

Lisboa, D. João V, quando doente, e, seu sucessor, D. José I, adotavam o sistema de “ouvir 

ler”; lavadeiras, carregadores, moleques de rua juntavam-se para ouvir as histórias contadas 

por cegos e adquirir folhetos de cordel. Em Coimbra, os estudantes, vários deles brasileiros, 

                                                           
25 Sobre o caráter estratégico de determinados livros ou sua utilização no exercício do poder, veja: Maria 
Ifigênia Lage de Resende. “Estudo Crítico”. In: José Joaquim da Rocha. Geografia Histórica da Capitania de 
Minas Gerais. Belo Horizonte: Fundação João Pinheiro; Centro de Estudos Históricos e Culturais, 1995, p. 
37-8; Laura de Mello e Souza. “Estudo Crítico”. In: Discurso Histórico e Político sobre a sublevação que nas 
Minas houve no ano de 1720. Belo Horizonte: Fundação João Pinheiro; Centro de Estudos Históricos e 
Culturais, 1995, p. 40-1; Gomes Freire de Andrade. “Instrução e Norma”. In: Eliane Marta Teixeira Lopes. 
Colonizador-Colonizado: uma relação educativa no movimento da história. Belo Horizonte: Editora UFMG, 
1985, p. 252-4; Carlos Rizzini, op. cit., p.. 222. 
26 ANTT. Real Mesa Censória, Livros 13 e 14; e Inquisição de Lisboa, Livro 319. 
27 Sobre a utilidade do livro como enfeite, veja: Sílvio Gabriel Diniz. "Um livreiro em Vila Rica no meado do 
século XVIII". Kriterion. Belo Horizonte, (47/48): 180-198, jan./jun. 1959. 
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em suas casas e também pelas ruas, liam oralmente livros, emprestavam-nos, expunham e 

discutiam seus conteúdos, travando “disputas”, imergindo numa boêmia literária, muitas 

vezes companheira da contestação aos dogmas de religião católica, tangenciando a 

heresia28.  

 No Brasil, sucedia o mesmo. A leitura privada e silenciosa, feita em bibliotecas de 

escolas, conventos ou residências, convivia com a leitura oral, desenvolvida no recôndito 

dos lares; e, ainda, com a leitura oral pública, realizada principalmente nas igrejas, 

sociedades literárias e salas de aula . A leitura oral, pública e privada, proliferou na medida 

em que reinava o analfabetismo. A oralidade e a publicidade da leitura, embora comuns 

entre os letrados, representavam sobretudo uma alternativa para os analfabetos ou para os 

que entendiam apenas o português. 

 A oralidade ressoava nos templos religiosos, nos colégios jesuíticos e nas aulas 

régias. Nas igrejas, havia os leitores, clérigos de ordens sacras menores cuja função era 

especificamente a de realizar a leitura oral e pública29. Nos colégios, eram freqüentes as 

disputas orais entre os alunos sobre as matérias estudadas nos livros e, ainda, os atos 

públicos (apresentações de trabalhos), aos quais acorria o público externo à escola, até 

mesmo as autoridades laicas e religiosas30. O cultivo à oralidade na escola sobreviveu à 

expulsão dos jesuítas e à implantação das aulas régias. Nos seminários, em Minas e no 

                                                           
28 Luís Ferrand de Almeida. “D. João V e a Biblioteca Real”. Revista da Universidade de Coimbra, Coimbra, 
(36): 420, 1991; Márcia Abreu. “Cordéis Portugueses e Folhetos Nordestinos em confronto”, p. 14-5 
(mimeo); e ANTT. Inquisição de Lisboa, Liv. 319, p. 65-78 e Processo nº 2015. 
29 Dom Sebastião Monteiro da Vide. Constituições Primeiras do Arcebispado da Bahia (1707). Coimbra: 
1720, liv. 1, p. 91-94. 
30 Serafim Leite. “O Curso de Filosofia e Tentativas para se criar a Universidade do Brasil no Século XVII”. 
Verbvm, revista trimestral. Rio de Janeiro, 2 (5): 127-8, jun./1948. 
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Grão-Pará, havia disputas públicas entre os seminaristas; nas aulas régias de Retórica, os 

alunos escreviam textos a serem lidos publicamente, depois de corrigidos pelos mestres31. 

 A oralidade, desta forma, fundava-se menos numa prática recorrente de ouvir ler, e 

mais em uma sociabilidade calcada na disputa oral sobre os conteúdos dos livros. Em Ouro 

Preto, nos idos de 1722, várias pessoas reuniam-se com Diogo Henrique para ouvir ler o 

livro Eva e Ave, de Antônio de Souza de Macedo, e falar sobre as vidas dos santos32. 

Décadas mais tarde, os Inconfidentes Mineiros transformavam espaços privados e, no caso 

do Tiradentes, também locais públicos, em palcos de empréstimos e permuta de 

publicações, leitura e reparos de poesias, traduções de trechos de obras e, sobretudo, 

acaloradas discussões em torno de livros e da situação da capitania de Minas Gerais. O 

epicentro de toda esta atividade literário-política foi a residência do tenente-coronel 

Francisco de Paula Freire de Andrade, em Vila Rica, estendendo-se para as casas de 

Cláudio Manuel da Costa, Domingos Vieira, Tomás Antônio Gonzaga e João Rodrigues de 

Macedo33. Nos conventículos, os conjurados discorriam sobre a situação da capitania, 

mirando-se nas Treze Colônias Inglesas da América do Norte, cuja independência 

chegaram a conhecer principalmente através de escritos publicados em francês, em 

particular a obra do abade Raynal. Esta obra e outros livros auxiliavam-nos a refletir sobre 

a situação das Gerais, a orquestrar a sedição e a definir os horizontes da ordem pós-

revolucionária. O Tiradentes rompeu a privacidade das tertúlias, levando a inquietação a 

                                                           
31 Antônio Alberto Banha de Andrade. A Reforma Pombalina dos Estudos Secundários no Brasil. São Paulo: 
Saraiva; Edusp, 1978, p. 99 e Autos de Devassa — prisão dos letrados do Rio de Janeiro, 1794. Niterói: 
Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro; Rio de Janeiro: UERJ, 1994, p. 147-8 e 153-4. 
32 Dom Sebastião Monteiro da Vide. op. cit., liv. 1, p. 8 e ANTT. Inquisição de Lisboa, Processo nº 7487 
(Agradeço a Bruno Feitler por esta informação). 
33 Autos de Devassa da Inconfidência Mineira. 2a. ed. Brasília: Câmara dos Deputados; Belo Horizonte: 
Imprensa Oficial de Minas Gerais, 1980, vol. 6, p. 225. 



 14

muitos lares, contagiando os caminhos e os bordéis34. A oralidade em Minas, no entanto, 

não permeava apenas a heterodoxia política. Em Santa Luzia, em 1781, o subdiácono 

Miguel Eugênio divergia de Manoel Roiz sobre a necessidade do batismo para a salvação, 

dizendo que Cristo “não disse neste Texto [isto é, os Evangelhos] que se perdiam os que 

não fossem batizados”. Em Vila Rica, um ano mais tarde, Hilário da Silva Porto, escrivão 

de órfãos, elogiava a “lei dos libertinos” e duvidava de doutrinas religiosas ortodoxas de 

um livro que Tomás Gomes de Sá estava lendo35. 

 Tal como na metrópole e em Minas, também em Pernambuco, Paraná, Bahia, 

Maranhão, Sergipe e Rio de Janeiro, liam-se e debatiam-se obras que contestavam os 

dogmas do catolicismo e as normas eclesiásticas, pondo-se em dúvida até mesmo passagens 

da Bíblia. Em Pernambuco, nos idos de 1795, João Coelho de Sá, tesoureiro do real erário, 

lia livro ortodoxos que combatiam as idéias de Rousseau, expondo estas últimas em 

“conversas literárias”, motivo pelo qual temia ser denunciado ao Santo Ofício36. Na Vila de 

Paranaguá, em 1778, o sargento-mor Manoel Antônio Machado duvidava do céu, do 

inferno e da imortalidade da alma, recorrendo a livros proibidos para corroborar suas 

afirmações37. No Maranhão, o sargento-mor Aires Carneiro, em 1779, diante do seu pároco 

“reproduzia passagens duvidosas de livros proibidos”, questionava o ofício divino de 

“lições da Sagrada Escritura”, das vidas dos santos e dos Salmos de Davi, assegurando-lhe 

que “nem Davi disse isso”, nem a Igreja o mandava: que seu dever era odedecer “em 

primeiro lugar a Deus, em segundo lugar ao Rei, e no seu lugar o Marquês de Pombal”. O 

                                                           
34 Luiz Carlos Villalta. “O Diabo na Livraria dos Inconfidentes”, op. cit., p. 302 e Ernesto Ennes. “Autos 
Crimes contra os Réus Eclesiásticos da Conspiração de Minas Gerais”. Anuário do Museu da Inconfidência, 
Ouro Preto, 28-35, 1952. 
35 ANTT, Inquisição de Lisboa, lv. 319. 
36 ANTT, Inquisição de Lisboa, lv. 321. 
37 ANTT, Inquisição de Lisboa, lv. 319. 
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mesmo sargento, em debate com Francisco Xavier de Carvalho, manifestava desprezo pelo 

Santo Ofício, descrença em relação à autoridade papal e à divindade de Cristo, tendo fé 

apenas num Deus criador do mundo e na lei natural, estando provavelmente influenciado 

por Voltaire, principalmente o Cândido38. O pardo Vicente Ferreira Guedes, advogado no 

mesmo Estado, em 1779, elogiou o livro “intitulado Tentativa Theologica” perante duas 

pessoas e afirmou que a autoridade dos Papas era a mesma que a dos demais bispos, pois a 

primazia dada “ao Pontífice era uma currutela deduzida de Roma ter sido a cabeça e 

dominadora de todo o mundo em seus princípios” e “não porque Cristo fizesse [o Papa] 

maior”39. Em Aracaju, Sergipe, no mesmo ano, Antônio Bernardo denunciava a si mesmo 

por contar na vila de Lagarte o que havia lido, em Lisboa, num livro francês proibido, o 

Systema de la Nature, do Barão de Holbach40. 

Em Cairu, na Bahia, em 1793, Joaquim José de Souza lia o livro Instituições Políticas, 

provavelmente de Biefeld, em francês, afirmando a partir deste que o Purgatório era 

“invenção dos homens para por este meio perceberem emolumento os eclesiásticos”, que a 

confissão auricular era reprovável, que as excomunhões constituíam uma mentira, 

ocorrendo o mesmo com a canonização dos Santos. Em Salvador, no mesmo ano, um 

morador duvidava que a fornicação simples fosse pecado mortal, pois, segundo o mesmo, 

as palavras da Bíblia proibiam apenas o adultério41. Anos mais tarde, alguns escritos de 

origem francesa — “L’Orateur des États-Généraux pour 1789”, a “Séance du 11 pluviose: 

discours de Boissy d’Anglas” e o “Aviso de Petesburgo” — municiaram diretamente o 

movimento sedicioso conhecido como Inconfidência Baiana, que teve como alvos o 

                                                           
38 Ibidem. 
39 Ibidem. 
40 Ibidem. 
41 ANTT, Inquisição de Lisboa, lv. 320. 
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absolutismo monárquico, o vínculo colonial, a igreja católica e as desigualdades sociais 

assentadas nas diferenças de raça e cor. A oralidade constituiu o suporte básico para a 

difusão de tais idéias, sendo complementada pela circulação de manuscritos, que faziam o 

papel de “jornal”, nesta sociedade sem imprensa42. Assim, por um lado, traduções 

manuscritas dos escritos franceses mencionados difundiram-se entre quase todos os 

participantes do movimento. Idéias destes textos foram reproduzidas em panfletos 

sediciosos, também eles manuscritos, que circularam em Salvador em 12 de agosto de 

179843. Carmelitas traduziram livros proibidos franceses44. O livro “Les Ruines ou 

Méditations sur les revolutions des empires”, do Conde de Volney, traduzida pelo professor 

Francisco Moniz Barreto, circulava em manuscrito, tendo sido vista pela pardo e prático de 

cirurgia José de Freitas Sacoto45. Por outro lado, a oralidade disseminava as críticas e a 

perspectiva sediciosa. Na casa do boticário Ladislau de Figueiredo, encontravam-se figuras 

importantes como o padre Francisco Agostinho Gomes, o tenente Hermógenes Francisco 

de Aguilar Pantoja, o cirurgião Cipriano Barata, o professor Francisco Moniz Barreto e o 

senhor de engenho Inácio Siqueira Bulcão, para trocar livros, comentar as notícias sobre a 

França Revolucionária e conversar46. Nas residências do carpinteiro Luís Pires e do artesão 

e soldado Lucas Dantas, alguns conjurados liam livros proibidos e discutiam doutrinas 

políticas47. Estes contatos orais, enfim, faziam com que a sedição saísse das casas e 

                                                           
42 Katia de Queirós Mattoso. Presença Francesa no Movimento Democrático Baiano de 1798, op. cit.., p. 11-
2 e 44; e Idem., “Bahia, 1798: Os Panfletos Revolucionários. Proposta de uma nova leitura”. In: Osvaldo 
Coggiola. A Revolução Francesa e seu Impacto na América Latina. São Paulo: Edusp/ Novastela; Brasília: 
CNPq, 1990,  p. 346. 
43 Idem, Ibidem, p. 11-2 et István Jancsó, Na Bahia, contra o Império: história do ensaio de sedição de 1798.  
São Paulo: Hucitec; Salvador : UFBA, 1996, p. 120. 
44 Luís Henrique Dias Tavares, Introdução ao Estudo das Idéias do Movimento Revolucionário de 1798, op. 
cit., p. 33. 
45 Ibid., p. 42. 
46 Ibid., p. 37 et 50. 
47 Ibid., p. 47. 
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ganhasse as ruas, conquistando soldados, artesãos, negros e pardos forros48. Cipriano 

Barata, por exemplo, comentou notícias sobre o Estado Político da Europa diante de 

homens pardos e, em outra ocasião, fez um discurso contra a religião interropendo uma 

pregação que um frade fazia nos engenhos de Inácio Bulcão49. 

 No Rio, em 1778, o desembargador Tomé Joaquim Gonzaga, primo do poeta e 

conjurado Tomás Antônio Gonzaga, conservava em seu poder livros proibidos, dizendo ter 

“faculdade para os poder ler e ter” e defendia algumas proposições temerárias, dentre as 

quais que não havia Inferno50. Nos idos de 1794, na mesma cidade, leram-se, discutiram-se 

e emprestaram-se livros, em especial sobre a situação política na França, Espanha, Portugal 

e Brasil, em vários locais: praia, adros de igrejas, escadas de hospício, academia literária, 

lojas, boticas, casas de professores régios e mestres-escolas. A leitura oral, especificamente, 

no entanto, ocorria nas residências, lojas e boticas, tendo por alvos fundamentalmente os 

jornais. Alguns liam, enquanto outros ouviam e, todos, então, discutiam as novas e 

tomavam partido, às vezes acaloradamente. Manoel Pereira Landim, em sua casa e loja, 

costumava ler as gazetas, algumas vezes diante de outras pessoas, como José Pereira e 

Gregório do Amaral, que, um certo dia, “ouvindo o que as gazetas continham, disseram que 

as notícias sobre a França revolucionária eram mentirosas”51. Mariano José Pereira da 

Fonseca lia jornais europeus na botica de José Luís Mendes52. As gazetas eram emprestadas 

na loja de Manoel Pereira Landim, enquanto na loja de Manoel de Araújo Lemos, além 

                                                           
48 Ibid., p. 51. 
49 István JANCSÓ, Na Bahia, contra o Império: história do ensaio de sedição de 1798, ouvr. cité, p. 116 e 
162. 
50 ANTT, Inquisição de Lisboa, lv. 319. 
51 Autos de Devassa — prisão dos letrados do Rio de Janeiro, 1794, op. cit., p. 53. 
52 Ibidem, p. 75-6, 93, 144, 170. 
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delas, emprestou-se o Emílio ou a Educação, de Rousseau53. Na residência de Manoel 

Inácio de Silva Alvarenga, além das gazetas, leram-se também “obras poéticas feitas contra 

vários religiosos de Santo Antônio”54.  

 Conclusão 

 As bibliotecas na Colônia foram poucas, tendo a propriedade de livros se 

concentrado nas mãos de um reduzido número de pessoas e se limitado a uns poucos 

títulos, preponderantemente de cunho devocional. Seus donos eram, em sua maioria, 

membros das elites, que combinavam a propriedade (de terras, gado e minas) ou o 

envolvimento no comércio, a ofícios que exigiam uma educação mais esmerada ou técnica, 

como clérigos, advogados, médicos, navegadores, estudantes e funcionários públicos dos 

altos escalões. Nestes casos, a composição das bibliotecas (número de livros e distribuição 

desses pelas áreas do saber) manteve estreita dependência em relação às carreiras 

profissionais abraçadas por seus proprietários, envolvendo um expressivo número de livros 

relacionados com as últimas. Alguns proprietários de livros, contudo, ultrapassaram os 

horizontes de suas devoções e profissões, adquirindo, sobretudo a partir do século XVIII, 

obras afinadas com as modificações científicas e com a Ilustração, principalmente escritas 

em língua francesa ou inglesa. 

 A oralidade foi um elemento fundamental na relação com os livros. Muitos livros, 

mesmo no século XVIII, eram lidos oralmente, para que outros ouvissem, e, mais ainda, 

outros tantos tornavam-se pontos de partida para acirradas polêmicas, que acabavam por 

atingir a ordem política, religiosa e cultural de então. 

                                                           
53 Ibidem, p. 68 e 92. 
54 Ibidem, p. 40. 


