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A literatura proibida, geralmente composta por livros heréticos, imorais ou que, de 

alguma maneira, signifiquem uma ameaça contra os sistemas políticos vigentes em 
determinada época, sempre insistiu em burlar as malhas da censura. Justamente por seu 
caráter de reprovação, os livros censurados aguçam a curiosidade do leitor, desafiam as 
diferentes formas de controle da circulação e movimentam o mercado editorial 
clandestino, com significantes marcas de vendagem.  

Durante uma investigação sobre a produção editorial de nossa primeira casa 
impressora, a Impressão Régia do Rio de Janeiro, verificamos que alguns livros que 
poderiam ter sido interditados, quer pelos seus conteúdos, quer pelos nomes de seus 
autores e tradutores, conseguiram vir à luz, não obstante a censura. A impressão desses 
livros, tidos como proibidos, seguiu uma tendência de mercado, aparentemente inevitável, 
que já havia dificultado o trabalho dos censores europeus.  

No caso do mercado livreiro francês no século XVIII, por exemplo, o pesquisador 
Robert Darnton verificou que os títulos recorrentes nas listas de pedidos de livreiros, 
enviadas à Société Typographique de Neufchâtel, e nas relações de livros apreendidos nas 
aduanas, apontavam uma preferência pela literatura obscena, difamatória e sediciosa. 
Compunham o conjunto dessa literatura obras anticlericais, como Histoire de Dom B...; 
livros com enredos de orgias sexuais, como La putain errante; de cunho filosófico, como 
Questions sur l’Enciclopédie, de Voltaire; políticos, como Système social, de Holbach; 
biografias difamatórias, como A Vie privée de Louis XV e as Chroniques Escandaleuses, 
como a de Guillaume Imbert Bourdeauxi.  

As encomendas analisadas revelaram que todos esses livros, com conteúdos que 
variavam entre pornografia e filosofia propriamente dita, eram designados por parte dos 
livreiros pelo jargão “filosóficos”, muito embora não fossem todos de idéias filosóficas 
como hoje as concebemos. Na realidade, nesses livros ilegais, a filosofia, não exposta 
sistematicamente, se fazia presente como pensamento crítico.  

Os comerciantes franceses, a fim de correrem menos risco, faziam questão de pedir 
para que esses livros fossem transportados escondidos nos fundos das caixas ou 
disfarçadamente intercalados entre as páginas de outras publicações. Tantas precauções 
eram necessárias, dada a sua proibição, quer pelo teor obsceno de seus conteúdos, quer 
pelas críticas que levantavam ao sistema absolutista e à religião. Além disso, havia o 
problema de serem esses livros “filosóficos” muitas vezes objetos de contrabando, 
impressos ilegalmente no estrangeiro, em cidades próximas às fronteiras francesas. 

Em Portugal, as constantes modificações nos mecanismos de censura, na busca por 
um controle eficaz, não foram suficientes para eliminar a difusão de livros sediciosos. 
Três diferentes instâncias de censura se sucederam, atribuindo poder de veto às vezes à 
responsabilidade religiosa e às vezes à laica, sem, contudo, conseguirem manter uma total 
repreensão aos impressos subversivos. A lentidão da burocracia, a falta de sistematização 
nos mecanismos de censura, as aberturas concedidas a alguns profissionais e as estratégias 
dos livreiros para transgredir os limites dos censores, prejudicavam o pleno cumprimento 
das normas censórias. 
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Em curtas palavras, podem essas modificações ser aqui apresentadas a partir do 
histórico das Instituições responsáveis pelo exame dos manuscritos e controle de sua 
publicação e de sua circulação: em 1768, houve a instituição da Real Mesa Censória, pelo 
Marquês de Pombal, a fim de unificar e laicizar a censura até então de responsabilidade 
do Santo Ofício, do Ordinário e do Desembargo do Paço. D. Maria I, em 1787, 
determinou a constituição da a Real Mesa da Comissão Geral para o Exame e a Censura 
dos Livros, que foi extinta em 1794, quando as atribuições da Real Mesa passaram para o 
Santo Ofício e o Desembargo do Paço. Em 1808, quando da transferência da Corte para o 
Brasil, foi determinada a instituição da Mesa do Desembargo do Paço no Rio de Janeiro. 
Em Portugal, o Santo Ofício se manteve até 1821, quando foi extinto. A Secretaria da 
Censura do Desembargo do Paço de Lisboa, responsável a partir de então, cuidou da 
questão da censura, inclusive para o Brasil, até 1826, ano em que Portugal reconheceu a 
independência da colônia. 

No Brasil do período colonial, vigoraram as normas censórias lusas, mantidas as 
dificuldades resultantes da falta de sistematização e a ineficácia das mesmas. Em 1808, 
quando da instalação de nossa primeira casa impressora, a Impressão Régia do Rio de 
Janeiro, foram nomeados três deputados para compor a Junta de Direção do 
estabelecimento. Os deputados José Bernardes de Castro, José Mariano Pereira da 
Fonseca e José da Silva Lisboa, detinham, entre suas atribuições, "o encargo de examinar 
os papeis e livros que se mandarem imprimir, e de vigiar que nada se imprima contra a 
religião, governo e bons costumes"ii. Entretanto, a Mesa do Desembargo do Paço aqui 
instituída, como vimos, no mesmo ano, requereu para si as funções atribuídas à Junta, no 
que diz respeito à censura dos impressos, e conseguiu o direito de examiná- los. 

A leitura de livros proibidos na América-portuguesa foi, sem dúvida, veemente 
combatida por Portugal, que impôs empecilhos para o comércio, a publicação, a 
circulação e, especialmente, a posse desses de livrosiii. No entanto, a edição de obras que 
podem ser consideradas de caráter imoral teve início logo nos primeiros anos após a vinda 
dos equipamentos tipográficos da Impressão Régia. 

Mesmo sendo os prelos utilizados objetos de um órgão oficial do Reino, que, em 
teoria, empregava o controle das publicações, através da leitura de todos os manuscritos e 
da análise dos pedidos de impressão e de circulação enviados, os conteúdos lascivos 
encontraram seu espaço. Assim, alguns livros editados pela casa, nas duas primeiras 
décadas do século XIX, apesar da atuação dos censores, trazem em seus enredos episódios 
que, para os preceitos morais da época seriam reprováveis.  

Os romancesv da Impressão Régia não traziam um conteúdo tão perigoso ou 
explicitamente obsceno como o dos livros analisados por Robert Darnton, se bem que o 
título A filósofa por amorvi, publicado pela Impressão Régia do Rio de Janeiro em 1810, 
pudesse sugerir um enredo parecido com o do romance Thérèse philosophe ou Memoires 
pour servir à l’histoire du p. Dirrag et de Mlle Eradice vii, mas a identificação entre as 
filósofas não passou do título, uma vez que a primeira, chamada Adelaida, em nada se 
aproxima da voyeur Teresa, que, escondida dentro de um móvel ou atrás de arbustos, 
flagrava momentos de relações sexuais de suas amigas e os descrevia, de modo que o 
leitor também observasse as cenas, através do olhar da narradora. 

Porém, por mais que relativizemos o peso da moral, para os preceitos da religião e 
dos bons costumes da época, certamente seriam barrados romances escritos por autores já 
conhecidos na Europa por suas produções obscenas, como Rétif de la Bretonneviii, 
Prévostix e Pigault-Lebrunx. Ou, ainda que os nomes dos autores fossem omitidos, 
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certamente os enredos com relações sexuais ocorridas (e descritas) fora dos laços do 
matrimônio seriam proibidos.  

Os exemplos de episódios picantes, apresentados em muitos dos romances com que 
trabalhamos são variados: casais apaixonados que se entregam ao amor antes do 
casamento, pois para a cerimônia havia algum empecilho (caso de Aventuras galantes de 
dois fidalgos estudantes); uma noiva que resolve se amasiar com outro partido para fugir 
de um casamento arranjado (A infidelidade vingada); uma donzela desonrada por algum 
enganador que, a partir de então, se prostitui (O castigo da prostiuição); um marido que 
trai sua esposa e a abandona (O amor offendido e vingado); um soldado que engravida 
uma senhorita e a deixa para guerrear no Exército (Triste effeito de huma infidelidade) e 
até mesmo um general que estupra a filha de seu anfitrião (Metusko ou os polacos). 
Exceção feita aos apaixonados apressados, que após poucas páginas conseguem realizar o 
casamento, à namorada abandonada grávida que se suicida no final do livro e à prostituta 
que conta sua história num tom de advertência às donzelas, os personagens desses 
episódios não se arrependem de suas aventuras sexuais, embora, é preciso dizer, alguns 
sejam castigados pelo destino ou pelas esposas ultrajadas.  

Em História de dois amantes ou o Templo de Jatabxi, publicado originalmente em 
Paris no ano de 1743 e impresso pela primeira vez na América-portuguesa em 1811, 
várias cenas também podem ser consideradas imorais, tais como as que se passam dentro 
de um templo, construído num monte chamado Alfeia, no qual os sacerdotes da religião 
do profeta Jatab defloram todas as súditas virgens; ou ainda as do enlace dos protagonistas 
Zulima e Dely, que se dá numa relação fora do matrimônio; e as da ameaça de um estupro 
coletivo do qual Zulima, consegue se livrar.  

A leitura do exemplar luso-brasileiro encontradoxii, de curtas dimensões, cujo 
enredo é formado por uma sucessão de acontecimentos, poucas descrições e explicações 
sobre os mesmos, personagens apresentados sucintamente e ações rapidamente narradas, 
sugere que podem ter sido efetuados cortes e adaptações do conteúdo original.  

A pesquisadora portuguesa Maria Teresa Esteves Payan Martinsxiii, examinando os 
documentos de censura da Real Mesa Censória no período compreendido entre os séculos 
XVII e XVIII, encontrou pareceres sobre a impressão de História de dois amantes em 
Portugal que podem aumentar as suspeitas levantadas com leitura da edição publicada 
pela Impressão Régia do Rio de Janeiro. 

O resumo da edição portuguesa, apresentada por Martins, conta alguns episódios da 
vida do protagonista Dely que não são narrados na publicação do Rio de Janeiro. Um 
contexto introdutório da vida do personagem, por exemplo, que poderia auxiliar a 
compreensão de acontecimentos futuros, é omitido na edição luso-brasileira: Dely era 
filho de um turco funcionário do governo em Constantinopla, Bacha Muley,  e de uma 
francesa, Euphémie, que o pai conhecera em 1721 numa missão diplomática em Paris. 
Segundo a pesquisadora, o relacionamento dos pais não teria sido bem sucedido dadas as 
diferenças religiosas e culturais do casal. Em conseqüência disso, Bacha Muley alertava 
seu filho quanto aos costumes dos europeus e, particularmente das francesas. A certo 
momento, Bacha perdeu seu cargo no governo e, sem recursos, Dely se viu obrigado a  
abandonar Constantinopla para trabalhar com o mercador de escravos Aray, com quem 
viajou para a Pérsia.  

A suposta adaptação carioca se inicia com essa viagem. No Oriente, Dely conheceu 
Azor e suas filhas, Theofila e Zulima, com as quais se inteirou dos costumes do local e da 
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religião que seguiam: uma seita ligada ao islamismo e fundada pelo profeta Jatab. Um dos 
preceitos religiosos dos seguidores de Jatab ordenava às jovens que permanecessem 
virgens até passarem por certo ritual de purificação, compreendido por uma entrega das 
donzelas aos ministros de Jatab. Além disso, a religião impunha às mulheres que se 
entregassem a todo e qualquer homem, enquanto os maridos, de acordo com essa religião, 
deveriam consentir com tal prática feminina e tirar proveito dos relacionamentos 
resultantes.     

Apaixonado por Zulima, que ainda era virgem, Dely tentou, a todo custo, fazê-la 
desistir de cumprir os mandamentos de sua religião. Contudo, sem sucesso em seus 
argumentos, resolveu se oferecer para ser ministro do templo e, assim, ser o primeiro 
homem da vida de sua amada. Com as vestimentas de ministro e o rosto escondido sob um 
capuz, o protagonista conseguiu alcançar seu intento. O ritual durou poucos dias e, 
quando Zulima teve de voltar para casa, Dely decidiu escapar do templo e foi preso. 
Posteriormente, ele pôde ser liberto, graças à intercessão de Zulima junto aos outros 
ministros superiores.  

Juntos, mas sem nenhum recurso, os protagonistas fugiram de Azor, se esconderam 
na floresta e passaram por muitas necessidades, sobrevivendo a tudo, providencialmente. 
A certo momento, Zulima foi raptada por uma tribo de bárbaros que dela queriam se 
utilizar para aprimorar a qualidade de seus descendentes, uma vez que as mulheres de seu 
segmento eram horríveis. No entanto, Zulima conseguiu sair ilesa de tal perigo e ainda se 
apossar de um tesouro da tribo.  

Ao final, o casal  viajou rumo à Constantinopla, de posse do tesouro, com o qual lá 
se estabeleceram e pagaram o valor de Zulima para seu pai. Previdente, Dely optou por 
manter sua mulher trancada em uma bela casa, a fim de evitar que, movida pela educação 
religiosa que tivera, ela caísse em tentação e prestasse seus favores aos homens que 
conhecesse. Convém ressaltar que os protagonistas vivenciam todos esses acontecimentos 
em apenas 60 páginas, sem marcação alguma de tempo durante a narração dos mesmos. 
Além disso, as mais diversas ameaças de separação, as privações e aventuras pelas quais 
passam, juntamente com os empecilhos para a união dos personagens não os modifica de 
forma alguma. 

De acordo com Maria Teresa Esteves Payan Martins, o enredo desse romance 
francês continuaria com outras peripécias, numa estadia de Dely em Paris, mas esses 
episódios não constam na edição que consultamos. 

Por enquanto, não tivemos a fortuna de encontrarmos o parecer de censura da edição 
supostamente adaptada, ou antes recortada, impressa no Rio de Janeiro, porém, a partir 
dos dados da publicação portuguesa, analisados por Payan Martins, e da leitura do texto 
dado à luz pela Impressão Régia, vislumbramos uma reprovação parcial por parte dos 
censores. Possivelmente houve a exigência de cortes, sobretudo das cenas ocorridas em 
Paris, tanto no início, com Bacha e Euphémie, como no final, com Dely e Zulima. As 
conversas entre pai e filho sobre os hábitos franceses são, da mesma forma, omitidas, bem 
como o contexto em que se davam. 

Não fica claro, contudo, os motivos de aprovação do conteúdo restante, tão 
censurável quanto o vetado. Não podemos pensar, por exemplo, numa dinamicidade do 
mercado editorial da época, como poderia ocorrer na conjuntura francesa, já que nossa 
primeira casa impressora era um órgão oficial do reino, sem concorrentes. Sabemos 
apenas que não foram vetadas as personagens femininas, que amparadas por uma lei de 
Jatab, eram vendidas como escravas aos mercadores, se insinuavam e prestavam favores 
aos homens de todas as seitas; nem seus pais e maridos, submissos também às mesmas 
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leis e que estabeleciam boas relações de protecionismo e comércio, a partir desses favores. 
Como se não bastassem as alusões aos relacionamentos sexuais extraconjugais, presentes 
em todo o romance, não foram os leitores desinformados sobre os encontros dos 
personagens principais, que quebraram a própria tradição dos jatabistas e passaram sua 
primeira noite de amor dentro do templo, com direito a descrições das cenas e exaltações 
da heroína durante seus momentos de prazer. Cabe acrescentar que a orgia pela qual 
Zulima passaria na tribo só não se concretizou perante os olhos dos leitores por conta da 
ação enérgica das enciumadas mulheres dos bárbaros.  

Maria Teresa Esteves Payan Martins obteve mais sorte em seus estudos. 
Investigando dados sobre a edição original do romance, denominada Memoires turcs, avec 
l’histoire galante de leur séjour em France, par um auteur turc de toutes les Academies 
mahometanes, licencie em droit turc, et maître ès Arts de l’Université de Constantinople, 
localizou um parecer da Real Mesa Censória, datado de 24 de setembro de 1770xiv, que 
proibia a publicação desse romance em Portugal. Encontrou, ainda, um outro documento, 
de 1777, em que Frei Francisco Xavier de Santa Ana denunciava o caráter lascivo do 
livro, com os seguintes termos: 

 
É uma sátira a mais negra contra os costumes de toda a França, na qual o autor intenta 
persuadir que as mulheres de todos os estados e de todas as qualidades daquele Reino são tão 
inconvenientes e têm tanta desonestidade (a que ele chama galantaria) que em sua comparação 
vêm a ser as mulheres de Constantinopla umas virgens vestais (...) Segundo ele diz, pode 
afirmar com a experiência que desde a última mulher da ínfima plebe até a primeira da maior 
grandeza, todas se prostituem pelo dinheiro sendo muitas vezes Ministros da Religião os mais 
interessados em as corromper.

xv
 

 
O documento de censura não foi transcrito integralmente, mas a autora ressalta as 

características do manuscrito apontadas pelo censor: “depravadíssimo”, “Inçado de 
indecências e obscenidades” e que “tinha o atractivo de um estilo agradável, que, 
concorria para o fazer mais nocivo”. Mesmo com todos esses adjetivos, Frei Francisco 
Xavier de Santa Ana não proibiu a publicação do romance em Portugal, antes propôs 
cortes para a impressão “para ver se com aquela resolução se evitava que deste Reino se 
peçam semelhantes livros, e de fora dele deixem de os mandar”xvi. A medida, porém, de 
acordo com Martins, não impediu a importação da edição original francesa.  

Para a edição feita na Impressão Régia do Rio de Janeiro, há, ainda a agravante do 
nome do tradutor. A folha de rosto do exemplar consultado indica as iniciais J.P.S.A., que 
provavelmente são de José Pedro de Souza Azavedo, como as do responsável pela 
tradução. Segundo Inocencio Francisco da Silva, em seu Diccionário Bibliográfico 
Portuguez,  José Pedro de Souza Azevedo foi  um bacharel em matemática e filosofia, 
cujo trabalho de tradução de tragédias fora reconhecido em Portugal, até ele ser 
deportado, em 1810, por suspeitas de que fosse partidário das doutrinas da Revolução 
Francesaxvii.  

Comentando edição portuguesa de História de dois amantes, o mesmo autor, 
surpreendido pela singularidade da impressão desse romance, condena seu enredo, num 
texto severo, que atualmente mais funcionaria como uma propaganda: 

 
É uma novella em que a modéstia e honestidade dos costumes são mui pouco respeitadas. Não 
sei como em tempo de censura previa se permitiu a sua impressão! E por mais de uma vez, 
pois vi d’ella segunda edição feita, se não me engano, em Rio de Janeiro

xviii
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Inocêncio não se enganou, como sabemos e, mesmo com as supostas supressões, o 
romance foi publicado pela Impressão Régia do Rio de Janeiro, mantendo episódios que 
certamente iriam de encontro aos preceitos morais da época. Além disso, o Templo de 
Jatab foi anunciado na Gazeta do Rio de Janeiro seis vezes, entre os anos de 1811 e 
1815xix, pelos livreiros Paulo Martin Filho e Manoel Joaquim da Silva Porto, fato que 
comprova sua livre circulação nesse período. 
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